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Exprimînd hotărîrea de a da viață orientărilor cuprinse in magistrala

cuvintare a tovarășului Nicolae Ceaușescu, ieri s-a încheiat

CONGRESUL Al III-LEA Al EDUCAȚIEI POLITICE
SI CULTURII SOCIALISTE

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
s-a intîlnit cu primul-ministru al Statului Israel, Yitzhak Shamir

Președintele Republicii Socia
liste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, s-a întilnit. marți 
dimineața, cu primul-ministru al

Statului Israel. Yitzhak Shamir, care 
efectuează, o vizită oficială în țara 
noastră.

Premierul israelian a exprimat

deosebita satisfacție de a se reîntîlnl 
cu președintele Nicolae Ceaușescu și
(Continuare in pag. a Vil-a)

Marți, 18 august, s-au în
cheiat, la Sala Palatului 
Republicii Socialiste Româ
nia, lucrările Congresului 
al III-lea al educației poli
tice și culturii socialiste.

Dezbaterile din cadrul a- 
cestui larg și reprezentativ 
forum s-au desfășurat, șl 
!n cea de-a doua zi, în a- 
ceeași atmosferă însufleți- 
toare, sub semnul mobili
zatoarelor orientări și sar
cini cuprinse în magistrala 
cuvîntare rostită de to
varășul Nicolae Ceaușescu 
In deschiderea lucrărilor 
congresului.

în cursul dimineții de 
marți, lucrările s-au reluat 
In plen, sub președinția 
tovarășei Elena Ceaușescu, 
membru al Comitetului 
Politic Executiv al C.C. ăl 
P.C.R., prim viceprim-mi- 
nistru al guvernului.

Prima parte a ședinței a 
fost condusă de tovarășul 
Ion Ursu, membru su
pleant al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al 
P.C.R., prim-vicepreședinte 
al Comitetului Național 
pentru Știință și Tehno
logie.

în cadrul discuțiilor ge
nerale asupra problemelor 
Înscrise pe ordinea de zi 
au luat cuvîntul Tamara 
Dobrin, vicepreședinte al 
Consiliului Culturii și Edu
cației Socialiste, Andrei 
Dulcă, secretar al comite
tului de partid, președinte 
al consiliului oamenilor 
muncii de la întreprinde
rea de autoturisme Pitești, 
județul Argeș, Ana Mure- 
șan, președinta Consiliului 
Național al Femeilor, Radu 
Beligan, director al Teatru

lui Național „Ion Luca 
Caragiale“ din București, 
Ioan Toma, secretar al C.C. 
al U.T.C., Maria Cebuc, 
secretar al Comitetului ju
dețean Brașov al P.C.R.. 
Petru Enășoae, președinte 
al Comitetului de cultură 
și educație socialistă al 
județului Bacău, Poliana 
Cristescu, președinte al 
Consiliului Național al Or
ganizației Pionierilor, Wil
liam Heinz, secretar al Co
mitetului comunal de 
partid Teremia Mare, ju
dețul Timiș, Marius Butu- 
n'oiu, sculptor, general-ma- 
ior Florea Cirneanu, secre
tar al Consiliului Politic, 
comandament de armă, 
Cornel Trăilescu, compozi
tor, dirijor la Opera Ro
mână din București. Elena 
Marinescu, secretar adjunct 
cu problemele de propa
gandă al Comitetului co
munal de partid Cezieni, 
județul Olt, director al că
minului cultural, Mircea 
Radu Iacoban, scriitor, di
rectorul Teatrului Național 
„Vasile Alecsandri" din 
Iași, Ion Mitran, redactor- 
șef al ziarului „Scinteia".

în continuare, lucrările 
au fost conduse de tovară
șul Miu Dobrescu, membru 
al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., 
președintele Consiliului 
Central al Uniunii Genera
le a Sindicatelor.

Au luat cuvîntul tovarășii 
Coleța de Sabata, recto
rul Institutului politehnic 
..Traian Vuia“ din Timișoa
ra, Victor Ștefan, secretar 
al comitetului de partid de
(Continuare în pag.
a VlI-a)

Dineu oferit de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu

Președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
și tovarășa Elena Ceaușescu au 
oferit, marți, un dineu în onoarea 
primului-ministru al Statului Israel,

Yitzhak Shamir, și a doamnei Shu- 
lamit Shamir.

In acest cadru, președintele 
Nicolae Ceaușescu și premierul 
Yitzhak Shamir au continuat schim

bul de vederi în probleme de interes 
comun.

Dineul s-a desfășurat Intr-o 
atmosferă cordială.

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
a primit delegația condusă de primul-ministru al statului 

Queensland din Australia

Cuvîntureu tovarășei Bena Ceaușescu
Președintele Republicii So

cialiste România. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. a primit, marți, 
delegația condusă de primul-mi

nistru al statului Queensland din 
Australia. Bjelke Petersen, care 
efectuează o vizită in țara noas
tră.

Primul-ministru al statului Que
ensland a adresat calde mulțumiri
(Continuare în pag. a VlI-a)

la încheierea lucrărilor congresului
Angajament ferm pentru ridicarea întregii activități politico—ideologice

Stimați tovarăși,
Cel de-al III-lea Congres al 

educației politice și culturii socia
liste își încheie lucrările într-o 
atmosferă de puternică angajare 
patriotică, revoluționară, de depli
nă unitate în jurul partidului, al 
secretarului său general, cu 
hotărîrea fermă a oamenilor mun
cii din acest important sector de 
a acționa cu toate forțele pentru 
creșterea rolului și contribuției 
muncii politico-educative și cultu
rale la întreaga operă de dezvol
tare a societății noastre socialiste. 
(Aplauze și urale puternice ; se 
scandează „Ceaușescu — P.C.R. 
„Ceaușescu și poporul !“).

Congresul a dat o înaltă apre
ciere importantei cuvîntări a 
secretarului general al parti
dului, președintele Republicii So
cialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, și a adoptat-o, 
în deplină unanimitate, ca docu
ment programatic al întregii ac
tivități politico-educative, de for
mare a omului nou, constructor 
conștient și devotat al socialismu
lui și comunismului în România. 
(Urale și aplauze puternice ; se 
scandează „Ceaușescu, România — 
stima noastră și mindria !“). 1

în cadrul congresului, tovarășii 
care au luat cuvîntul, în plen și în 
secțiuni, au analizat în spirit critic 
și autocritic activitatea desfășura

tă, subliniind atit realizările și 
experiența bună obținute, Cit și 
neajunsurile care s-au manifestat 
în acest domeniu. A fost e- 
vidențiată contribuția de sear 
mă pe care activitatea politi- 
co-educativă și culturală a adus-o 
la înfăptuirea politicii partidului 
de dezvoltare a industriei, agricul
turii, a tuturor sectoarelor de ac
tivitate, de ridicare continuă a ni
velului de trai, material și spiri
tual, al întregului popor. O dată 
cu creșterea forțelor de producție, 
au cunoscut o puternică dezvolta
re știința, învățămîntul, cultura, 
— factori de cea mai mare în
semnătate în edificarea cu succes 
a societății socialiste multilateral 
dezvoltate, în creșterea calității 
muncii și vieții întregului popor.

Totodată, dezbaterile din cadrul 
congresului au pus în evidență 
faptul că activitatea politico-edu- 
cativă și culturală nu se ridică 
încă la înălțimea condițiilor crea
te, a exigențelor sporite puse de 
partid, de dezvoltarea puternică a 
bazei tehnico-materiale a societă
ții noastre. Hotărîrile adoptate de 
congres constituie o angajare fer
mă a tuturor oamenilor muncii din 
acest sector de a acționa cu cea 
mai mare fermitate pentru lichi
darea acestei rămîneri în urmă, 
pentru perfecționarea și ridicarea 
la un nivel superior a întregii ac

tivități politico-educative și cultu
rale.

Se poate spune că, prin întrea
ga sa desfășurare, congresul a 
constituit încă o manifestare pu
ternică a democrației noastre mun
citorești revoluționare, care asigu
ră participarea largă și nemijlo
cită a oamenilor muncii, a între
gului popor la dezbaterea și elabo
rarea tuturor hotărîrilor ce pri
vesc dezvoltarea diferitelor sec
toare de activitate, la conducerea 
societății, Ia înfăptuirea consecven
tă a politicii partidului, ,a progra
mului general de dezvoltare eco- 
nomico-socială a patriei, de creș
tere a gradului de civilizație ma
terială și spirituală a întregii na
țiuni. (Aplauze vii și prelungite).

Tovarăși,
în spiritul și pe baza orientă

rilor cuprinse în cuvîntarea secre
tarului general al partidului, con
gresul nostru a adoptat un pro
gram cuprinzător de acțiune pen
tru toate domeniile activității po
litico-educative și culturale. Tre
buie să trecem cu toată hotărîrea 
la realizarea în viață a acestui 
program ! Să facem astfel încît 
activitatea politico-educativă să 
aibă un rol tot mai important în 
înfăptuirea planului și a progra
melor de dezvoltare economico-so- 
cială a țării, a hotărîrilor Con

gresului \al XlII-lea, a Programu
lui partidului de făurire a socie
tății socialiste multilateral dezvol
tate și înaintare a României spre 
comunism ! (Aplauze și urale pu
ternice ; se scandează „Ceaușescu, 
eroism — România, comunism !“).

în centrul întregii activități po
litico-educative trebuie să stea 
realizarea obiectivului privind tre
cerea României la un stadiu nou 
de dezvoltare, creșterea intensivă 
a producției, noua revoluție teh- 
nico-științifică și noua revoluție a- 
grară, realizarea unei profunde re
voluții în însuși modul de a gîndi 
și acționa al poporului nostru.

Orientarea fundamentală, de 
bază a activității politico-educative 
trebuie să o constituie educarea 
pentru muncă, pentru participarea 
activă, conștientă și responsabilă 
la îndeplinirea sarcinilor de pro
ducție, a planurilor și programe
lor de dezvoltare economi co-socia- 
lă, de ridicare, pe această bază, a 
nivelului de trai al întregului po
por.

Eficiența muncii politico-educa
tive nu poate fi judecată și apre
ciată în afara rezultatelor concre
te obținute în producția materia
lă și spirituală. Nu poate fi vorba 
de eficiență în domeniul muncii 
politico-educative atunci cînd, în 
producție, persistă neajunsuri, se

(Continuare în pag. a III-a)

-------------  HOTĂRÎRE -------------
privind adoptarea euvintării tovarășului Nicolae Ceaușescu ca document

programatic al întregii activități politico-educative, de dezvoltare a conștiinței
revoluționare și formare a omului nou, de înflorire a culturii socialiste

și cultural-educative la nivelul exigențelor actuale

TELEGRAMA ADRESATĂ 
TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU, 

secretar general al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste România, 

de Congresul educației politice 
și culturii socialiste

Mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu,
Intr-o atmosferă de puternică vibrație patriotică, de 

înaltă prețuire și profund respect, participanții la 
Congresul educației politice și culturii socialiste vă 
adresează cel mai fierbinte omagiu pentru inestimabila 
și decisiva contribuție teoretică și practică pe care, cu 
clarviziune și cutezanță revoluționară, ați adus-o și o 
aduceți neobosit la edificarea istoricei opere de dez
voltare socialistă a țării, la fundamentarea amplului 
program ideologic al partidului, asigurînd înflorirea 
fără precedent a științei, învățămîntului și culturii 
naționale, afirmarea plenară a personalității umane in 
societatea românească, imbogățind necontenit cu noi 
teze și concepte gindirea social-politică, socialismul 
științific.

împreună cu toți făuritorii bunurilor materiale și 
spirituale din patria noastră, cu întregul popor, vă 
exprimăm, și cu acest prilej, cele mai alese sentimente 
de dragoste și recunoștință pentru nobila și exemplara 
dumneavoastră activitate de înflăcărat patriot revolu
ționar consacrată înfăptuirii înaltelor idealuri de 
libertate și progres ale poporului român, pentru con
tribuția de o covîrșitoare importanță la dezvoltarea 
multilaterală a României, asigurarea bunăstării și 
fericirii poporului, la făurirea omului nou, cu o înaltă 
conștiință revoluționară, constructor devotat al socia
lismului și comunismului pe pămintul scump al, țării.

Sub semnul generoaselor dumneavoastră . teze, idei 
și orientări, cu privire la rolul partidului de centru 
vital al întregii națiuni, la continuitatea procesului 
revoluționar și promovarea permanentă a spiritului 
novator, la făurirea socialismului ou poporul și pen
tru popor, la perfecționarea continuă a democrației

muncitorești revoluționare, comuniștii, toți cei care 
lucrăm în domeniul educației politice și culturii so
cialiste susținem in mod unanim concepția profund 
științifică și activitatea intensă pe care o desfășurați 
pentru perfecționarea necontenită a muncii politico- 
educative, de formare și modelare a conștiinței socia
liste, de educare a tinerelor generații, a tuturor cetă
țenilor țării in spiritul patriotismului socialist, al 
dragostei față de patrie, partid și popor, al răspunde
rii și atașamentului față de marile noastre cuceriri 
revoluționare. Ne exprimăm și cu acest prilej înalta 
prețuire și nețărmurita recunoștință pentru grija 
permanentă pe care o acordați dezvoltării și moderni
zării continue a învățămîntului și științei, înfloririi și 
afirmării tot mai puternice a culturii naționale, a 
geniului creator al poporului, ca factori fundamentali 
in formarea omului nou, cu o înaltă conștiință revo
luționară, în promovarea adevăratului umanism al 
societății noastre, în edificarea socialismului și comu
nismului în România.

Ginduri și sentimente de respectuoasă stimă și 
considerație, de aleasă prețuire și caldă recunoștință 
exprimăm, totodată, față de tovarășa academician 
doctor inginer Elena Ceaușescu. eminent om politic și 
de stat, ilustru’savant de amplă recunoaștere interna
țională pentru prodigioasa activitate pe care o desfă-

CONGRESUL EDUCAȚIEI POLITICE 
Șl CULTURII SOCIALISTE

(Continuare în pag. a IlI-a)

Cohgresul educației politice și culturii socialiste dă o înaltă apre
ciere magistralei cuvîntări a tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste 
România, document de o inestimabilă valoare ideologică și politică, 
teoretică și practică, ce înfățișează, pe baza unei profunde analize a 
marilor transformări revoluționare petrecute în societatea noastră, a ce
rințelor și exigențelor noii etape de dezvoltare socialistă a României, 
obiectivele și orientările fundamentale pentru ridicarea la un nivel su
perior a întregii activități politico-educative, de dezvoltare a conștiinței

socialiste, de formare a omului nou, înaintat, de înflorire și înnobilare 
spirituală a vieții întregului nostru popor.

Congresul își însușește, în unanimitate, tezele, ideile și orientările 
cuprinse în cuvîntarea tovarășului Nicolae Ceaușescu și adoptă acest 
strălucit document drept program de muncă și acțiune al întregii activități 
de educație socialistă a maselor, de ridicare a nivelului politic, ideologic 
și cultural al tuturor membrilot societății, de creștere a contribuției mun
cii politico-educative la dezvoltarea generală, economico-socială a țării, 
la înfăptuirea Programului partidului de făurire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate și înaintare a României spre comunism.

APELUL
Congresului al III-lea al educației politice și culturii socialiste din România 

pentru dezarmare nucleară și generală, pentru pace
IN PAGINA A Ill-A
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CONGRESUL AL lll-LEA AL EDUCAȚIEI POLITICE Șl CULTURII SOCIALISTE
Din cuvîntul participantilor la dezbateri

CUVÎNTUL 
VIORICA

Cel de-al IlI-lea Congres al 
educației politice și culturii so
cialiste, eveniment de impor
tanță majoră in viata spirituală 
a României socialiste, este mar
cat de vibranta și strălucita 
cuvintare a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al partidului, omul po
litic de geniu care prin întreaga 
sa operă teoretică și practică a 
deschis era celor mai mărețe 
Împliniri din istoria milenară a 
poporului nostru.

îmi fac o datorie de conștiință 
Bă exprim, și în acest cadru, 
omagiul suprem adresat de 
slujitorii școlii de toate gradele 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
eminent revoluționar și strateg, 
care a conferit strălucire vo
cației constructiv-creatoare a 
poporului de a edifica o Româ
nie socialistă capabilă să se 
afirme plenar, demnă și su
verană în rindul națiunilor 
lumii.

Prin grija deosebită a tova
rășului Nicolae Ceaușescu. după 
Congresul al IX-lea al partidu
lui. învătămintul românesc a 
fost învestit cu însemnate răs
punderi sociale vizînd instruirea 
și educarea tinerei generații, 
pregătirea forței de muncă ne
cesare economiei, științei și cul
turii, perfecționarea profesio
nală a tuturor celor ce muncesc, 
formarea omului nou. capabil să 
se manifeste tot mai plenar în 
societatea socialistă.

Pentru a-și îndeplini !n cele 
mai bune condiții aceste impor
tante sarcini, a subliniat vorbi
toarea, învătămintul nostru de 
toate gradele, preluînd creator 
și continuind pe o treaptă su
perioară tradițiile înaintate ale 
școlii românești, a parcurs, sub 
conducerea nemijlocită și înalt 
competentă a tovarășei academi
cian dbctor inginer Elena 
Ceaușescu, căreia îi aducem și 
cu acest prilej prinosul nostru 
de dragoste și recunoștință, un 
proces continuu de modernizare 
și perfecționare.

La baza modernizării. în con
tinuare. a întregului proces in- 
structiv-educativ am așezat cu 
fermitate teza de excepțională 
însemnătate teoretică și practi
că. reafirmată de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și în cuvin- 
tarea la deschiderea anului de

CUVINTUL TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CROITORU

Am ascultat, cu vie emoție, 
cu profund respect și deosebită 
satisfacție magistrala cuvintare 
a secretarului general al parti
dului, document de o inesti
mabilă valoare teoretică și 
practică pentru partid, pentru 
popor, pentru frontul educativ, 
impresionantă cartă ideologică 
si politică, ce poartă, in mod 
hotărîtor, amprenta strălucitei 
activități creatoare, a respon
sabilității profunde ce o mani
festă fată de interesele funda
mentale ale poporului, fată de 
destinul socialist și comunist al 
patriei, iubitul și stimatul nos
tru conducător, proeminentă 
personalitate a lumii po
litice contemporane, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

Ii sîntem profund recu
noscători tovarășului 
Nicolae Ceaușescu pentru gran
dioasa sa operă teoretică, ideo
logică și politică, izvorită din 
filonul nobil al patriotismului 
și dragostei de țară, care îmbo
gățește generos concepția revo
luționară a clasei muncitoare, 
socialismul științific, cu va
loarea experienței românești in 
construcția socialistă.

Pentru toate acestea, pentru 
neobosita activitate consacrată 
ridicării și înfloririi continue a 
patriei, aducem un vibrant o- 
magiu șl recunoștința noastră 
fierbinte celui ce a consacrat 
omului statutul de scop suprem 
al politicii partidului, ilustrului 
stmteg al edificării socialismu
lui și comunismului în patria 
noastră, marelui Erou al păcii, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Cu aleasă considerație și 
profund respect exprimăm, tot
odată, cele mai vii mulțumiri, 
împreună cu întreaga noastră 
gratitudine, tovarășei academi
cian doctor inginer Elena 
Ceaușescu, militant politic, sa
vant de prestigiu de largă re
cunoaștere Internațională, pen
tru contribuția de importanță 
excepțională pe care o aduce la 
înfăptuirea politicii partidului 
și statului, la dezvoltarea știin
ței, învătămintului, culturii și 
artei, la ridicarea întregii munci 
de educație pe o treaptă cali
tativ superioară, în concordanță 
cu obiectivele edificării socia
liste. a patriei.

Municipiul București se pre
zintă la cel de-al III-Iea Con
gres al culturii șl educației so-

CUVINTUL TOVARĂȘULUI 
DUMITRU RADU POPESCU

Datorăm clina de fată. în înăl- 
tătoarea ei semnificație de larg 
si democratic forum al educa
ției politice si culturii socialis
te. marelui nostru conducător, 
omului căruia. în urmă cu 22 de 
ani. istoria, prin voința una
nimă a tării, l-a încredințat răs
punderea destinelor României, 
tovarășului Nioolae Ceaușescu. 
Noi, cei de azi, cetățeni ai Româ
niei de la sfîrșitul mileniului 
doi. avem șansa fără egal in is
toria noastră de a fi părtași ai 
unui timp eroic, de a ne fi aflat 
în mijlocul unora dintre acele 
evenimente hotărîtoare care răz
bat cu luminile lor departe, îna
inte peste veacuri. Avem șansa 
unică de a fi învătat de la con-

TOVARAȘEI 
NECULAU

Invățămînt 1986—1987, potrivit 
căreia, în pas cu noua calitate, 
cu dezvoltarea intensivă a eco
nomiei. cu revoluția in domeniul 
tehnicii, științei, agriculturii, 
trebuie să realizăm și o nouă 
revoluție în nivelul de formare 
a cadrelor, a specialiștilor din 
toate domeniile.

Sintem conștienți că putem și 
trebuie să facem mai mult pen
tru a traduce în viață sarcina 
trasată de Congresul științei și 
învătămintului de a asigura ca
racterul prospectiv al învăță- 
mintului, școala fiind chemată 
să se manifeste ca primul factor 
care să sesizeze și să recepteze 
noul, să discearnă nevoile de 
perspectivă ale societății și să 
pregătească noile generații în 
conformitate cu ele. Asigurăm pe 
secretarul general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, că 
am înțeles cerința ca învăță- 
mîntul să asigure tinerelor ge
nerații, concomitent cu ridicarea 
nivelului de instruire, un înalt 
orizont științific, politic și cul
tural. asigurindu-Ie astfel posi
bilitatea să se manifeste multi
lateral în viața societății și să-și 
ridice capacitatea de adaptare la 
schimbările din știință și tehni
că, din structurile dinamice ale 
economiei românești.

în colaborare cu familia 
și organizațiile de copii și tine
ret, vom cultiva la toti tinerii 
capacitatea de a recepta și pro
mova cuceririle științei contem
porane, dragostea și dăruirea 
pentru muncă, pentru lucrul 
bine făcut, hotărîrea de a servi 
neabătut țara, partidul și po
porul. de a manifesta neconte
nit spiritul viu revoluționar. 
Aceasta, a reliefat în încheiere 
vorbitoarea, cu atit mai mult 
cu cît și astăzi. în cuvîntarea 
rostită in fata forumului națio
nal al educației politice și cul
turii socialiste, genialul condu
cător și ginditor al societății 
românești a formulat teza de 
excepțională valoare potrivit 
căreia școala, învătămintul tre
buie să reprezinte unul din fac
torii hotărî tori în educația și 
formarea conștiinței revoluțio
nare. în dezvoltarea spiritului 
patriotic, a dragostei de adevăr, 
de dreptate la toți tinerii, pentru 
ca aoeștia să servească întot
deauna cauzei socialismului, 
progresului țării.

cialiste cu noi și importante 
■ realizări. Caracteristic pentru 
această etapă este angajarea
deplină a oamenilor muncii
pentru a îndeplini și depăși, in 
condiții de calitate și eficiență 
superioare, sarcinile ce ne re
vin din planul national unic pe 
acest an si pe întregul cincinal.

O trăsătură distinctivă a a- 
cestei perioade, înriurită fun
damental de contribuția hotărî
toare a secretarului general , al 
partidului, este ridicarea și în
noirea urbanistică, fără prece
dent a Capitalei, a spus in 
continuare vorbitorul.

Avind la bază Programul ideo- 
' logic ăl partidului, activitatea 
; consacrată formării conștiinței 
' socialiste a dobîndit un conți
nut nou, în consens cu exigen
tele dezvoltării de tip intensiv, 
cu cerințele‘activizării puter
nice a rolului factorilor calita
tivi ‘și de eficientă. Prin invă- 
tămlntul politico-ideologic și 
celelalte forme ale muncii po
litice de masă acționăm pentru 
cunoașterea temeinică a polii 
ticii partidului și statului nos
tru. Festivalul national „Cin- 
tarea României", amplă mani
festare a muncii și creației li
bere. inițiat de secretarul ge
neral al partidului, a îmbogățit 
substanțial viata spirituală a 
orașului.

In spiritul exigențelor șl cri
ticilor formulate, astăzi, de to
varășul Nicolae Ceaușescu, tre
buie să arătăm că in activita
tea noastră politico-ideologică 
se mențin încă rămineri în 
urmă fată de mutațiile produse 
în dezvoltarea economică. Ne 
propunem ca munca politică, 
activitatea culturală să exercite 
o influentă mal activă în an
gajarea și pregătirea profesio
nală, în întărirea disciplinei 
muncitorești. în promovarea ini
țiativei, a valorilor autentice 
ale societății noastre socialiste.

în încheiere, vorbitorul a spus: 
Cel mai profund omagiu pe 
care îl aducem astăzi străluci
tului conducător al națiunii, ce
lui care militează cu inegalabilă 
dăruire și patos revoluționar 
pentru înflorirea scumpei noas
tre patrii, pentru edificarea unei 
lumi a păcii, prieteniei și colabo
rării. sint faptele noastre de 
muncă, angajamentul că vom 
întimpina Conferința Națională 
a partidului cu noi și importan
te realizări.

ducătorul partidului să gindim 
si să luptăm în spirit revoluțio
nar. să ne privim întreaga mun
că si viată prin perspectiva înăl
țătoare a datoriei de a ne sluji 
poporul căruia îi aparținem. Da 
aceea, vă rog să-mi permiteți ca. 
de la tribuna congresului, să ex
prim sentimentele de nețărmu
rită dragoste, de adine respect, 
de deplin si vibrant devotament 
ale tuturor scriitorilor din Româ
nia fată de secretarul general al 
partidului, fată de uriașa sa 
operă de ctitor de vreme nouă, 
închinată progresului si fericirii 
tării și poporului român.

Dati-mi voie, totodată, stimatl 
tovarăși, să exprim omagiul nos
tru fierbinte tovarășei academl- 

cian doctor Inginer Elena 
Ceaușescu. personalitate politică 
de înalt prestigiu, savant de 
largă recunoaștere internaționa
lă. luminos model de promotor 
al dezvoltării stiintei si culturii 
din tara noastră, a cărei caldă 
grijă se răsfrînge generos in 
activitatea scriitorilor, in viata 
si creația literară.

Literatura română a cu
noscut și ea în aceste de
cenii o ptiternică înflorire 
prin ferma angajare ideolo
gică a scriitorilor și creației 
lor. prin contribuția criticii si 
istoriei literare, prin aplecarea 
către viată, socotită ca izvor, ca 
nesecată sursă de inspirație, prin 
afirmarea deplină si neștingheri- 
tă a personalităților artistice. 
Sub semnul însuflețitor al Pro
gramului partidului, al tezelor, 
celui de-al XIII-Iea Congres — 
a. subliniat vorbitorul — scrii
torii au creat poeme despre oa
meni. despre istorie si frumu
sețile acestui timp eroic, demn 
de dimensiunile unei epopei 
uriașe, au realizat romane si Pie
se de teatru despre anii revo
luției. despre contemporanii 
noștri. A sporit în acest timp 
prestigiul literaturii române pes
te hotare, ca efect al sporirii 
prestigiului international al 
României, literele române do- 
bindindu-si. prin cunoaștere și 
prețuire, un loc, demn.

Ca fiecare dintre dumneavoas
tră. a spus in continuare vorbi
torul. mă aflu sub puternica im
presie produsă de excepționala 
cuvintare prezentată congresu
lui de către tovarășul

CUVINTUL TOVARĂȘULUI 
ION

Magistrala cuvintare a secre
tarului general al partidului, 
rostită în deschiderea lucrărilor 
acestui înalt forum, excepțio
nală cartă politică și ideologică, 
ca de altfel întreaga operă a to
varășului Nicolae Ceaușescu, 
oglindă fidelă a unui grandios 
proces istoric revoluționar ce a 
avut și are loc în tara noastră 
și pe plan mondial, expresie a 
unei gîndiri vii. dialectice, de o 
mare profunzime și întindere, 
care a contribuit și contribuie 
ea însăși, în chip decisiv, la con
figurarea și edificarea socialis
mului multilateral dezvoltat in 
România, se constituie într-o 
călăuză sigură pentru tot ceea 
ce întreprindem și vom înfăptui 
în munca noastră cotidiană.

Vă rog să-mi îngăduiți să în
deplinesc o datorie de înaltă 
onoare exprimînd întreaga re
cunoștință. nețărmurita dragos
te, profundul respect si devota
mentul nemărginit al oameni
lor muncii clujeni față de 
secretarul general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. în
cercat și clarvăzător conducător, 
creator al'noului edificiu al sis
temului nostru politic si econo- 
mico-social, în cadrul căruia 
educația și cultura au dobîndit 
locul și rolul de factori motrici 
de maximă importanță.

Exprimăm, de asemenea, sen
timentele noastre de aleasă re
cunoștință și prețuire față de 
tovarășa academician doctor in
giner Elena Ceaușescu, persona
litate proeminentă a vieții poli
tice și științifice contemporane, 
ce are o contribuție deosebit de 
importantă la elaborarea și în
făptuirea întregii politici a 
partidului și statului, sub a cărei 
nemijlocită îndrumare î'nvăță- 
mintul, știința, arta și cultura 
din patria noastră cunosc o tot 
mai puternică dezvoltare, în 
concordantă cu înaltele cerințe 
și exigențe impuse de evoluția 
rapidă a societății noastre.

Sub conducerea organelor 
șl organizațiilor de partid 
s-au asigurat o mai bună or
ganizare și conducere a ac-

CUVINTUL 
ELENA

Vă rog să-m! îngăduiți să 
aduc,' în numele celor 14 000 de 
oameni ai muncij de pe plat
forma chimică a Săvineștilor. 
un cald omagiu marelui condu
cător al partidului și statului, 
cel mai iubit fiu al poporului, 
patriot și revoluționar înflăcă
rat, comunistul de omenie, cti
torul României moderne, secre
tarul general al partidului, pre
ședintele Republicii, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

Raportez congresului că, pe 
baza tezelor, ideilor și indica
țiilor secretarului general al 
partidului, întreaga activitate 
politico-ideologică și cultural- 
educativă desfășurată de orga
nele și organizațiile de partid, 
sindicat, U.T.C. și O.D.U.S. din 
combinatul nostru a fost orien
tată spre înțelegerea de către 
fiecare om al muncii a adevă
rului esențial că bunăstarea ma-, 
terială și spirituală a societății 
depinde direct, nemijlocit, da 
măsura angajării lui hotărîte 
pentru îndeplinirea integrală, 
ritmică șl la un nivel calitativ 
ridicat a sarcinilor de pro
ducție.

In acest spirit, a spus în con
tinuare vorbitoarea, am urmărtt 
ca manifestările înscrise în 
Festivalul național „Cîntarea 
României" să contribuie la edu
cația politică. Ia ridicarea con
științei comuniștilor, a celor
lalți oameni ai muncii și ne 
străduim ca, în continuare, să 
dăm un conținut mai bogat ac
țiunilor cu adresă directă Ia 
problemele specifice fiecărui 
loc de muncă, pentru a răspun
de mai bine sarcinilor deosebi
te pe care le are combinatul 
nostru, formînd la întreg perso
nalul, în primul rînd la tineri, 
atitudinea înaintată prin mun
că și pentru muncă.

Sîntem conștienți însă că ac
tivitatea politico-educativă, ma- 

Nicolae Ceaușescu. Ni s-a înfă
țișat. în acest document de mare 
însemnătate teoretică si practi
că. imaginea vie a operei de 
creație spirituală ne care în
tregul popor a înfăptuit-o. pre
cum si liniile limpezi. luminoa
se. angaiante. fertile ale unui 
vast program străbătut de cel 
mai fierbinte patriotism, a că
rui materializare înseamnă a 
dăltui însuși chipul spiritual de 
azi si de miine al tării. Re- 
flectînd la locul de prestigiu și 
răspundere pe care-1 ocupă în 
societate, scriitorii din Româ
nia sint constienti că aceasta 
incumbă datoria ca. prin cărți
le lor. prin întreaga prezentă in 
cetate, să fie oameni ai acestui 
timp : să aducem în cărțile 
noastre oameni adevărati. eroii 
pentru care milităm, acei con
temporani ai noștri care au în
noit orașele, au înfăptuit con
strucțiile epocale ale Canalului. 
Metroului, edifică noul Bucu
rești. conferindu-i valoarea pe 
care o merită, de capitală a 
României socialiste, au racordat 
satele la arterele civilizației, 
construiesc cetățile științei și 
culturii, artei.

încheind aceste gînduri. a- 
sigurăm congresul, pe secreta
rul general al partidului, tova
rășul Nicolae Ceaușescu. de 
deplina unitate a scriitorilor ro
mâni in jurul partidului, de fap
tul că făurarii cronicii acestui 
timp memorabil sint hotăriti 6ă 
continue, cu noi si tot mai va
loroase creații, filele de epopee 
ale gloriosului ev pe care-1 
trăim.

SASU
tivității de educație politică 
și cultură socialistă, creșterea 
rolului și răspunderilor comite
telor de cultură și educație so
cialistă, a organizațiilor de masă 
și obștești, a instituțiilor și așe
zămintelor de cultură ca factori 
modelatori de conștiință, de im- 
plinire spirituală a oamenilor, 
eficienta activității educative 
probindu-se prin rezultatele ob
ținute in activitatea economico- 
socială.

In prim-planul activității po- 
litico-ideologice și cultural-edu
cative. am situat studierea și 
aprofundarea tezelor și ideilor 
din monumentala operă a secre
tarului general al partidului, 
exemplu de abordare revoluțio
nară. creatoare a problemelor 
dezvoltării sociale, ale practicii 
construcției socialiste din patria 
noastră. Cu deosebire la marile 
unităti economice din orașe, in 
comune, au fost organizate o 
seamă de activități de educare 
a maselor, in primul rînd a ti
nerilor, în spiritul si cultul 
muncii, demonstrîndu-se cît mai 
convingător că participarea ac
tivă. responsabilă, dublată de 
inițiativă și efort creator pentru 
realizarea sarcinilor de plan, re
prezintă-expresia patriotismului 
socialist, a atitudinii înaintate 
fată de prezentul și viitorul po
porului nostru.

In continuare, vorbitorul s-a 
referit la rezultatele pozitive, 
dar și la neimplinirile din acti
vitatea politico-educativă și cul
tural-artistică.

Exprimînd gîndurile tuturor 
celor ce muncesc și trăiesc in 
infloritoarea vatră de patrie 
străbună a Clujului — a spus în 
încheiere vorbitorul — doresc 
să reafirm deplina noastră ade
ziune la întreaga politică in
ternă și internațională a parti
dului și statului nostru, hotărî
rea neclintită de a urma 'și 
transpune in viață cu credință 
și devotament gindirea și opera 
revoluționară a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu — ctitorul 
României socialiste contem
porane.

TOVARĂȘEI
PLESCA

nifestările cultural-artistice nu 
au reușit întotdeauna să-și a- 
tingă scopul, că se mai consu
mă timp și eforturi inutile cu 
unele acțiuni mărunte, forma
le, fără eficiența scontată in 
mobilizarea colectivului de oa
meni ai muncii.

Ne regăsim, de asemenea, în 
criticile formulate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al partidului. In expu
nerea prezentată și va trebui 
să ne reconsiderăm în mod 
substanțial întreaga activitate 
politico-educativă, să acționăm 
cu toată răspunderea pentru a 
determina pe toți oamenii mun
cii să-și aducă o contribuție 
substanțială la realizarea sar
cinilor de plan în condiții de 
calitate și eficiență sporite. 
Vom acționa în toate împreju
rările ca adevărati proprietari, 
producători și beneficiari, con- 
știenți că de munca fiecăruia 
depind bunăstarea, progresul și 
prosperitatea patriei.

Conștienți că numai o clasă 
muncitoare instruită și educată 
la nivelul cerut de revoluția 
tehnico-științifică contempora
nă, la incandescența nobilelor 
idei ale umanismului socialist 
promovate de partidul nostru 
este în măsură să înfăptuiască 
marile sarcini ce-i stau în față, 
vom pune un mai mare accent 
pe ridicarea nivelului de cu
noștințe științifice și profesio
nale ale oamenilor, pe forma
rea unei concepții înaintate 
despre lume și viață, pe educa
ția patriotică, revoluționară, ju
ridică și moral-cetățenească. pe 
promovarea, în toate împreju
rările, a principiilor eticii șl 
echității socialiste.

în încheiere. vorbitoarea a 
spus’: Vă rog să-mi permiteți 
să asigur congresul, pe tovară
șul Nicolae Ceaușescu, în nu

mele oamenilor muncii din 
combinat, că sîntem ferm hotă- 
riți să îndeplinim sarcinile ce 
ne revin din planurile și pro
gramele pe acest an și pe în
tregul cincinal stabilite de Con
gresul al XIII-Iea al partidu

CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI 
PETRE CONSTANTIN

Este pentru mine o cinste să 
exprim, de la această inaltă tri
bună, în numele lucrătorilor Ra- 
dioteleviziunii române, cele mai 
profunde sentimente de dragos
te, respect și recunoștință fată 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
pentrii tot ceea ce a făcut și 
face spre binele și fericirea na
țiunii noastre, pentru triumful 
cauzei progresului și păcii in 
lume, precum și nemărginita 
gratitudine pentru grija și aten
ția pe care le acordă permanent 
instituției noastre în vederea în
deplinirii în condiții tot mai 
bune a sarcinilor ce-1 revin ca 
instrument al partidului de edu
care și formare a omului nou.

Exprimăm, de asemenea, și cu 
acest prilej, cele mai alese sen
timente de respect, de inaltă 
prețuire și vie recunoștință to
varășei academician doctor in
giner Elena Ceaușescu, eminentă 
personalitate politică, savant de 
largă recunoaștere internațio
nală. pentru contribuția sa de 
primă însemnătate la elaborarea 
și înfăptuirea politicii partidului 
și statului, la progresul științei, 
învătămintului și culturii româ
nești, pentru sprijinul și îndru
marea de zi cu zi de care bene
ficiem. astfel incit să ridicăm la 
cote tot mai înalte de calitate 
și eficientă activitatea Radio- 
televiziunii române.

Orientările date de conducerea 
partidului — a spus vorbitorul 
— au călăuzit întreaga noastră 
activitate, determinînd mutații 
fundamentale în conceperea și 
realizarea programelor de radio 
și televiziune. în conținutul și 
mesajul acestora.

O atenție deosebită am acor
dat și acordăm transmisiilor 
directe de la evenimentele de 
însemnătate națională, trans
misii care permit, practic. între- 
gului popor să ia parte la aces
te evenimente, să asculte nemij
locit cuvintul cald, însuflețitor 
al conducătorului iubit și stimat 
al partidului și statului, pre
cum și reflectării vizitelor 
de lucru ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. împreună cu 
tovarășa Elena Ceaușescu. in lo
calitățile țării, a dialogului la 
nivel înalt desfășurat în Româ

CUVINTUL TOVARĂȘULUI 
IONITĂ NĂSTASE

Vă rog să-mi îngăduiți, să 
adresez tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, in numele, 
comuniștilor, al tuturor oameni
lor muncii din întreprinderea 
de mașini grele București — 
unitate modernă, reprezentativă 
a industriei românești, edificată 
din indicația și cu sprijinul 
direct al secretarului general 
al partidului, în perioada pe 
care cu îndreptățită mîndrie 
patriotică o numim „Epoca 
Nicolae Ceaușescu" — respec
tuoasă și adincă recunoștință 
pentru grija permanentă pe 
care o manifestă față de colecti
vul nostru de muncă, dorindu-i, 
din adîncul inimilor noastre, 
multă sănătate și putere de 
muncă, viață îndelungată, pen
tru a ne conduce pe mai depar
te. cu aceeași clarviziune, cu 
aceeași dăruire și cutezanță re
voluționară, pe drumul luminos 
al socialismului și comunismu
lui.

Din analiza riguros științifică 
cuprinsă in cuvîntarea tovară
șului Nicolae Ceaușescu am 
desprins cu claritate că activi
tatea ideologică, politico-educa
tivă și cultural-artistică se con
stituie ca parte inseparabilă a 
procesului revoluționar de trans
formare a societății noastre, de 
formare și ridicare a conștiin
ței socialiste a oamenilor mun
cii; a tuturor cetățenilor patriei, 
de întărire a responsabilității în 
muncă, în familie și societate 
pentru îndeplinirea in cele mai 
bune condiții a sarcinilor din 
planurile și programele adop
tate.

Evidențiind realizările obținu
te de colectivul întreprinderii 
în acest an, vorbitorul a spus în 
continuare ț Stimulați perma
nent de gindirea novatoare și de 
acțiunea revoluționară a to
varășului Nicolae Ceaușescu, 
de prodigioasa activitate știin
țifică și de îndemnurile to

CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI 

HAJDU GYOZO
Am urmărit cu deosebită a- 

tenție, cu totală adeziune ma
gistrala cuvintare a mult Iubi
tului nostru conducător, to
varășul Nicolae Ceaușescu, 
rostită la acest grandios forum 
democratic al culturii noas
tre socialiste. Această ana
liză de amploare, pătrunsă 
de un profund spirit știin
țific — ca de altfel toate 
cuvintările și expunerile to
varășului Nicolae Ceaușescu — 
reprezintă pentru noi un pro
gram mobilizator.

Mulțumim din adîncul ini
mii noastre mult stimatu
lui și iubitului secretar ge
neral al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, pentru tot 
ceea oe a făcut și face, zl de 
zi, neobosit, prin întreaga sa 
activitate revoluționară teore
tică și practică, de larg/ răsu
net mondial, pentru bunăstarea 
poporului nostru, pentru țară, 
pentru fericirea tuturor fiilor 
patriei noastre.

De asemenea, vă rog să-mi 
permiteți să exprim, din adin- 
cul sufletului, profunda recu
noștință pe care o nutrim pen
tru tovarășa Elena Ceaușescu, 
eminent om politic, personali
tate științifică a lumii contem
porane, care asigură, prin grijă 
susținută și îndrumare consec
ventă^ continua dezvoltare a 

lui, că nu vom precupeți nici 
un efort pentru a înfăptui mai 
rapid concordanța dintre pu
ternica bază tehnico-materială 
de care dispune combinatul nos
tru și nivelul de conștiință al 
oamenilor.

nia și peste hotare — momente 
politico-ideologice și educative 
de o inestimabilă valoare, care 
dinamizează energiile creatoare 
ale tuturor cetățenilor patriei.

Un loc central ocupă in emi
siunile noastre dezbaterea teze
lor și ideilor originale, profund 
creatoare, cuprinse în magis
trala operă teoretică a secreta
rului general al partidului, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, pre
zentarea aprofundată a politicii 
partidului, a indicațiilor _ si 
orientărilor date de conducăto
rul partidului și statului nostru 
în vederea mobilizării maselor 
largi la transpunerea exemplară 
în viață a acestora.

Emisiunile pe teme de istorie, 
spectacolele dedicate momente
lor de seamă din viața și istoria 
poporului și a țării, emisiunile 
săptămînale „Cîntarea Româ
niei". care se difuzează în pre
sent sub genericul „Omagiul ță
rii. conducătorului iubit", ca și 
documentarele și reportajele 
consacrate prezentării mărețelor 
realizări obținute de poporul 
nostru îndeosebi în perioada 
care a trecut de la Congresul al 
IX-lea al partidului, emisiuni 
care au devenit o componentă 
permanentă a programelor noas
tre de radio și televiziune — au 
reliefat marile posibilități de 
care dispune Radioteleviziunea 
de a îndeplini, în condiții tot 
mai bune, sarcinile pe care le 
are.

Sîntem conștienți că în activi
tatea noastră s-au manifestat și 
unele neajunsuri, îndeosebi în ce 
privește calitatea și oportuni
tatea programării unor emisiuni 

■— a relevat vorbitorul. însușin- 
du-ne pe deplin criticile și indi
cațiile formulate de secretarul 
general al partidului și în ca
drul acestui forum, vom pro
mova cu mai multă fermitate in 
emisiunile noastre spiritul mili
tant. revoluționar, combativita
tea față de lipsuri și stările de 
lucruri negative, vom acționa 
cu toată răspunderea pentru îm
bunătățirea conținutului progra
melor de radio și televiziune și 
creșterea atractivității acestora.

varășei :,El.ena Ceaușescu, am 
acționat și acționăm susținut 
pentru introducerea in produc
ție a noi tehnologii și utilaje 
cu parametri tehnico-economicl 
ridicați, in vederea realizării 
unor produse de calitate, com
petitive pe piața mondială. 
Orientările, indicațiile și criticile 
formulate de secretarul general 
al partidului cu prilejul ultimei 
vizite efectuate în întreprin
derea de mașini grele București, 
in luna februarie a acestui an, 
au mobilizat puternic colectivul 
nostru, astfel incit, în prezent, 
putem raporta materializarea in 
proporție de 85—90 la sută a 
investiției necesare pentru reali
zarea a două unități nucleare 
pe an, așa cum ni s-a trasat ca 
sarcină, precum și intensificarea 
ritmului de montaj utilaje la 
aceeași investiție.

Am stabilit un program com
plex și concret de măsuri și 
acțiuni politico-ideologice și cul
tural-educative. — a spus apoi 
vorbitorul — menite să inten
sifice educarea comunistă a oa
menilor muncii, să asigure în
tărirea spiritului revoluționar, 
ridicarea în continuare a nive
lului pregătirii profesionale, 
creșterea responsabilității fie
cărui membru al colectivului 
nostru fată de obligațiile ce-i 
revin la locul de muncă. în fa
milie și societate.

Ne exprimăm adeziunea de
plină față de politica internă și 
externă a partidului și statului 
nostru, fată de strălucita și neo
bosita activitate revoluționară a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
și asigurăm că sîntem ferm 
hotăriti să mobilizăm puternicul 
colectiv muncitoresc de care 
dispune întreprinderea de ma
șini grele București pentru în
deplinirea exemplară, la cote 
superioare de calitate și efi
ciență a sarcinilor de plan.

creației libere, originale, uma
niste in patria noastră.

In continuare, vorbitorul a 
subliniat : Efervescența lite
rară a prezentului o datorăm 
spiritului fecund al Congresu
lui al IX-lea al partidului, care 
a schimbat din temelii, revo-. 
luțiohînd în profunzime. toți 
parametrii vieții pe care o 
trăim.

Noi. oamenii de litere, cul
tură și artă din Tg. Mureș, 
fără deosebire de naționalitate, 
ne exprimăm bucuria și satis
facția de a fi părtașii unor au
tentice ateliere de creație ale 
frăției in municipiul și județul 
nostru. Revistele „Igaz szo", 
„Vatra" sau „Uj elet". Teatrul 
Național, Institutul de teatru, 
Filarmonica de stat, Ansamblul 
artistic „Mureșul", filialele lo
cale ale Uniunii scriitorilor, 
Uniunii artiștilor plastici. Uni
unii compozitorilor sint tot 
atitea dovezi palpabile ale jus
teței politicii naționale revolu
ționare a partidului nostru, ale 
faptului că în activitatea crea
toare comună, care are la bază 
stima reciprocă și deplina ega
litate în drepturi. beneficiem 
cu toții de posibilități maxime 
pentru afirmarea nestînjenită 
a personalității noastre artisti
ce și scriitoricești, singurul cri
teriu de promovare a valorii 

fiind munca, talentul, nivelul 
de calitate artistică a operei.

Urmind spiritul hotăririlor 
Congresului al XIII-Iea al 
partidului, noi, scriitorii, mai 
avem multe de făcut ca pagi
nile pe care le scriem să re
flecte intr-un mod adecvat cu
ceririle revoluționare ale marii 
epoci pe care o trăim. Dacă vom 
stimula în mod curajos tendințe
le noi. revoluționare, talentele 
tinere care răsar intr-un număr 
tot mai mare, toate valorile 
care fac ca arta noastră lite
rară să devină mai combativă, 
mai actuală, mal bogată în spi
rit patriotic, tot ceea ce poate 
contribui la nașterea unor 
capodopere literare demne de 
epoca pe care o trăim, atunci

CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI 
FLORIN TĂNĂSESCU

Actualul Congres al educației 
politice și culturii socialiste, ex
cepționalul document progra
matic pe care-1 reprezintă cuvîn
tarea rostită de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al partidului, constituie 
pentru noi toți, pentru întreaga 
noastră națiune un nou și pu
ternic imbold de a gindi și ac
ționa in spirit revoluționar in 
vederea înfăptuirii neabătute a 
politicii partidului, a înaintării 
patriei noastre pe drumul civi
lizației socialiste și prosperității.

Componenta tehnico-științifică 
a educării politice și culturii 
socialiste a maselor de oameni 

tai muncii — a spus vorbitorul 
— urmărește ridicarea rapidă a 
tuturor membrilor societății 
noastre la cotele cele mai înalte 
ale creației și dăruirii pentru 
cauza noului. Și cum educația 
și cultura superioară, înaintată, 
datorează mult marilor și ilus
trelor modele, vreau să remarc 
efectul dinamizator. însuflețitor, 
pe care il au asupra slujitorilor 
creației tehnico-științifice. a tu
turor celor pasionați de acest 
domeniu opera științifică și ac
tivitatea revoluționară ale tova
rășei academician doctor inginer 
Elena Ceaușescu, care imprimă 
geniillui tehnico-științific națio
nal orientarea spre eficiență 
economico-socială și un presti
giu fără precedent.

Emulației creatoare tehnico- 
științifice de masă i s-a asigu
rat simultan cadrul specific 
adecvat, stimulativ, organizat, 
atit la locul de muncă, cit și pe 
plan general, in cadrul Festiva
lului național „Cîntarea Româ
niei". în aceste noi condiții, s-a 
produs un adevărat salt calitativ 
la. proporții de masă, cu impli
cații înnoitoare radicale și 
rodnice atit în modul de a gindi. 
la nivelul conștiinței, cit și al 
activității și realizărilor prac
tice.

Sub conducerea nemijlocită și 
de mare clarviziune a tovarășei 
Elena Ceaușescu, Comitetul Na
țional pentru Știință și Tehno-«

CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI
DUMITRU IONÂȘ

Permiteți-mi ca de la această 
înaltă tribună să dau expresie 
gîndurilor și sentimentelor de 
fierbinte dragoste și recunoș
tință, omagiului de inimă și 
conștiință al milioanelor de oa
meni ai muncii, membri ai sin
dicatelor, față de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, cel mai iu
bit fiu al poporului, persona
litate proeminentă a lumii con
temporane, conducătorul în
țelept al partidului și statului 
nostru, pentru tot ce a făcut 
și face pentru prosperitatea, 
demnitatea și fericirea poporu
lui nostru, pentru creșterea 
prestigiului internațional al 
României socialiste.

între mărețele împliniri din 
această perioadă. înflorirea in- 
vățămintului, științei și cultu
rii se constituie într-o compo
nentă fundamentală a operei de 
construcție socialistă legată ne
mijlocit de contribuția inesti
mabilă a tovarășei academician 
doctor inginer Elena Ceaușescu, 
personalitate de frunte a parti
dului și statului nostru, eminent 
om de știință și cultură, de largă 
reputație internațională, căreia, 
în numele membrilor de sindi
cat din România, il aducem 
cele mai alese sentimente de 
stimă și prețuire, un cald și 
respectuos omagiu muncitoresc.

în continuare vorbitorul a 
arătat că organele și organiza
țiile sindicale, sub conducerea 
organelor și organizațiilor de 
partid, au așezat in centrul 
muncii poli ti co-educative ce
rința formulată de secretarul 
general al partidului ca fiecare 
întreprindere, fiecare șantier 
să devină o adevărată școală 
a educației revoluționare, care 
să pună pe deplin în va
loare statutul nou al oame
nilor muncii de proprietari, pro
ducători și beneficiari ai avuției 
naționale, răspunderea lor pen
tru realizarea exemplară a sar
cinilor ce le revin din planul

CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI 
VALENTIN BĂINTAN

Am ascultat cu deosebită 
atenție strălucita cuvintare a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
nou și impunător program ști
ințific fundamentat, care vine 
să îmbogățească vasta operă 
teoretică și practică pe care 
secretarul general al partidului 
o pune in slujba transformării 
revoluționare a societății româ
nești. a formării și educării 
multilaterale a oamenilor mun
cii. a tuturor cetățenilor patriei, 
fără deosebire de naționalitate, 
cuvintare din care s-au desr 
prins cu rigoare științifică di
recțiile de acțiune ale propa
gandei și educației, ale învăță- 
mîntului, științei, artei și cul
turii. sarcinile noastre ale ce
lor care ajutăm și îndrumăm 
activitatea formațiilor artistice 
de amatori.

în spiritul Programului ideo
logic al partidului, al indicați
ilor date de secretarul general 

vom putea considera că munca 
și lupta noastră au fost încu
nunate de șuooes.

In climatul profund democra
tic inaugurat de Congresul al 
IX-lea al partidului, cintuî 
nostru se înalță spre unica 
noastră patrie. România socia
listă, spre gloriosul nostru 
partid. Partidul Comunist 
Român, spre ctitorul Româ
niei moderne, genialul nos
tru conducător — tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. Urăm mulți 
ani marelui nostru conducător, 
ca și de acum înainte să 
cirmuiască la fel de glorios 
partidul și poporul nostru pe 
luminoasa cale a socialismului, 
spre visul de aur al omenirii, 
comunismul. • 

logie, ca for coordonator pe țară 
al eforturilor de creație tehnico- 
științifică, militează cu fermita
te pentru dinamizarea difuzării 
și aplicării pe scară largă a 
apestei concepții noi și avansa
te. Inovația, act profund de cul
tură și știință, apare în toate 
obiectivele de muncă, lucru pe 
care l-am simțit în permanență 
ir; contactul nemijlocit cu acti
vitatea de creație de mase din 
întreaga țară, la expozițiile de 
invenții, la intilnirile și acțiu
nile organizate de C.I.T.-uri, la 
analizele făcute în acțiunea de 
organizare și modernizare a pro
ducției.

întrepătrunderea organică a 
competenței și pasiunii pentru 
știință cu înțelegerea politică a 
finalității rezultatului, pe fondul 
unei vaste culturi umaniste, este 
unul din roadele cele mal fruc
tuoase ale noii noastre orînduiri.

Sarcinile cu care ne vom con
frunta in următorii ani. in ur
mătoarele etape impun in aceas
tă lumină o intensificare și o 
ridicare a calității activității da 
educare politică și de culturali
zate a maselor.

în deplin acord cu magis
trala cuvintare a tovarășului 
secretar general al partidului, 
Nicolae Ceaușescu, cu celelalte 
documente supuse aprobării con
gresului, permiteți-mi să exprim 
angajamentul celor ce lucrează 
în Comitetul Național pentru 
Știință și Tehnologie, în cerce
tarea științifică, că. pornind de 
la sarcinile noi importante ce ne 
revin în această etapă și în vii
tor, vom face totul pentru a 
pune plenar în serviciul con
struirii noii societăți valențele 
creatoare superioare caracteris
tice poporului nostru, generind 
și sprijinind eforturile de cumu
lare, analizare și sistematizare 
a celor mai avansate și eficace 
mijloace și experiențe din acest 
domeniu, astfel îneît știința ro
mânească să-și afirme cit mai 
puternic rolul ei de forță de 
prodiicție. să-și sporească apor
tul la înflorirea României socia
liste.' 

național unic de dezvoltare •- 
conomico-socială a tării, angaja
rea lor activă, responsabilă in 
autoconducerea și autogestiunea 
unităților.

în centrul acțiunilor noastre 
am pus buna organizare și 
desfășurare a învătămintului 
politico-ideologic de masă, pen
tru cunoașterea aprofundată și 
însușirea temeinică a politicii 
interne șl externe a partidului 
și statului nostru, a operei so- 
cial-politice a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, cuprinzind 
la cursurile organizate de sin
dicate, împreună cu O.D.U.S., 
peste 2,7 milioane de oameni 
ai muncii.

Formarea gindirii economice 
și perfecționarea tehnico-pro- 
fesională a oamenilor muncii au 
constituit, de asemenea, di
recții prioritare ale demer
sului nostru în plan edu
cativ.

Sîntem însă pe deplin con
știenți că traducerea exemplară 
în viată a hotăririlor Congre
sului al XIII-Iea al partidului 
impune perfecționarea activi
tății noastre politico-educative, 
înlăturarea neajunsurilor care 
mai persistă în aoest domeniu. 
De aoeea, asigurăm conduoerea 
partidului, pe secretarul gene
ral. tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
că magistrala sa cuvintare va 
constitui programul întregii 
noastre activități politico-ideo
logice și cultural-educative. 
Consiliul Central al U.G.S.R, 
va acționa cu toate forțe
le ca eficiența muncii sindica
telor pentru educația , multi
laterală a celor ce muncesc să 
se regăsească — așa cum ne-a 
cerut secretarul general al parti
dului — in faptele de muncă, 
în realizarea integrală a planu
lui și a programelor prioritare, 
în creșterea producției fizice 
industriale și agricole, a cali
tății și eficientei în toate do
meniile de activitate.

al partidului nostru cu prilejul 
vizitei de lucru din luna mai 
1986 în Maramureș, consiliile 
de educație politică și cultură 
socialistă, comitetele și or
ganismele de cultură și artă, 
toți factorii educaționali au 
conceput, sub conducerea și cu 
sprijinul comitetului județean 
de partid, un sistem unitar de 
acțiuni, în vederea cultivării 
celor mai alese virtuți patrio
tice. moral-etice și civice ale 
oamenilor.

De la o ediție la alta. Festi
valul național al muncii șl 
creației „Cîntarea României" a 
înregistrat, și în Maramureș, 
rezultate tot mai bune. Mani
festările educative au contri
buit la stimularea creativității 
economice și tehnico-științifice 
a oamenilor muncii, la afirma
rea talentelor autentice.
(Continuare in pag. a IV-a)
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CONGRESUL AL lll-LEA AL EDUCAȚIEI POLITICE Șl CULTURII SOCIALISTE
Cuvîntarea tovarășei Elena Ceaușescu

la încheierea lucrărilor congresului

TELEGRAMA ADRESATĂ 

TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU, 

secretar general al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste România, 

de Congresul educației politice 
și culturii socialiste

< (Urmare din pag. I)
i ......
! înregistrează rămîneri in urmă în 
i realizarea planului, se risipesc 
i materia primă și materialele, se 
î fac lucruri de slabă calitate !
i Activitatea politico-educativă tre- 
f buie să ducă la creșterea nivelului 
■ de conștiință și responsabilitate al 

fiecărui om al muncii, al fiecărui
< colectiv, în vederea obținerii unor 
: rezultate tot mai bune în tehnică,

în producție, în asigurarea unei cit 
; mal bune gospodăriri a avuției 
; obștești, la întărirea proprietății 
I socialiste — baza progresului mul- 
I tilateral al societății noastre.

Să avem permanent în vedere că 
i nivelul conștiinței revoluționare 

este strîns legat de ridicarea gra
dului de pregătire profesională, 

: tehnică și culturală — și să acțio
năm ca întreaga activitate poli
tico-educativă să asigure lărgirea 

: orizontului de cunoștințe politice, 
tehnice și culturale al fiecărui om 

; al muncii, al întregului popor.
Trebuie să dezvoltăm spiritul de 

inițiativă și răspundere în înfăp
tuirea exemplară a prevederilor 
planului pe acest an și pe întregul 
cincinal, în realizarea importante
lor cerințe pe care actuala etapă le 

1 pune în domeniul creșterii produc
tivității muncii și reducerii con
sumurilor materiale, al ridicării 
calității și nivelului tehnic al pro
duselor, al aplicării noului meca
nism economico-financiar, a prin
cipiilor autoconducerii și autoges- 
tiunii, al creșterii eficienței eco
nomice — calea sigură pentru spo
rirea venitului național și ridi
carea nivelului de trai al poporu
lui. (Vii aplauze).

Un obiectiv permanent al muncii 
politico-educative trebuie să-l con
stituie întărirea ordinii, disciplinei 
în toate domeniile, eliminarea ori
căror manifestări de încălcare a le
gilor și normelor statului nostru 
socialist, a oricăror tendințe de a 
trăi fără muncă, a actelor de indis
ciplină și lipsă de răspundere in 
gospodărirea avutului obștesc, a 
mentalităților și atitudinilor înapo
iate, retrograde față de muncă și 
societate.

Activitatea politico-educativă 
trebuie să asigure însușirea de 

' către toți oamenii muncii a unei 
concepții superioare despre dreptu
rile și îndatoririle ce le revin în 
societate, a normelor și principii
lor eticii și echității socialiste, ale 
umanismului socialist.

Să facem astfel. încît munca 
educativă să aibă un rol tot mai 
important în dezvoltarea con
științei socialiste, în formarea de 
convingeri și trăsături morale 
înaintate, a unei atitudini noi, res
ponsabile față de muncă și de so
cietate, față de interesele dezvol
tării României, de ridicare a ei 
pe noi culmi de progres și civili
zație ! (Aplauze și urale puterni
ce ; se scandează îndelung 
„Ceaușescu— P.C.R.!", „Ceaușescu 
să trăiască, România să-nflo- 
rească !“).

La baza întregii activități po- 
litico»educative trebuie să situăm 
permanent concepția revoluționa
ră, materialist-dialectică despre 
lume și viață a partidului nostru, 
principiile socialismului științific. 
Numai astfel, vom putea contribui 
la înarmarea oamenilor muncii cu 
înțelegerea clară a fenomenelor 
din natură și societate, vom asigu
ra ca întregul popor să acțio
neze cu toate forțele și în mod 
conștient pentru a-și făuri viito
rul liber, demn și fericit, viitorul 
socialist și comunist ! (Aplauze 
puternice, îndelungate).

Un rol hotărîtor în dezvoltarea 
și răspîndirea științei și culturii, 

in pregătirea tineretului pentru 
muncă și viață, in formarea omu
lui nou și dezvoltarea conștiinței 
socialiste. revoluționare îl au 
școala, învățămîntul nostru de 
toate gradele. Este, de aceea, o 
îndatorire de înaltă răspundere^ a 
cadrelor didactice din întregul în- 
vățămînt de a asigura pregătirea 
temeinică a tinerei generații, for
marea de cadre de muncitori, teh
nicieni, specialiști cu un orizont 
larg de cunoștințe științifice, teh
nice și culturale, cu o concepție 
înaintată despre lume și viață, pă
trunse de un puternic spirit re
voluționar, profund devotate cau
zei socialismului și comunismului.

în condițiile revoluției tehnico- 
științifice moderne cresc puternic 
rolul și contribuția științei in în
treaga dezvoltare a societății noas
tre. Este necesar, de aceea, să asi
gurăm răspîndirea largă a cunoș
tințelor științifice în rîndurile oa
menilor muncii, cunoașterea și în
sușirea celor mai noi cuceriri ale 
științei și tehnicii contemporane, 
ale cunoașterii universale.

întreaga activitate politico-ideo- 
logică și culturală trebuie să adu
că o contribuție deosebită la edu
carea în spiritul patriotismului so
cialist, revoluționar, al dragostei 
față de patrie, partid și popor, față 
de națiunea noastră socialistă. Să 
așezăm la baza acestei activități 
atît cunoașterea temeinică a înfăp
tuirilor istorice și a marilor trans
formări revoluționare, care au 
schimbat viața întregii țări în anii 
construcției socialiste, cit și cu
noașterea aprofundată a-istoriei na
ționale, a eroismului înaintașilor 
care au luptat și au înfruntat pri
mejdiile pentru a apăra și păstra 
ființa națională a poporului ro
mân, dreptul său la o viață liberă, 
independentă ! (Aplauze și urale 
îndelungate ; se scandează 
„Ceaușescu și poporul, România, 
viitorul !“)

Tovarăși,
O puternică manifestare a cul

turii noastre socialiste, a caracte
rului său de masă, profund demo
cratic o constituie Festivalul națio
nal „Cîntarea României", care re
prezintă cel mai larg cadru de parti
cipare a maselor populare la viața 
și la creația cultural-artistlcă, la 
dezvoltarea și afirmarea tot mai 
puternică a geniului creator al po
porului român, a tuturor talentelor 
cultural-artistice și tehnico-științi- 
fice din rîndurile muncitorilor, ță
ranilor și intelectualilor, ale între
gului nostru popor. Folosind expe
riența acumulată pînă acum, să 
acționăm pentru dezvoltarea și di
versificarea continuă a formelor de 
manifestare a festivalului ! Să asi
gurăm participarea activă a oame
nilor muncii din toate unitățile 
economico-sociale, din toate orașe
le și comunele la activitatea de 
creație tehnică și cultural-artistică 
din cadrul festivalului, contribuind 
direct, pe această cale, la ridica
rea nivelului cultural, la formarea 
omului nou, la făurirea civilizației 
și culturii socialiste în România !

O răspundere deosebită în dez
voltarea și afirmarea culturii 
noastre socialiste, a creației cultu
ral-artistice revine uniunilor de 
creatori. Literatura, muzica, artele 
plastice, teatrul, cinematografia, 
creația artistică, în general, au mi
siunea și îndatorirea de a crea și 
îmbogăți patrimoniul național cu 
noi opere valoroase, pătrunse de 
umanism revoluționar, de profundă 
încredere în marile noastre idea
luri comuniste, care să servească 

dezvoltării conștiinței socialiste, 
educării omului nou, să redea, in 
forme originale cit mai variate, 
preocupările și aspirațiile poporu
lui, lupta și munca sa pentru con
struirea socialismului și comunis
mului. (Aplauze puternice, înde
lungate). ,

De asemenea, presa, radioul, te
leviziunea, toate mijloacele de in
formare în masă trebuie să-și per
fecționeze continuu activitatea, să 
redea — prin mijloacele specifice 
de care dispun — activitatea uriașă 
desfășurată de întregul ponor, ma
rile realizări și transformări revo
luționare ce au loc în oatria noas
tră, să unească și să mobilizeze 
larg energiile creatoare ale în
tregului popor în onera de con
struire a societății noi. socialiste.

în organizarea si desfășurarea 
activității cultural-educative, o 
mare răspundere revine Consiliu
lui Culturii și Educației Socialiste, 
precum și comitetelor județene de 
cultură și educație, care trebuie să 
asigure ca toate instituțiile și mij
loacele. cultural-educative ale so
cietății noastre să-și unească for
țele și să-și îmbunătățească con
tinuu activitatea, să desfășoare 
cele mai eficiente acțiuni care să 
contribuie la lărgirea orizontului 
cultural al oamenilor muncii, la 
mobilizarea lor în înfăptuirea po
liticii de construcție socialistă, de 
dezvoltare economico-socială a 
patriei.

La buna organizare și desfășu
rare a activității politico-educative 
și cultural-artistice trebuie să par
ticipe activ și să aducă o contribu
ție nemijlocită sindicatele, organi
zațiile de tineret, de femei, toate 
organizațiile și organismele Fron
tului Democrației și' Unității So
cialiste. care reunesc, practic, în 
cadrul lor, toate categoriile de oa
meni ai muncii.

întreaga activitate politico- 
educativă și culturală trebuie să 
se desfășoare sub conducerea 
nemijlocită a partidului, a organe
lor și organizațiilor sale. Comite
tele județene, municipale, orășe
nești și comunale au datoria să 
asigure îndrumarea și orientarea 
întregii activități politico-educa
tive și culturale, astfel încît aceas
ta să aducă o contribuție hotărî- 
toare la ridicarea nivelului de pre
gătire politică, ideologică și teh- 
nico-profesională a oamenilor 
muncii, la dezvoltarea spiritului 
revoluționar și a responsabilității 
în muncă și în viață, la realizarea 
unei adevărate revoluții în gîn- 
direa și acțiunea fiecărui om al 
muncii, a întregului popor. (Vii 
și Îndelungate aplauze).

Tovarăși,
Acționind pentru dezvoltarea e- 

conomico-socială a țării, pentru 
progresul necontenit al științei, în- 
vățămîntului și culturii,' partidul și 
statul nostru acordă, totodată, o 
atenție deosebită evoluției vieții 
mondiale, participă activ la efor
turile pentru promovarea fermă a 
politicii de pace și colaborare in
ternațională.

în actualele împrejurări interna
ționale nu există problemă mai 
importantă decît aceea de a se face 
totul pentru oprirea cursei înarmă
rilor și trecerea la dezarmare, pen
tru apărarea păcii și vieții po
poarelor ! (Urale și aplauze pu
ternice, îndelungate ; se scandea
ză „Ceaușescu — pace „Dez
armare — pace !“).

Este mai necesar ca oricînd ca 
toate popoarele, forțele înaintate 
de pretutindeni — în rîndurile că
rora oamenii de știință, cultură și 

artă reprezintă un detașament im
portant al luptei pentru pafe și 
progres — să-și unească eforturi
le și să conlucreze tot mai strîns 
în vederea preîntîmpinării războ
iului, a unei catastrofe nucleare, 
pentru a asigura triumful politi
cii de pace și colaborare.

Congresul nostru a dat expre
sie angajamentului ferm al tutu
ror oamenilor de cultură și artă 
din țara noastră de a acționa cu 
hotărîre, împreună cu întregul po
por. pentru înfăptuirea neabătută 
a politicii partidului și statului 
nostru de pace și colaborare, de 
dezarmare, pentru a face tot mai 
puternic auzit glasul de pace al 
României, voința și hotărîrea po
porului român de a lupta cu cea 
mai ■ mare fermitate pentru apă
rarea dreptului fundamental al oa
menilor — la viață, la pace, la dez
voltare liberă și demnă ! (Vii și 
îndelungate aplauze).

De la tribuna acestui înalt fo
rum al educației și culturii so
cialiste. să adresăm tuturor oa
menilor de cultură, știință și artă 
din Europa și din întreaga lume 
chemarea de a ne uni forțele și 
a lupta activ pentru dezarmare, 
pentru pace și colaborare, pentru 
apărarea hiinunatelor cuceriri ale 
cunoașterii și civilizației umane, 
de a face ca ele să servească în
totdeauna progresului și bună
stării popoarelor, libertății și in
dependenței tuturor națiunilor 
lumii ! (Aplauze și urale puter
nice ; se scandează îndelung 
„Ceaușescu, România — pacea și 
prietenia !“).

în încheiere, doresc să exprim 
convingerea că lucrările congre
sului. documentele pe care le-am 
adoptat se vor înscrie ca un mo
ment de seamă în întreaga acti
vitate politico-educativă și cul
turală.

Dispunem de tot ce este nece
sar. de un detașament puternic 
de activiști de partid și de stat în 
domeniul ideologiei, educației și 
culturii. Să. facem toțul pentru a 
asigura ridicarea la un nivel tot 
mai înalt a întregii munci de edu
care și formare a omului nou — 
constructor al socialismului și co
munismului pe pămîntul patriei ! 
(Aplauze puternice, îndelungate).

Să înt'impinăm Conferința Na
țională a partidului și a 40-a ani
versare a proclamării Republicii 
cu realizări tot mai mari în în
deplinirea planului pe acest an și 
pe întregul cincinal ! Să facem ca 
activitatea politico-educativă și 
culturală să-și aducă contribuția, 
la. obținerea unor realizări cît 
mai însemnate în toate domenii
le. la înfăptuirea neabătută în 
viață a hotărîrilor Congresului al 
XlII-lea al partidului, la ridicarea 
patriei noastre pe culmi tot mai 
înalte de civilizație și progres ! 
în noua etapă a revoluției socia
liste, activitatea politico-educativă 
și culturală să devină o puternică 
forță de unire a întregului popor 
în lupta pentru victoria comu
nismului în România ! (Aplauze 
și urale puternice ; sc scandează 
îndelung „Vom munci și vom 
lupta, țara o vom înălța !“).

în numele conducerii de partid, 
vă adresez dumneavoastră, tuturor 
oamenilor muncii din domeniul 
educației politice și culturii so
cialiste, întregului nostru popor 
cele mai calde urări de noi și tot 
mai mari succese în întreaga ac
tivitate ! (Aplauze și urale pu
ternice ; se scandează îndelung 
„Ceaușescu —P.C.R.I", „Ceaușescu 
și poporul!", „Ceaușescu — pace’.", 
„Ceaușescu, România — stima 
noastră și mîndria !“).

(Urmare din pag. I)
șOară. cu pasiune și înaltă competență, pentru con
tribuția deosebita la dezvoltarea impetuoasă a științei 
și învățămintului. la continua inflorire a culturii in 
țara noastră.

Congresul educației politice și culturii socialiste dă 
o înaltă apreciere și iși exprimă totala adeziune față 
de magistrala dumneavoastră cuvintare rostită in des
cinderea lucrărilor acestui larg și reprezentativ forum 
al democrației muncitorești, care se constituie intr-o 
strălucită analiză a marilor prefaceri revoluționare 
cunoscute de societate;! românească in anii socialis
mului, a realizărilor dobîndite in activitatea politico- 
educativă. științifică și cultural-artistică, precum și a 
problemelor privind îmbunătățirea și intensificarea 
muncii politice, ideologice și cultural-educative des
fășurate in rindul maselor, sporirea eficienței aoes- 
teia in vederea realizării exemplare a sarcinilor de 
plan pe anul 1987 și pe întregul cincinal, Înfăptuirii 
hotăririlor Congresului al XlII-lea și a Programului 
partidului de edificare a societății socialiste multila
teral dezvoltate și Înaintare a României spre comu
nism. Aprobind și însușindu-și intru totul tezele, 
ideile și orientările cuprinse in excepționala dum
neavoastră cuvintare, congresul a adoptat-o în una
nimitate ca document-programatic de muncă și acțiu
ne revoluționară pentru toți cei ce iși desfășoară 
activitatea în domeniul educației politice și culturii 
socialiste.

Pornind de la orientările și Îndemnurile cuprinse 
în ampla și mobilizatoarea dumneavoastră cuvintare. 
vă raportăm că am dezbătut, intr-un spirit? de înaltă 
responsabilitate și exigență comunistă, și am adoptat 
hotărîri de maximă însemnătate pentru ridicarea la 
un nivel superior a întregii activități politioo-ideolo- 
gioe și cultural-educative. în strinsă concordantă cu 
cerințele noii etape de dezvoltare socialistă a patriei. 
Pe deplin conștienți de marile răspunderi ce ne re
vin. analizind intr-un pronunțat spirit critic și auto
critic modul în care oamenii muncii din aceste do
menii importante de activitate politică și socială au 
acționat pentru îndeplinirea sarcinilor încredințate 
de partid, ne angajăm să depunem eforturi stăruitoare 
in vederea perfecționării necontenite a. activității de 
pregătire multilaterală, ideologică, politică, științifică 
și culturală a tuturor cetățenilor patriei, contribuind 
astfel la formarea omului nou. capabil să asigure 
transpunerea exemplară in viață a cutezătoarelor 
planuri și programe de ridicare a României socia
liste pe trepte tot mai înalte de progres și civilizație.

Reafirmăm și cu acest prilej hotărîrea noastră 
fermă de a face totul pentru pregătirea ideologică, 
politică, culturală a tuturor cetățenilor in spiritul, 
concepției științifice a partidului nostru despre 
lume, societate și om. al noilor norme de etică și 
echitate, in conformitate cu principiile de organizare 
politică a societății și de funcționare a economiei so
cialiste, pentru cultivarea spiritului militant, patrio
tic, revoluționar, pentru formarea și afirmarea plena
ră a convingerilor politice, filozofice, morale și este
tice înaintate ale umanismului socialist. Vom situa 
în permanență irț centrul activității noastre politico- 
educative și culturale realizarea in cele mai bune

APELUL
Congresului al IlI-lea al educației politice 

și culturii socialiste din România pentru 
dezarmare nucleară și generală, pentru pace
Participanții la cel de-al lll-lea 

Congres al educației politice și cul
turii socialiste, dezbâtînd proble
mele generale ale dezvoltării paș
nice a României, ale formării o- 
mului nou, inaintat al societății 
noastre socialiste, conștient de ma
rile răspunderi ce-i revin in epoca 
noastră, și-au exprimat, și cu acest 
prilej, profunda îngrijorare față de 
evoluția deosebit de gravă și com
plexă a situației internaționale, de 
pericolele tot mai mari pe care 
înarmările, îndeosebi înarmările nu
cleare, le creează la adresa păcii 
Si civilizației intregii omeniri, a 
dreptului fundamental ol tuturor oa
menilor la viață, la existență libe
ră și demnă.

Congresul, larg și reprezentativ 
forum al democrației noastre mun
citorești revoluționare, susținind 
întru totul inițiativele de amplu ră
sunet internațional ale ilustrului 
conducător al națiunii noastre, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, dind expresie vo
inței ferme de pace a întregului 
popor, adresează oamenilor de 
cultură, artă și știință, creatorilor 
de valori spirituale din Europa și 
din întreaga lume, tuturor oameni
lor politici, popoarelor de pretutin
deni chemarea de a ne uni efortu
rile și de a acționa cu toată res
ponsabilitatea - acum, pînă nu 
este prea tîrziu - pentru oprirea 
cursei înarmărilor și trecerea la 
măsuri concrete de dezarmare, în 
primul rind de dezarmare nucleară, 
pentru eliminarea primejdiei unui 
război nimicitor.

Cu sentimentul marii răspunderi 
ce ne revine prin însăși misiunea 
noastrq socială, noi, oamenii de 
cultură, artă și știință, să ne punem 
întreaga noastră putere de creație 
în slujba apărării omenirii de ame
nințarea unui război nuclear distru
gător, să milităm, cu mijloacele 
noastre specifice, pentru dezarmare 
nucleară și convențională, pentru 
triumful rațiunii și păcii.

Conștienți de pericolul grav pe 
care-l reprezintă pentru omenire 
continuarea cursei înarmărilor, pro
ducerea și experimentarea de noi 

tipuri de arme nucleare, de alte 
mijloace de distrugere in masă, să 
facem totul pentru ca să se ajungă 
cit mai curînd la un acord între 
Uniunea Sovietică și Statele Unite 
ale Americii privind eliminarea ra
chetelor cu rază medie de acțiune 
de pe .continentul european, ca un 
prim pas spre realizarea de noi în
țelegeri care să ducă la eliminarea 
și lichidarea totală a armelor nu
cleare din Europa și din lume.

Ca oameni de cultură, artă și ști
ință, care cunosc și înțeleg cel mai 
bine puterea distructivă a atomului, 
să ne opunem cu toată hotărîrea 
politicii absurde, lipsite de sens, 
prin care o bună parte din strălu
citele creații ale minții umane, ale 
revoluției tehnico-științifice contem
porane sînt deturnate de la rostu
rile lor firești, fiind folosite împo
triva progresului și civilizației, a 
vieții pe Pămint.

In epoca celui mai mare avint al 
gîndirii științifice, a unor descope
riri cu adinei implicații în toate la
turile existenței umane, avem răs
punderea deosebită de a determi
na folosirea numai și numai în sco
puri pașnice a energiei nucleare 
și a substanțelor chimice, punerea 
acestora exclusiv in folosul progre
sului și al prosperității tuturor po
poarelor.

Cultura, știința și arta nu pot în
flori și nu se pot dezvolta decît în 
condiții de pace și colaborare. Nici 
un popor nu-și poate asigura pro
gresul și bunăstarea decît în con
diții de pace și securitate deplină.

Reflectind cu toată răspunderea 
la evoluția situației internaționale, 
la pericolul nuclear, chemăm pe 
toți slujitorii artei, științei și cultu
rii ca, prin puterea de influențare 
a creației noastre, să deschidem 
drum larg spre inimile oamenilor și 
să-i facem să înțeleagă că acum, 
in epoca atomică, toate popoarele 
sint amenințate de distrugerea nu
cleară, că, în ciuda marii sale di
versități, umanitatea este una. 
Toți locuitorii planetei au îndato
rirea de a fi mereu pe baricadele 
luptei pentru pace, pentru dezar
mare, pentru eliminarea definitivă 
a războiului din viața omtenirii. 
Toți avem datoria de a veghea ca

condiții a planului și a programelor de organizare 
si modernizare a producției, creșterea productivității 
muncii, buna gospodărire și valorificare a resurse
lor materiale și de muncă ale societății, aplicarea 
fermă a noului mecanism economico-financiar. a au
toconducerii și autogestiunii. sporirea eficientei eco
nomice și asigurarea creșterii necontenite a venitu
lui național. înfăptuirea unei noi calități a muncii 
și vieții intregului popor. Prin toate mijloacele de 
care dispunem vom manifesta mai multă exigență 
și spirit revoluționar in combaterea mentalităților 
înapoiate, retrograde, a fenomenelor negative mani
festate in viața societății, a oricăror încălcări ale le
gilor și normelor de etică și echitate socialistă, in
compatibile cu conoepția partidului nostru despre 
lume și viață, cu morala comunistă.

Sub directa conducere si îndrumare a organelor și 
organizațiilor de partid, urmind neabătut luminosul 
dumneavoastră exemplu de muncă si viață, vom ac
ționa cu hotărîre pentru a îndeplini in mod exem
plar orientările si indicațiile pe care ni le-ati dat in 
vederea creșterii aportului muncii politico-educative 
si culturale la însușirea temeinică a concepției revo
luționare. materialist-dialectice despre lume și viată, 
a politicii interne si externe a partidului și statului 
nostru.

Strins uniți în jurul partidului, al dumneavoastră, 
mult iubite si stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu. vă 
asigurăm că vom face totul pentru a răspunde pe 
denji.n misiunii fundamentale pe care ați pus-o in 
fata' noastră, ca întreaga activitate politico-educativă 
să se ridice, prin toate coordonatele sale, la nivelul 
înaltelor cerințe impuse de progresul rapid șl sus
ținut al forțelor de producție, de actuala etapă de 
dezvoltare a societății românești. Ne vom consacra 
întreaga putere de muncă și vom acționa cu devo
tament revoluționar pentru creșterea continuă a ro
lului activității politico-ideologice si cultural-educa
tive în mobilizarea oamenilor muncii în vederea în
făptuirii exemplare a hotăririlor înaltului forum al 
spiritualității românești, ale Congresului al XlII-lea 
al partidului, a obiectivului strategic privind trecerea 
României, pină la sfirșitul acestui deceniu, in rindul 
tarilor cu dezvoltare economică medie, aducindu-ne 
astfel o contribuție însemnată la ridicarea scumpei 
noastre patrii, liberă, suverană si independentă, pe 
culmi tot mai înalte de progres si civilizație.

Exprimînd gindurile si simțămintele tuturor celor 
ce iși desfășoară activitatea in domeniul educației 
politice si culturii socialiste, ne angajăm in fata parti
dului si a poporului, a dumneavoastră, mult iubite și 
stimate tovarășe secretar general, că nu vom precupeți 
nici un efort pentru a intimpina Conferința Națio
nală a partidului si cea de-a 40-a aniversare a Re
publicii cu noi si tot mai mari realizări in activitatea 
noastră, participînd cu toate forțele la munca și efor
turile întregului popor pentru realizarea cu succes 
a planurilor de dezvoltare economică și socială a 
tării pe acest an si pe întregul cincinal, la transpu
nerea neabătută în viată a istoricelor hotărîri ale 
Congresului al XlII-lea al partidului, a luminosului 
Program de făurire a societății socialiste multilateral 
dezvoltate si înaintare a României spre comunism.

nicicînd glasul tunurilor, al bombe
lor și rachetelor nucleare să nu 
suprime munca făuritorilor de bu
nuri materiale și spirituale, să nu 
reducă la tăcere vocea creatorilor 
de frumos I

Să acționăm uniți, să punem mal 
presus de orice interesele apărării 
păcii, ale vieții și civilizației pe 
Pămint I Să facem totul pentru ca 
Europa — care a dat omenirii im
portante valori ale civilizației uma
ne, dar pe care se află astăzi cele 
mai mari arsenale de arme nu
cleare și mijloace de distrugere în 
masă ultraperfecționate - să devi
nă un continent al deplinei secu
rități, al colaborării, înțelegerii și 
păcii, fără nici un fel de rachete 
și arme nucleare !

Noi, participanții la cel de-al 
lll-lea Congres al educației politice 
și culturii socialiste, insușindu-ne 
pe deplin aprecierile de excepțio
nală însemnătate teoretică și 
practică ale președintelui 
Nicolae Ceaușescu cu privire la 
evoluțiile și tendințele vieții in
ternaționale, ne exprimăm, impreu- 
nă cu întregul nostru popor, depli
na convingere că națiunile lumii, 
forțeSe înaintate de pretutindeni,
— in rîndurile. cărora oamenii de 
cultură, știință și artă reprezintă 
un puternic detașament al luptei 
pentru pace și progres - dispun 
de forța și capacitatea necesare 
pentru a curma mersul evenimen
telor spre încordare și război și 
pentru a asigura generațiilor de 
astăzi și de mîine o lume a păcii 
și înțelegerii, fără arme și războaie.

Acționind intr-o strinsă unitate 
cu toți creatorii de bunuri materia
le și spirituale, cu toți cei cărora le 

sint scumpe pacea și viața, sintem 
hotăriți să contribuim energic, pe 
măsura puterilor noastre, la afir
marea politicii de dezarmare, 
colaborare și pace, la crearea unui 
climat internațional de liniște, în
credere și respect reciproc între 
oameni și națiuni I

Prin acțiunea noastră strins uni
tă, prin lupta și eforturile popoare
lor noastre, să asigurăm triumful 
politicii de dezarmare, de colabora
re și incredere, să cucerim pacea
— bunul cel mai de preț al ome
nirii I i
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Din cuvîntul participanților la dezbateri

(Urmare din pag. a Il-a)
Subliniind că mișcarea corală 

are o veche tradiție in Mara
mureș. oonstituind una din for
mele prin care, în vremuri de 
restriște, s-a întărit conștiința 
națională, vorbitorul a spus : 
Cîntece vechi, revoluționare, cu 
versuri de neuitat, de o mare 
forță emoțională, cum sînt : 
„In tara noastră românească / 
Vrem înșine stăpini să fim / 
Și stăplnirea scumpei patrii / Cu 
nimeni să n-o împărțim / Și 
peste veacuri noi, românii, / 
La nimeni fruntea n-o plecăm, / 
Iar din moșia strămoșească / 
Noi nici o brazdă nu cedăm !“, 
au dăinuit peste ani tocmai prin 
frumusețea și expresivitatea 
lor, fiind prezente și astăzi in 
repertoriul multor coruri din 
țară.

De astfel de cîntece avem 
nevoie, cu versuri care să sen
sibilizeze suflete, să înflăcăreze 
conștiințele, să țină trează fla
căra vie a dragostei de neamul 
românesc, de glia străbună, de 
frumusețile și bogățiile scumpei 
noastre patrii — moștenite sau 
durate în anii construcției so
cialiste. în Epoca de glorii 
„Nicolae Ceaușescu". Interpre- 
ții muzicii corale, publicul larg

CUVÎNTUL
VICTORIA BISTRICEANU

Vă rog să-mi permiteți să ex
prim cu acest prilej secretaru
lui general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu. sen
timentele de aleasă recunoș
tință ale comuniștilor, ale tu
turor oamenilor muncii din 
Dolj pentru contribuția inegala
bilă adusă la înflorirea Româ
niei socialiste, a economiei și 
culturii naționale, pentru pro
movarea nobilelor idei de pace, 
securitate și colaborare între 
popoare și salvgardarea vieții 
pe Pămînt.

în anii luminoși al construc
ției socialiste, îndeosebi în pe
rioada pe care cu înaltă min- 
drie patriotică o numim „Epoca 
Nioolae Ceaușescu“. și județul 
Dolj a cunoscut o dezvoltare so- 
cial-economică fără precedent. 
Municipiul Craiova, în prezent 
puternic centru economic și in
dustrial. a devenit un reprezen
tativ oraș universitar si cultural 
in care își desfășoară activita
tea Teatrul Național, asociații 
ale scriitorilor, compozitorilor 
și artiștilor plastici, dispunem 
de o editură și o revistă lite
rară, de numeroase muzee, cașe 
de cultură, cluburi și cămine 
culturale.

în centrul muncii noastre si
tuăm cu consecvență cunoaș
terea. însușirea și aplicarea in 
viață, de către toți oamenii 
muncii, a politicii partidului, a 
indicațiilor tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. a legilor 
țării.

întreaga activitate politico- 
ldeologică a fost riguros subor
donată realizării sarcinilor eco
nomice, materializării unor pro
grame concrete care să conducă 
la valorificarea superioară a po
tențialului material și uman de 
care dispune județul, a spus în 
continuare vorbitoarea.

Acționînd cu fermitate, în 
spiritul orientărilor secretarului 
general al partidului privind 
atragerea în cadrul Festivalului 
național „Cîntarea României" a 
unui număr cît mai mare de oa
meni ai muncii la activitatea de 
creație tehnico-științifică și ar
tistică, am înregistrat la actuala

CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI 
ȘTEFAN ȘTEFĂNESCU

Vă rog să-mi permiteți să 
aduc și în aoest cadru solemn 
adîncul omagiu al istoricilor 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al partidului, 
pentru cuprinzătoarea și bo
gata înțelegere a rosturilor 
culturii în viața poporului șl 
in vremea noastră și să de
pun mărturia admirației vii in 
fața celei mai puternioe 
personalități pe care a întru
pat-o istoria țării noastre.

îndreptăm, de asemenea, 
omagiul nostru profund, gîndul 
de înaltă stimă și aleasă 
considerație către tovarășa 
Elena Ceaușescu, a cărei acti
vitate exemplară în domeniul 
organizării și creației științifi
ce, al îndrumării învățămintu- 
lui și culturii este determinan
tă pentru suocesele și realiză
rile din aceste sectoare, de 
deosebită importanță.

Referindu-se la problemele 
specifice ale domeniului in 
care lucrează, vorbitorul a ară
tat în continuare : Una din pre
misele fundamentale oare a 
stat la temelia dezvoltării cul
turii șl a Înfăptuirii operei de 
educație politică a oameni
lor muncii. în epoca Pe oare 
o străbatem, este aceea a 
Implicării majore, de înaltă răs
pundere, a actului de cultură și 
educativ în modelarea spiritua
lă a societății, a omului. Sub 
acest semn și-a înțeles misiunea 
si stiinta istorică, disciplină prin 
excelență cu vocație activă, for
mativă. înnoită sub impulsu
rile puternice ale operei to
varășului Nicolae Ceaușescu, gă
sind în această operă conturul 
tuturor problemelor care se pu
neau în fața ei, istoria a căutat 
să topească lntr-un tot in
destructibil demnitatea adevăru
lui cu spiritul militant în afir
marea valorilor șl drepturilor 
noastre istorice, chemarea sa 
umanistă de apropiere între 
popoare cu hotărîrea de a da 
răspunsul cuvenit tentativelor 
de denigrare și denaturare a 
trecutului poporului nostru, așa 
cum se lntimplă uneori peste 
hotare. Răspunsul nostru nu

CUVÎNTUL
TAMARA

Lucrările congresului nostru 
se desfășoară în atmosfera de 
profundă angajare patriotică, 

așteaptă de la scriitorii și com
pozitorii noștri piese cu un pu
ternic mesaj patriotic, revolu
ționar. cu o mai mare forță 
educațională. Se simte, de ase
menea, nevoia unui sprijin mai 
direct și permanent al Consi
liului Culturii și Educației So
cialiste, al organismelor sale, o 
orientare și o îndrumare mai 
atente privind repertoriul for
mațiilor artistice de amatori de 
către toate instituțiile speciali
zate și cu răspunderi directe în 
acest sens, atît cele de la nivel 
central, cit și de către cele 
județene.

în numele activiștilor care 
lucrează în domeniul educației, 
al artei sau culturii din județul 
Maramureș, asigurăm congre
sul. pe iubitul nostru conducă
tor. secretarul general al parti
dului. că ideile, concepțiile și 
orientările din excepționala 
cuvîntare prezentată astăzi vor 
deveni programul care va sta 
la baza întregii munci politice, 
ideologice și cultural-educative 
desfășurate in vederea formă
rii omului nou, constructor con
știent și devotat al socialismu
lui și comunismului in scumpa 
noastră patrie. Republica Socia
listă România.

TOVARĂȘEI

ediție a festivalului o partici
pare de peste 55 000 de oameni 
ai muncii, realizindu-se obiec
tive care vizează cu precă
dere creșterea productivită
ții muncii, reducerea consu
murilor materiale. îmbunătă
țirea calității produselor, redu
cerea importului, promovarea 
consecventă, cutezătoare a nou
lui în toate domeniile vieții.

Permiteți-mi să exprim, și cu 
acest prilej, profunda noastră 
gratitudine tovarășei academi
cian doctor inginer Elena 
Ceaușescu, militant de frunte al 
partidului și statului nostru, 
eminent savant de largă recu
noaștere internațională, pentru 
excepționala sa contribuție la 
elaborarea și înfăptuirea poli
ticii interne și externe a țării, 
la înflorirea continuă a științei, 
culturii și invățămintului in 
România.

în procesul de formare și per
fecționare a omului nou. acor
dăm o atenție deosebită educa
ției materialist-științifice. folo
sind forme și modalități dintre 
cele mai adecvate pentru a de
termina mutații calitative în 
modul de a gindi și a acționa al 
oamenilor, cultivind sentimen
tele de profund patriotism, de 
respect față de Înaintași. de 
înaltă răspundere pentru pre
zentul și viitorul patriei.

Sintem însă conștienți de 
faptul că nu am folosit la ni
velul cerințelor actuale impor
tanta bază materială, întregul 
potențial spiritual de care dis
punem.

Permiteți-mi ca, în numele 
comuniștilor, al tuturor oameni
lor muncii de pe frumoasele 
meleaguri doljene — a spus în 
încheiere vorbitoarea — să re
înnoiesc angajamentul nostru 
solemn de a face totul, de a 
munci cu exemplară dăruire, 
neprecupețind nici un efort, 
pentru a întîmpina Conferința 
Națională a partidului cu re
marcabile realizări, sporindu-ne 
contribuția la ridicarea pe trep
te tot mai înalte de progres și 
civilizație a înfloritoarei noastre 
patrii. România socialistă.

poate fi decit ferm, documentat 
in spiritul adevărului.

Prin prezența sa neintreruptă 
în vatra străbună, prin luptele 
pe care le-a dus spre a-și apăra 
glia și ființa națională, poporul 
român a individualizat o istorie 
cu contururi puternice, viu re- ■ 
liefate. Voința de a dura o civi
lizație care să-1 reprezinte și 
să-i afirme individualitatea este 
înscrisă de-a lungul întregii 
sale istorii, iar faptele sale de 
cultură vădesc din plin puterea 
originalității creatoare, funda
mentele prezentei si afirmării 
sale în lume. După cum tot 
realitatea . vieții sale istorice 
pune in evidență deschiderea 
poporului nostru la circuitul va
lorilor universale, sensibilitatea 
sa remarcabilă la impulsurile de 
progres si disponibilitățile sale 
deosebite de a construi rapor
turi de bună vecinătate si în
țelegere cu popoarele cu care a 
venit în atingere.

Dacă astăzi deslușim mai a- 
dînc si mai cuprinzător aceste 
înțelesuri. datorăm aceasta 
operei tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. repetatelor 
examinări ale evenimentelor și 
faptelor trecutului nostru pe 
care le conțin expunerile si cu- 
vîntărila secretarului general.

Ca slujitori ai unui domeniu 
cu rosturi semnificative in 
cimpul culturii si educației so
cialiste — a spus în încheiere 
vorbitorul — ne apropiem de 
magistrala cuvîntare rostită de 
tovarășul Nicolae Ceausescu cu 
hotărîrea de a ne însuși temei
nic conținutul ei de idei si de 
a desprinde toate indicațiile și 
îndrumările, toate concluziile 
pentru activitatea noastră de 
viitor. Exigentele exprimate în 
cuvîntare sînt pentru noi un în
demn în a da noi dimensiuni 
activității noastre, a-i spori e- 
ficienta. a ne Înscrie în para
metrii unei calități superioare, 
răspunzînd astfel sarcinilor 
puse de partid în tata operei de 
educație politică, aducindu-ne 
astfel prinosul nostru la zidirea 
României moderne, la înălțarea 
continuă a edificiului culturii 
noastre socialiste.

TOVARĂȘEI
DOBRIN
puternic entuziasm și înaltă 
responsabilitate comunistă ge
nerate de magistrala cuvîntare 

rostită de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. secretar 
general al partidului, ale cărei 
idei, de o excepțională valoare 
teoretică și practică, de înaltă 
cutezanță revoluționară, consti
tuie un istoric document pro
gramatic pentru activitatea 
partidului nostru, a întregului 
popor român. Vibrantul ecou 
pe care aceste teze îl au . în 
inimile și conștiința noastră de
monstrează, cu inegalabilă for
ță de convingere, unitatea de 
gînd și faptă a întregii națiuni 
socialiste în jurul Partidului Co
munist Român, al secretarului 
său general, strălucit strateg al 
victoriilor noastre, ilustru gin- 
ditor revoluționar, personalitate 
marcantă a lumii contempora
ne. neobosit militant pentru o 
lume mai dreaptă, și mai bună, 
pentru fericirea patriei și po
porului, căruia îi datorăm cele 
mai grandioase realizări din în
treaga istorie a României.

Cu aceste gînduri, oamenii de 
artă și cultură din patria noas
tră adresează tovarășului 
Nicolae Ceaușescu un respec
tuos omagiu, cele mai fierbinți 
mulțumiri pentru activitatea 
neobosită, plină de dăruire pa
triotică și patos revoluționar, 
desfășurată in. fruntea partidu
lui și statului, pentru tot ce a 
făcut și face spre binețe <și 
prosperitatea poporului, întă
rirea independentei și suvera
nității patriei, creșterea neabă
tută a prestigiului internațio
nal al României socialiste.

Succesele înregistrate in a- 
ceastă perioadă pe tărimul vie
ții social-pplitice, științifice și 
culturale se leagă, în mod 
indisolubil, de activitatea pro
digioasă a tovarășei academi
cian doctor inginer Elena 
Ceaușescu, militant de seamă 
al partidului și statului, perso
nalitate marcantă a vieții cul- 
tural-științifice. savant cu înalt 
prestigiu internațional, luptător 
consecvent pentru ideile păcii 
și progresului în întreaga lume, 
căreia îi aducem și în acest cadru 
omagiul nostru fierbinte.

în condițiile unei mai bune 
coordonări și concentrări a efor
turilor tuturor instituțiilor și 
așezămintelor de cultură, a fac
torilor educaționali, întreaga ac
tivitate cultural-educativă a do- 
bîndit calitate și eficiență spo
rite. contribuind la dezvoltarea 
înaltelor însușiri morale ale con-

CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI 
ANDREI DULCĂ

Vă rog să-mi permiteți ca, in 
humele puternicului colectiv 
muncitoresc al constructorilor 
autoturismului „Dacia", să aduc 
cel mai fierbinte omagiu secre
tarului general al partidu
lui. președintele Republicii, to
varășul Nicolae Ceaușescu. din 
a cărui strălucită initiative s-a 
organizat și aoest reprezenta
tiv forum — parte integraptă 
a vastului proces innoitor ce a 
cuprins toate domeniile vieții 
eoonomice și social-politice în 
epoca istorică inaugurată de 
Congresul al IX-lea al parti
dului. oare poartă numele ilus
trului nostru oonducător.

Doresc să exprim sentimen
tele noastre de profundă stimă, 
prețuire și gratitudine pe care 
le nutrim față de tovarășa 
Elena Ceaușescu. eminent acti
vist al partidului și statului 
nostru, savant de Înalt prestigiu 
internațional, pentru contribu
ția inestimabilă pe cane o aduce 
la promovarea progresului teh
nic, la inflorirea științei. in- 
vățămîntului și culturii, la for
marea trăsăturilor omului nou, 
constructor conștient al viitoru
lui Său comunist.

în plan politico-educativ pu
nem un acoent deosebit, a sub
liniat vorbitorul, pe însușirea 
de către comuniști, de către 
ceilalți oameni ai muncii a con
ținutului documentelor de partid, 
a cuvîntărilor conducătorului 
partidului și statului nostru, 
milităm pentru întronarea fer- 
mă in viată a normelor eticii 
și echității socialiste, ne pre
ocupăm să lărgim orizontul 
general de cunoaștere, să ri
dicăm gradul de pregătire pro
fesională și tehnică al întregu
lui personal muncitor, să dez
voltăm conștiința răspunderii 
personale a fiecăruia față de 
rezultatele muncii sale. Ne 
străduim, totodată, să atragem 
in mai mare măsură oamenii 
muncii la creația tehnico-știin- 
țifică de masă, in strinsă le
gătură cu cerințele producției, 
precum și la celelalte acțiuni 
desfășurate în cadrul Festiva
lului național „Cintarea Româ
niei".

Raportînd însă rezultatele 
dobindite de noi in acest do-

CUVÎNTUL TOVARĂȘEI 
ANA MUREȘAN

Magistrala cuvîntare rostită 
In deschiderea congresului de 
secretarul general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
excepțional document progra
matic, ce cuprinde teze și idei 
de importantă istorică, reflectă 
cu strălucire geniul revoluționar 
care străbate întreaga operă a 
marelui nostru conducător, 
dedicată progresului neîntrerupt 
al patriei spre culmile luminoa
se ale societății socialiste multi
lateral dezvoltate și ale comu
nismului.

Din nou, secretarul general al 
partidului a pus pregnant în 
evidentă rolul esențial al con
științei socialiste, al făuririi 
omului nou, creator și benefi
ciar a tot ceea ce înfăptuiește 
harnicul și minunatul nostru 
popor, sub conducerea glo
riosului Partid Comunist 
Român, In frunte cu cel mai 
iubit fiu al națiunii, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

De la tribuna acestui înalt 
forum al vieții spirituale a țării, 
îngăduiți-ne să exprimăm dra
gostea fierbinte, recunoștința 
profundă, aleasa stimă și pre
țuire cu care milioanele de fe
mei de pe Întreg cuprinsul pa
triei II înconjoară pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretarul 
general al partidului, președin- 

ștructorilor societății noastre, la 
afirmarea, ca mod de gîndire și 
acțiune, a patriotismului socia
list. a dragostei față de patrie, 
partid și popor.

Cu responsabilitate sporită am 
acționat pentru formarea și 
consolidarea unor adinei convin
geri materialiste, dialectice des
pre lume și viață.

O calitate nouă a dobîndit ac
tivitatea de educație revoluțio
nară, patriotică a amplei rețele 
de instituții culturale, armonios 
repartizate pe intregul teritoriu 
al tării, prin demonstrarea vie, 
convingătoare, cu ajutorul docu
mentelor, a mărturiilor istorice 
mereu îmbogățite (prin cerceta
re, a procesului unic si unitar 
al continuității și permanenței 
multimilenare a poporului nos
tru pe pămîntul patriei, a luptei 
sale eroice pentru libertate so
cială și independență națională, 
a vocației sale constructive de 
pace și colaborare cu popoarele 
lumii.

în consens cu adincirea pro
cesului de democratizare a în
tregii vieți sociale din patria 
noastră, a relevat vorbitoarea, 
viata culturală, la rîndul ei. a 
cunoscut o amplă și reală de
mocratizare. Festivalul național 
„Cintarea României" — strălu
cită inițiativă a secretarului ge
neral al partidului — constituie 
cea mai convingătoare ilustrare 
a importantei cadrului organiza
toric creat, pentru afirmarea li
bertății și egalității depline a 
tuturor fiilor patriei, de a munci 
și făuri toate valorile materiale 
și spirituale ale societății noas
tre. forța inepuizabilă creatoare 
a poporului român, contribuția 
sa originală la constituirea pa
trimoniului național și uni
versal.

în continuare, după ce s-a 
referit la unele deficiente exis
tente in activitatea cultural- 
educativă, vorbitoarea a spus :

în numele activului cultural 
din țara noastră, al tuturor 
creatorilor angajați cu întregul 
lor talent în ridicarea noului 
edificiu spiritual al României 
socialiste, exprim angajamentul 
solemn de a milita neabătut în 
vederea înfăptuirii politicii 
partidului și statului nostru in 
domeniul culturii și artej, al 
formării multilaterale a perso
nalității oamenilor, al ridicării 
conștiinței lor revoluționare.

meniu esențial la înaltele exi
gente formulate in excepționala 
cuvîntare rostită în deschide
rea lucrărilor congresului de to
varășul Nicolae Ceaușescu, 
vedem clar că in activitatea 
noastră persistă încă o serie 
de neîmpliniri. Sintem con
știenți că pentru a realiza o ca
litate superioară în direcția for
mării omului, nou va trebui să 
acționăm cu toată răspunderea 
și competenta pentru a pune 
capăt manifestărilor de forma
lism și superficialitate ce mai 
există în munca politico-ideo- 
logică și cultural-educativă. să 
coordonăm mai bine întregul 
sistem educațional, să milităm 
mai ferm pentru îmbogățirea 
conținutului do idei și imprima
rea unei combativități și efi
ciente sporite întregii activități 
formative, ancorînd-o mai pu
ternic în problematica activi
tății de producție. în în
treaga activitate politico-ideo- 
logică si cultural-educativă 
vom urmări, așa .cum a subli
niat in nenumărate rînduri 
secretarul general al partidului, 
formarea in 'toate colectivele de 
oameni ai muncii a un eh, ati
tudini combative față de lip
suri, față de lucrul făcut de 
mîntuială. superficial, fată de 
orice abatere de la disciplină, 
acționînd pentru afirmarea unei 
atitudini militante, revoluționa
re în muncă și în viață.

încredințez congresul, a spus 
în încheiere vorbitorul, că 
intregul colectiv muncitoresc 
din întreprinderea de autotu
risme Pitești va acționa cu dă
ruire și răspundere comunistă 
pentru a transpune neabătut în 
viață indicațiile și orientările 
deosebit de prețioase cuprinse 
în magistrala cuvîntare a con
ducătorului partidului, rostită 
în cadrul acestui înalt forum, 
care constituie programul ri
guros al activității noastre vii
toare. pentru a obține, in 
cinstea marelui eveniment po
litic ce va avea loc in viața ță
rii — Conferința Națională a 
partidului — succese de presti
giu în toate domeniile, spre a 
ne spori contribuția la propă
șirea scumpei noastre patrii. 
România socialistă.

tele Republicii, revoluționarul 
încercat și patriotul înflăcărat, 
marele erou al. neamului româ
nesc și al păcii, care, prin gin- 
direa clarvăzătoare și activita
tea sa clocotitoare, și-a pus 
pecetea pe grandioasele reali
zări din epoca inaugurată de 
Congresul al IX-lea, înscrisă 
cu litere de aur în marea carte 
a istoriei noastre naționale.

Cu sentimente de nețărmurită 
dragoste și gratitudine, aleasă 
stimă și recunoștință, femeile 
României socialiste aduc un 
fierbinte omagiu mult iubitei și 
stima tei tovarășe Elena 
Ceaușescu, militant de frunte 
al partidului și statului, savant 
cu imens prestigiu internațio
nal, care în înaltele funcții de 
partid și de stat încredințate 
aduce o contribuție de cea mai 
mare însemnătate la elaborarea 
și înfăptuirea întregii politici 
interne și internaționale a țării, 
la dezvoltarea și continua înflo
rire a științei, invățămintului și 
culturii românești contempora
ne. întrunind cele mai nobile 
virtuți ale femeii române, to
varășa Elena Ceaușescu repre
zintă un minunat și însuflețitor 
model de viață șl activitate re
voluționară, de neasemuit devo
tament și abnegație pentru pro
gresul neîntrerupt al patriei șl 

ridicarea bunăstării întregului 
nostru popor.

Datorită preocupării susținute 
și grijii permanente acordate 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretarul general al partidului, 
de tovarășa Elena Ceaușescu, 
femeile din România socialistă 
se bucură de condiții fără pre
cedent, care le asigură o tot mai 
amplă participare la întreaga 
viață economică și socială, afir- 
mîndu-se ca o puternică forță 
a progresului națiunii.

Referindu-se la activitatea 
politico-educativă desfășurată 
de Consiliul Național, de comi
tetele și comisiile de femei, 
vorbitoarea a subliniat creșterea, 
pe această bază, a responsabi
lității și contribuției femeilor la 
realizarea planului, a progra
melor de perfecționare a orga
nizării și modernizării produc
ției.

Consiliul Național, comitetele 
și comisiile femeilor se anga
jează să desfășoare o tot mai 
intensă activitate politico-edu
cativă pentru cultivarea marii 
răspunderi ce revine femeii și 
familiei de a da naștere și a 
’crește cit mai mulți copii, 
garanția tinereții și vigorii 
poporului nostru.

Mari răspunderi ne revin în

CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI 
RADU BELIGAN

Trăim o experiență fascinan
tă. unul din acele timpuri înalte 
cind omul își dă măsura și mai 
mult decit măsura lui. Și mă 
gindesc. firește, în primul rind 
la acel om exemplar la care 
ne gindim cu toții : tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. Cel care nu 
cunoaște nevoia de repaus. Cel 
care se odihnește de o muncă 
prin altă muncă. Cel care a șters 
din dicționar cuvintele : obo
seală. inerție, stagnare. . nepă
sare. imposibilitate. Cel ce poa
te fi văzut zilnic, uneori dis-de- 
dimineață, pe unul din nenu
măratele șantiere ale patriei. 
Cel care ascultă respirația țării 
și care, de peste cinci decenii 
și jumătate. își dăruiește fie
care clipă pentru măreția de 
azi și de mîine a României. Cel 
care transformă sub ochii noș
tri, ca un demiurg, un oraș cu 
ulițe chinuite și întortocheate 
intr-o cetate cu bulevarde am
ple. cu linii de metrou și cu 
o Dîmbovița care abia acum are. 
vorba cîntecului, apă dulce... 
Cel care, întors din vizitele de 
lucru in uzine și pe ogoare, se 
așază la masa de scris pentru 
a da răspunsuri noi întrebărilor 
noi pe care viața le pune mar
xismului contemporan. Cel care 
crede cu fermitate în triumful 
rațiunii asupra întunericului, in 
valorile morale' și materiale 
create de-a lungul atîtor ge
nerații, în nestăvilita forță a 
omului care construiește o, viată 
după legile adevărului și drep
tății.

Memorabila sa cuvîntare de 
ieri, care îmbină rigoarea și 
limpezimea unei opere clasice 
cu suflul revoluționar și clar
viziunea viitorului, a constituit 
pentru fiecare din noi o uriașă 
infuzie de elan creator, o bu
solă sigură care ne arată di
recția unei istorii și drumul 
spre inima poporului.

Dați-mi voie, de asemenea, să 
mă înclin cu respect în fața 
tovarășei academician doctor 
inginer Elena Ceaușescu pentru 
meritele sale unice în viata 
noastră politică, socială, științi
fică și culturală. Am avut pri
vilegiul să asist nu o dată la 
indicațiile și soluțiile sale 
pline de înțelepciune, de în
drăzneală creatoare, de sensi
bilitate artistică date în dife
rite împrejurări ale muncii 
noastre și de aceea îmi exprim 
aici adinca admirație și în
treaga recunoștință față de tot 
ceea ce intreprinde, cu entu
ziasm. pentru continua înflo
rire a științei, culturii și artei 
românești.

CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI 
IOAN TOMA

In numele tuturor tinerilor 
patriei, crescuți și formați în 
cea mai glorioasă epocă din 
multimilenara noastră istorie 
națională, vă rog să-mi permi
teți ca. .de la înalta tribună a 
congresului, să adresez cele mai 
fierbinți mulțumiri conducerii 
partidului pentru minunatele 
condiții de muncă și viată crea
te tinerei generații, pentru grija 
deosebită acordată educării și 
formării sale multilaterale, să 
exprim nemărginita noastră re
cunoștință celui care, de peste 
două decenii, se află în 
fruntea partidului și a tării, 
genialul ctitor al României 
socialiste moderne, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

Aducem, de asemenea, cu cele 
mai alese sentimente de profund 
respect și înaltă prețuire, un vi
brant omagiu tovarășei.academi
cian doctor inginer Elena 
Ceaușescu. om politic si savant 
de reputație mondială, pentru 
prețioasa contribuție la afirma
rea puternică a valorilor artei, 
culturii și științei românești, la 
dezvoltarea invățămintului. la 
creșterea și educarea generații
lor tinere într-un spirit nou. re
voluționar.

In continuare, vorbitorul a 
spus : Potrivit exigentelor și ce
rințelor actuale, organizațiile de 
tineret acționează consecvent 
pentru educarea tineretului în 
spiritul concepției materialist
dialectice și istorice despre lume 
și viață, al principiilor socialis
mului științific și umanismului 
revoluționar socialist, dezvoltate 
creator în Programul partidului, 
în documentele Congresului al 
XIII-lea al P.C.R., in opera de 
inestimabilă valoare teoreti
că șl practică a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu.

Cu toate eforturile depuse si 
rezultatele obținute, trebuie să 
arătăm insă că, în activitatea 
și comportarea unor tineri se 
mai manifestă unele atitudini 
necorespunzătoare față de 
muncă, pasivitate și insuficien
tă angajare în îndeplinirea 
sarcinilor de plan, abateri de 

pregătirea pentru muncă și via
ță a copiilor, a tinerilor, in 
educarea lor în spiritul celor 
mai alese virtuți morale ale po
porului nostru, al dragostei 
nețărmurite față, de patrie și 
partid, față de strălucitul con
ducător al națiunii, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, față de tova
rășa Elena Ceaușescu.

Preocupate de viitorul copii
lor noștri, exprimăm sentimen
tele de cea mai fierbinte recu
noștință ale femeilor patriei 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
tovarășei Elena Ceaușescu, pen
tru activitatea neobosită pe 
care o desfășoară în scopul 
dezarmării și asigurării păcii, 
al colaborării și prieteniei cu 
toate popoarele lumii.

Beneficiind de grija perma
nentă a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, de îndru
marea plină de căldură din par
tea tovarășei Elena Ceaușescu, 
a spus în încheiere vorbitoarea, 
mișcarea de femei își exprimă 
hotărîrea de a acționa cu fer
mitate, într-un înalt spirit de 
angaiare revoluționară, pentru 
a întîmpina Conferința Națio
nală a partidului cu rezultate 
exemplare în îndeplinirea pla
nului. pentru înflorirea multila
terală a României socialiste.

In continuare, vorbitorul a 
subliniat : Țara noastră se 
poate mindri cu o mișcare tea
trală susținută de nenumărate 
talente și însumînd o serie de 
opere scenioe remarcabile prin 
originalitate și forță de seduc
ție. își arată roadele O politică 
înțeleaptă de promovare a unei 
arte umanist-revoluționare, larg 
accesibilă și implantată în pro
blematica prezentului, o politică 
de stimulare a meritului și 
harului, de educație a gustului 
estetic, de ridicare a multor noi 
lăcașuri de cultură.

Mărturie a acestui întreg a- 
devăr sînt și cele cinci săli ale 
complexului edificiu în care își 
desfășoară activitatea Teatrul 
Național, una din cele mai im
portante investiții culturale din 
lume, în ultimele două decenii. 
Colectivul nostru dă peste 1 500 
de reprezentații anual. în fata 
a peste 500 000 de spectatori. 
Cele mai multe din teatrele 
noastre pot produce .probe ale 
aceleiași însuflețite activități 
Ori ale ecourilor ei în rînduri- 
le publicului. La baza tuturor 
acestor fericite rezultate se află 
preocuparea statornică a con
ducerii de partid și de stat pen
tru destinele culturii. Este o 
investiție de grijă, de încrede
re. de prețuire căreia trebuie 
să-i răspundem așa cum se cu
vine.

Devotament șl dăruire în
seamnă în cultură, desigur, și 
amplificarea .cantitativă a pro
ducției.' Mr înseamnă, înainte 
de orice. - opere temeinice.

Pe scurt, pledez pentru va
loare și trăinicie în cultură, 
pentru acele opere majore care 
să se racordeze la marile ten
siuni spirituale ale realităților 
noastre socialiste, ale veacului. 
Numai așa ne cinstim pe 
noi înșine, sintem în con
sens cu publicul dornic de cu
noaștere și iubitor de frumos ; 
numai așa răspundem generoa
selor orientări conturate în me
morabila cuvîntare a secretaru
lui general al partidului. în 
Programul Partidului Comunist 
Român de edificare a unei 
lumi uroînd material și spiri
tual tot mai înalt — program 
în care este încorporată ge
niala gîndire creatoare a 
strălucitului nostru conducător, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu ; 
numai așa sintem vrednici 
de epoca grandioaselor trans
formări revoluționare, a minu
natelor realizări și cutezătoare
lor proiecte de viitor, înscrise 
în istorie cu denumirea pe 
deplin consacrată drept „Epoca 
Nicolae Ceaușescu".

la normele socialiste de ■ con
duită. Aceste stări de lucruri 
își au originea și în deficiențe
le și neajunsurile existente în 
activitatea organelor și orga
nizațiilor U.T.C.. care nu ac
ționează permanent, sistematic 
pentru inițierea acelor acțiuni 
care pot și trebuie să atragă 
mase largi de tineri și să de
termine la aceștia mutații mai 
rapide, profunde în modul în 
care gindesc, muncesc și tră
iesc. De aceea, o latură esen
țială a activității noastre vii
toare o va constitui educarea 
tinerilor în spiritul înaltelor 
valori ale umanismului socia
list, al principiilor și normelor 
muncii și vieții comuniștilor, 
ale eticii și echității socialiste. 
Vom acționa consecvent și cu 
o mai mare fermitate in. di
recția dezvoltării la toți ’tine
rii a patriotismului, a dragostei 
față de partid și popor, a răs
punderii și atașamentului față 
de cuceririle revoluționare ale 
societății socialiste și comu
niste. Îndeplinirea sarcinilor de 
mare răspundere ce ne revin 
reclamă, în același timp, per
fecționarea continuă a întregii 
noastre activități, a stilului de 
muncă al organelor și organi
zațiilor de tineret, promovarea 
unor forme de muncă mai ac
tive, bazate pe inițiativa și 
participarea efectivă a tineri
lor.

Este bine știut că realizarea 
planurilor și programelor de 
înflorire multilaterală a patriei, 
împlinirea tuturor năzuințelor 
de bunăstare și fericire ale ti
nerelor generații presupun cu 
necesitate un climat • de paoe, 
înțelegere și cooperare interna
țională. deziderate pentru a că
ror înfăptuire România socia
listă, președintele ei desfășoară 
o susținută activitate.

In încheiere, vorbitorul a 
spus : Uniunea Tineretului Co
munist, toți tinerii patriei se 
angajează solemn în fața parti
dului, a secretarului său general, 

tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

să acționeze neabătut pentru a 
spori eficiența activității de 
educare comunistă, revoluționa
ră și formare multilaterală a 
tinerei generații, pentru a 
contribui tot mai activ la dez
voltarea econom ico-socială- a

CUVÎNTUL
MARIA

Cu profund respect și aleasă 
gratitudine, de la înalta tribu
nă a celui de-al III-lea forum 
al educației politice și culturii 
socialiste, in numele comuniști
lor, al tuturor oamenilor mun
cii din județul Brașov, aducem 
un omagiu fierbinte, pornit din 
adîncul inimilor, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. secretar 
general al partidului, genial 
ginditor și înflăcărat revoluțio
nar patriot, Erou între eroii 
neamului și strălucit Erou al 
păcii, pentru vasta activitate 
pe care o desfășoară în vederea 
împlinirii celor mai nobile as
pirații ale națiunii, spre binele 
și fericirea poporului, spre li
niștea șl progresul omenirii.

Punînd în centrul activității 
noastre aprecierea cuprinsă în 
strălucita cuvîntare prezentată 
în față congresului de secreta
rul general al partidului, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, potri
vit căreia rezultatele practice 
obținute în activitatea economi- 
co-socială constituie criteriul de 
bază al calității și eficienței 
muncii organizatorice și politi
co-educative. Comitetul jude
țean de partid Brașov, toți fac
torii educaționali din județul 
nostru își evaluează activitatea 
de propagandă și cultură într-o 
implicită relație dialectică cu 
realizările ce se obțin în pro
ducție.

Sintem angajați într-o amplă 
activitate de stimulare și dez
voltare a creației tehnico-ști’n- 
țifice de masă, domeniu în care 
și Brașovul se bucură de spriji
nul deosebit de prețios, de înal
tă competență al tovarășei aca
demician doctor inginer Elena 
Ceaușescu. căreia îi exprimăm 
și cu acest prilej calde senti
mente de stimă și recunoștință 
pentru contribuția deosebită pe 
care o aduce la dezvoltarea și 
înflorirea patriei, la afirmarea 
tot mai puternică a științei. în- 
vățămîntului și culturii româ
nești. la infăptuirea in întreaga 
lume a idealurilor de prietenie, 
colaborare și pace.

CUVÎNTUL tovarășului
PETRU ENĂSOAE

Asemenea tuturor participan- 
tilor, mă aflu sub puternica im
presie a valoroaselor orientări 
cuprinse in cuvintarea rostită 
de la tribuna acestui important 
forum democratic de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România. Analiza pro
fundă întreprinsă de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, cel mai iu
bit fiu al neamului, inflăcărat 
militant revoluționar și patriot, 
de numele căruia se leagă toa
te succesele înregistrate în edi
ficarea socialismului pe pămih- 
tul României în ultimii 22 de ani, 
constituie un îndreptar inesti
mabil pentru activitatea noastră, 
o călăuză luminoasă în procesul 
făuririi omului nou, cu o con
știință înaintată, revoluționară.

In perioada care a trecut de 
la istoricul Congres al IX-lea, 
deschizător de epocă nouă în 
viața patriei, s-au produs pro
funde mutații în sfera activită
ții materiale și spirituale. Ac
tivitatea cultural-artistică, în
drumată și condusă de partid, a 
urmărit ca. pe baza unui pro
gram educativ-formativ inspirat 
de realitate și prin valorifica
rea celor mai rodnice experien
țe, să edifice personalitatea 
complexă a constructorilor noii 
societăți, profund devotați cau
zei patriei, partidului șl po
porului.

Realizarea arestul obiectiv 
generos se leagă indisolubil de 
activitatea prodigioasă a tova
rășei academician doctor inginer 
Elena Ceaușescu, ilustru savant 
de reputație internațională, mi
litant revoluționar pentru pro
pășirea științei, invățămintului 
și culturii românești, ale cărei 
îndrumări competente, pătrunse 
de un puternic spirit comunist, 
partinic, au contribuit la inflori
rea fără precedent a culturii și 
spiritualității noii societăți.

Raportăm congresului — a 
spus in continuare vorbitorul — 
că. șl in județul Bacău, obiecti
vul central al întregii munci 
politice l-a constituit impli
carea tot mai profundă a acti
vității cultural-educative în an
samblul vieții economice și so
ciale, promovarea noii calități 
în toate manifestările cultural- 
artistice organizate. Ne-am 
străduit să asigurăm o legătu-

CUVÎNTUL TOVARĂȘEI 
POLIANA CRISTESCU

Lucrările congresului se des
fășoară in climatul de Înaltă 
responsabilitate comunistă ge
nerat de magistrala cuvîn
tare a secretarului general 
al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, punînd din 
nou in evidență excepționala 
capacitate a strălucitului nostru 
conducător de a defini cu clar
viziune științifică exigențele 
politice și sociale ale acestui 
timp, căile concrete de acțiune 
pentru creșterea contribuției 
activității ideologice și cultural- 
educative, artei și culturii la 
infăptuirea programelor de dez
voltare multilaterală a patriei, 
la formarea omului nou, înar
mat cu o conștiință înaintată, 
conștiința comunistă. Prin bogă
ția de idei, teze șl orientări 
ce reprezintă adevărate exemple 
de înțelepciune revoluționară, 
cuvîntarea secretarului general 

țării, la înfăptuirea mărețelor 
obiective ale Programului 
Partidului Comunist Român de 
făurire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate și îna
intare a României spre comu
nism.

TOVARĂȘEI 
CEBUC

Evidențiind apoi preocuparea 
organelor și organizațiilor de 
partid pentru înlăturarea unor 
deficiențe din activitatea po
litico-educativă, pentru sporirea 
forței formative a acesteia, vor
bitoarea a spus : însemnatele 
investiții făcute de statul nos
tru pentru modernizarea și spo
rirea bazei tehnico-materiale a 
județului, transformarea Bra- 

■șovului într-o impunătoare cita
delă muncitorească au dus în 
același timp la o puternică dez
voltare a culturii și artei, fiind 
asigurate toate condițiile pentru 
afirmarea talentelor, pentru sa
tisfacerea setei de frumos a oa
menilor muncii.

Actuala ediție a Festivalului 
național „Cîntarea României" a 
mobilizat aproape 2 800 de co
lective artistice, numeroși crea
tori și interpreți individuali, 
astfel incit, in prezent, unul din 
zece locuitori ai județului acti
vează, în mod organizat și per
manent, într-un așezămînt de 
cultură, în formații sau cercuri 
de creație artistică sau tehnico- 
științifică.

Sintem mîndri că în străve
chea noastră cetate muncito
rească, în repertoriul teatrelor 
profesioniste și al formațiilor 
de amatori au fost prezentate 
lucrări valoroase, oglindind via
ța constructorilor socialismului, 
cu un profund caracter militant, 
revoluționar și s-au realizat, în 
premieră pe țară, un emoționant 
spectacol dramattc și o vibran
tă operă muzicală inspirate din 
eroica viață a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, din măreața 
operă pe care a edificat-o pe 
pămîntul României.

In numele consiliului jude
țean de educație politică șl 
cultură socialistă, al tuturor fac
torilor educaționali din județ, 
ne angajăm să acționăm cu fer
mitate pentru traducerea in via
ță a vastului și însuflețitorului 
program de activitate politico- 
ideologică și educativă cu
prins in magistrala expu
nere prezentată în fața con
gresului de .conducătorul națiu
nii noastre socialiste, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

ră cît mai strinsă, organică în
tre actul de cultură promovat 
de instituțiile și așezămintela 
de profil și realitățile sociale 
și economice ale fiecărei loca
lități. Pe baza planului unitar, 
elaborat la nivelul județului, 
acțiunile complexe cu caracter 
județean au fost completate cu 
numeroase manifestări specifi
ce, organizate în fiecare locali
tate prin implicarea energică a 
tuturor factorilor cu răspunderi 
pe linia educației maselor, sub 
directa conducere a organelor 
și organizațiilor de partid.

Amplul cadru democratic de 
participare a maselor la Festi
valul național „Cîntarea Româ
niei", strălucită inițiativă a to
varășului Nicolae Ceaușescu, a 
deschis și în fața oamenilor 
muncii din județul nostru noi 
posibilități de afirmare în ac
tivitatea cultural-artistică șl 
tehnico-științifică.

întreaga activitate culturală 
și de creație tehnică este con
cepută și desfășurată din per
spectiva contribuției ei la ri
dicarea conștiinței oamenilor 
muncii, la angajarea acestora 
pentru Înfăptuirea obiectivelor 
economice și sociale, iar efi
cienta el o apreciem întotdeau
na după rezultatele obținute în 
producție.

Avem un județ cu o econo
mie complexă, cu ramuri indus
triale rțoi, care impun un per
sonal muncitor cu o înaltă pre
gătire profesională — a relevat 
vorbitorul. Aceasta va necesita 
o intensificare, din partea tutu
ror instituțiilor culturale de pa 
raza județului, a acțiunilor de 
pregătire profesională a tineri
lor, a viitoarei forțe de muncă. 
Sîntem hotărîți să acționăm 
mai eficient și mai ferm pen
tru intensificarea activității de 
educare materialist-științifică a 
maselor, îndeosebi în rîndul ti
neretului. Asigurăm conducerea 
partidului, pe mult stimatul și 
iubitul nostru secretar generai, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, că 
pentru noi, activul cultural al 
județului Bacău, nu există sar
cină mai importantă decît a- 
ceoa de a face totul pentru tra
ducerea in faptă a obiectivelor 
stabilite de Congresul al 
XIII-lea al partidului privind, 
formarea omului nou. construc
tor devotat al societății socia
liste și comuniste.

al partidului constituie un stră
lucit și mobilizator program de 
muncă și acțiune, marcind in
trarea într-o etapă nouă, supe
rioară a artei și culturii româ
nești contemporane, într-o etapă 
cu profunde semnificații în 
munca și viața tinerei genera
ții, a întregului popor.

Pentru pionierii și șoimii pa
triei, pentru toți copiii Româ
niei socialiste, congresul repre
zintă un nou și minunat prilej 
de a exprima, din toată inima, 
întreaga gratitudine pentru ex
cepționalele condiții de viață, 
muncă și învățătură, pentru 
copilăria fericită pe care o 
trăiesc în anii luminoși ai 
„Epocii Nicolae Ceaușescu", de 
a da glas sentimentelor de 
fierbinte dragoste, profund
(Continuare in pag. a V-a)
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respect și nemărginită recunoș
tință față de Partidul Comunist 
Român, față de secretarul său 
general, eminent ctitor de tară 
nouă, marele erou între eroii 
neamului, înflăcărat patriot 
revoluționar, personalitate pro
eminentă a vieții politice in
ternaționale, tovarășul
Nicolae Ceaușescu.

Gindurile celor mai tineri fii 
ai patriei se îndreaptă, în aceste 
momente, cu aleasă dragoste, 
profund respect și caldă recu
noștință către tovarășa academi
cian doctor inginer Elena 
Ceaușescu, militant de frunte al 
partidului și statului, strălucit 
savant de recunoaștere interna
țională, care își aduce o contri
buție remarcabilă la elaborarea 
și înfăptuirea programelor de 
dezvoltare economico-socială a 
patriei, a strategiei dezvoltării 
științei, învătămîntului și cultu
rii românești, ce deschid ample 
perspective împlinirii personali
tății umane.

Concepția revoluționară, pro
fund umanistă a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu privind vi
itorul națiunii se regăsește cu 
strălucire în atenția deosebită 
pe care partidul, secretarul său 
general o acordă tinerei gene
rații. tinerelor vlăstare ale tării, 
în dragostea. încrederea și 
căldura cu care sînt înconjurați 
și educați. în posibilitățile multi
ple de dezvoltare și afirmare 
plenară a aptitudinilor și talen
telor lor, de împlinire a celor 
mai cutezătoare vise și aspirații.

CUVINTUL TOVARĂȘULUI 
WILLIAM HEINZ

Vă rog să-mi permiteți ca. de 
Ia această înaltă tribună, să ex
prim. în numele comuniștilor, 
al tuturor oamenilor muncii 
din comuna Teremia Mare, ju
dețul Timiș, adeziunea deplină 
la ideile, tezele și orientările 
cuprinse în magistrala cuvînta- 
re rostită. în deschiderea con
gresului. de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. genial stra
teg al construcției României 
moderne, conducător luminat al 
destinelor poporului, militant 
neobosit pentru cauza păcii și 
colaborării între toate națiunile 

| lumii.
i Oamenii muncii din comuna 

Teremia Mare poartă o pro
fundă stimă, aleasă gratitudine 
tovarășei academician doctor 
inginer Elena Ceaușescu pentru 
meritele sale în asigurarea pro
gresului științei și tehnicii, pen
tru posibilitatea ce o creează 
fiecărei colectivități de a bene
ficia de tezaurul științei și cul
turii românești. Pentru aceasta 

. îi aducem omagiul nostru fier
binte și o încredințăm că ne 

. vom implica. în continuare, 
mai puternic în utilizarea ma
rilor posibilități din acest do-

! meniu.
i In etapa actuală, cînd are loc 

un amplu și profund proces de 
înnoire în toate domeniile de 
activitate, oamenii muncii din 
comuna Teremia Mare au în
țeles necesitatea ridicării între
gii munci politico-ideologice pe 
noi trepte și au făcut din fie
care sarcină economică un act 
politic, de mobilizare a tuturor 
forțelor. Așa se explică faptul 
că, pentru producțiile realizate 
în anul 1986, unitățile agricole 
din comună au fost distinse cu 
4 titluri de ..Erou al Noii Re
voluții Agrare", iar pentru anul 
in curs avem deja îndeplinite 
condițiile de a obține alte 4 noi 
titluri. Mi se pare că este un 
fapt revelator, deoarece, așa 
cum a spus tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. asemenea

CUVINTUL TOVARĂȘULUI 
MARIUS BUTUNOIU

Din adîncul sufletului, ca o 
supremă îndatorire de conștiință 
în numele tuturor celor ce dăl- 
tuiesc piatra, al celor ce mode
lează lutul, al tuturor artiștilor 
plastici in căutarea perfecțiunii, 
îngăduiți-mi să-mi alătur glasul 
tuturor celor care, de la această 
înaltă tribună, au adus un 
fierbinte omagiu marelui nos
tru conducător, patriot înflăcă
rat. revoluționar consecvent, 
omul care întruchipează toate 
certitudinile noastre, toate visu
rile noastre, voința noastră co
munistă de înaintare, tovarășul 
Nioolae Ceausescu. Magistrala 
expunere prezentată congresu
lui se constituie drept docu
mentul programatic al tuturor 
creatorilor de frumos, călăuză 
Inestimabilă în strădaniile noas
tre de a da poporului acele o- 
pere care să întruchipeze gloria 
supremă de oonstiintă. senti
mentele de stimă și prețuire pen
tru tovarășul Nioolae Ceaușescu. 
pentru tovarășa Elena Ceaușescu, 
mărturii ale recunoștinței fată 
de marea lor dragoste pentru 
artă și făuritorii ei.

Participăm la cel de-al III- 
lea Congres al educației politice 
si culturii socialiste — larg și 
reprezentativ forum democratic, 
instituit din inițiativa secreta
rului general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu — 
intr-un climat de vibrantă efer
vescentă creatoare, hotăriti sâ 
contribuim la ridicarea Pe o 
treaptă superioară a culturii si 
artei, la procesul de educare și 
formare a maselor în spirit re
voluționar. să înfăptuim prin 
opera noastră, prin întreaga ac
tivitate sarcinile oe ne revin 
din hotăririle adoptate la cel 
de-al XlII-lea Congres al 
Partidului Comunist Român. 
Plecăm de la convingerea că In 
societatea noastră socialistă ar
tistul trebuie să fie o prezentă 
socială activă, un om si un crea
tor profund devotat poporului, 
înfăptuirii marilor obiective tra
sate de partid pentru înălțarea 
necontenită a patriei, pentru 
progresul neîntrerupt al na
țiunii.

Am căutat să oglindim în o- 
perele noastre epopeea con
strucției socialiste, chipul omu

Tn spiritul indicațiilor și 
orientărilor tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, Organizația 
Pionierilor și Organizația Șoi
mii Patriei, consiliile și coman
damentele pionierești, sub con
ducerea organelor și organizați
ilor de partid, vor pune un ac
cent deosebit pe creșterea for
ței educative a muncii politice, 
a științei, culturii și artei. în 
formarea omului nou. în edu
carea celei mai tinere generații 
a patriei. Va crește exigența 
față de conținutul educativ al 
culturii și artei, promovînd 
creațiile care sînt demne de 
timpul eroic pe care-1 trăim, 
astfel încît să educăm tinerele 
vlăstare ale tării așa cum ne în
drumă secretarul general, to
varășul Nicolae Ceaușescu, în 
spiritul muncii și creației, al 
demnității și acțiunii cuteză
toare pentru necontenita înflo
rire a patriei noastre.

Vorbitoarea a spus în înche
iere: Pionierii, șoimii patriei șl 
școlarii se angajează solemn 
în fața partidului, a secre
tarului său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. a tovarășei 
Elena Ceaușescu. de a acțio
na cu hotărire. cu ener
gia și entuziasmul specifice vir- 
stei. pentru a se situa la înăl
țimea sarcinilor încredințate, 
pentru a învăța și munci spre a 
deveni o generație multilateral 
pregătită, educată in spiritul 
principiilor și normelor eticii și 
echității socialiste, care să con
tribuie. cu avînt tineresc, la 
propășirea continuă a scumpei 
noastre patrii — Republica So
cialistă România.

-realizări in înfăptuirea cerin
țelor noii revoluții agrare în
seamnă începutul primăverii 
agriculturii românești.

înfățișînd apoi preocupările 
îndreptate spre educarea ti
nerei generații, vorbitorul a 
spus : „Dragostea pentru mun
că este obiectiv fundamental, al 
activității politico-educative!" — 
așa â rostit, ieri. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. de la aceas
tă tribună, exprimînd unul din 
marile adevăruri, dar și unul din 
marile imperative ale prezentu
lui nostru. Vom pune in con
tinuare în centrul activității po
litico-educative realizarea pro
gramelor de dezvoltare a comu
nei, de creștere a producției 
agricole, de formare și dezvol
tare a unei personalități umane 
complexe, cu un înalt nivel de 
cunoaștere a realității vieții și 
lumii contemporane.

Congresul al III-lea al edu
cației politice și culturii socia
liste oferă prilejul de a ne ex
prima. încă o dată, adeziunea 
deplină față de politica in
ternă și externă promova
tă de partidul nostru, de 
tovarășul secretar general 
Nicolae Ceaușescu, politică de 
un profund umanism, de pace, 
de promovare a relațiilor noi. 
echitabile între state și po
poare. Așa cum a spus secreta
rul general al partidului, cul
tura și arta se dezvoltă numai 
In condiții de pace și colabo
rare. ele sînt incompatibile cu 
înarmarea și războiul. Susținînd 
cu tărie această politică, oame
nii muncii din Teremia Mare 
— români, germani, maghiari și 
de alte naționalități — sînt ho- 
tăriți să acționeze cu toate for
țele, în toate domeniile, pentru 
a int'împina Conferința Națio
nală a partidului cu fapte 
exemplare de muncă, cu rezul
tate remarcabile în înfăptuirea 
istoricelor hotărîri ale Congre
sului al XlII-lea al Partidului 
Comunist Român.

lui nou. erou al victoriilor de 
astăzi, sâ eternizăm în monu
mente eforturile întregului nos
tru popor în opera de transfor
mare socialistă a patriei. Ase
menea lucrări, precum si marile 
ansambluri realizate vorbesc 
despre aspirațiile artei noastre, 
despre convingerile profund pa
triotice ale creatorilor, despre 
vocația cu care este învestit de
mersul artistic.

Ca sculptor, afirm că nicioda
tă în România nu s-au ridioat 
mai multe si mai valoroase mo
numente ca în cei douăzeci și 
doi de ani care au trecut de la 
istoricul Congres al IX-lea al 
partidului. Monumentele, născu
te din inițiativa revoluționară si 
patriotică a secretarului ge
neral al partidului, tovarășul 
Nioolae Ceaușescu. cinstesc me
moria eroilor neamului — De- 
cebal. Mircea cel Mare. Ștefan, 
Mihai Viteazul. Horea. Cloșca și 
Crisan — glorifică evenimentele 
care au condus prin lupte si sa
crificii la înfăptuirea Unirii și 
dobindirea Independentei, la 
triumful unei lumi si istorii noi 
pe străbunul și încercatul nos
tru pămînt. Dar sintem con- 
știenti că mai avem încă obli
gații mart in această privință, 
pe oare dorim din toată inima 
să le împlinim, nemurind, in 
piatră si în bronz, ceea ce avem 
mal de preț, ceea ce ne păstrea
ză identitatea în lume, marile 
izbînzi ale prezentului socialist.

Relevând răspunderile sporite 
ce revin artiștilor plastici, vor
bitorul a spus : Ne vom strădui, 
din toate puterile, asa cum ne-a 
cerut secretarul general al parti
dului în programul de dezvolta
re a educației si culturii socia
liste. prezentat congresului, să 
dăm viată operelor care se aș
teaptă de la noi. opere cu un 
emoționant caracter militant, 
străbătute de nobilele principii 
si idei ale umanismului revo
luționar. Avem convingerea că 
numai asemenea opere, care 
merg la inima poporului, cum 
se spune. îsl pot vădi atribu
tele modelatoare, educative, con
tribuind în modul lor caracte
ristic la formarea unul om nou. 
cu înalte concepții despre via
tă si muncă, cu adîncă simțire 
patriotică, capabil să servească 
binele si fericirea tuturor. Omul, 
omul nou. o știm, este deopo

trivă model si erou al artei, tel 
suprem al politicii partidului 
nostru, care și-a propus si reu
șește să transforme din temelii 
existenta umană, să-i sporească 
demnitatea și nobilele sale me
niri.

Asigurăm conducerea parti
dului. pe tovarășul 
Nioolae Ceaușescu. pe tovarășa

CUVINTUL TOVARĂȘULUI 
FLOREA CÎRNEANU

In acest larg forum demo
cratic al spiritualității româ
nești, permiteți-mi să dau glas 
sentimentelor de fierbinte dra
goste și aleasă prețuire pe care 
cadrele militare și ostașii țării 
le nutresc față de cel mai 
stimat fiu al națiunii, Erou în
tre eroii neamului, personalita
te proeminentă a lumii contem
porane, secretar general al 
partidului, președintele Repu
blicii, comandantul suprem al 
forțelor noastre armate — to
varășul Nicolae Ceaușescu.

Datorăm ilustrului conducător 
al partidului și statului nostru 
cele mai grandioase realizări 
in dezvoltarea economico-socia
lă a tării, în înflorirea culturii 
și civilizației românești, strălu
cita fundamentare a doctrinei 
militare a României socialiste 
— care imbină armonios tradi
țiile luptei pentru libertate. 
Unitate și independență ale îna
intașilor cu imperativele pre
zentului, cînd apărarea patriei 
ă devenit cauză și operă a în
tregului popor — edificarea 
unui original sistem al apărării 
naționale, dăltuirea profilului, 
revoluționar al armatei noastre.

Exprim in același timp adinca 
recunoștință a oștirii față de 
tovarășa academician doctor in
giner Elena Ceaușescu. eminent 
om politic, savant de largă 
reputație internațională, pentru 
remarcabila contribuție la dez
voltarea economico-socială a 
patriei, a științei, învățămintu- 
lui, culturii și cercetării știin
țifice. factori cu implicații ma
jore în întărirea capacității de 
apărare a patriei.

în continuare, vorbitorul a 
arătat : Raportez că pe baza ho- 
tărîrilor Congresului al XlII-lea, 
Programului ideologic, a orien
tărilor și sarcinilor cuprinse 
în opera tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, în toate co
mandamentele și unitățile mili
tare, organele și organizațiile 
de partid au acordat o atenție 
primordială activității politico- 
ideologice șl cultural-educative, 
ridicării calității și eficienței a- 
cesteia în scopul îndeplinirii 
planului pregătirii de luptă și

CUVINTUL TOVARĂȘULUI 
CORNEL TRĂILESCU

Cuvîntarea rostită la deschi
derea congresului nostru de to
varășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al partidului, 
constituie pentru noi. cei ce ne 
desfășurăm activitatea in dome
niul vieții spirituale, un stră
lucit program revoluționar, de 
largă perspectivă creatoare, 
care, evidențiind succesele obți
nute in domeniile vieții mate
riale, în știință, cultură și artă, 
deschide drumul împlinirilor vi
itoare, chemate să răspundă 
exigentelor ideologice proprii 
înaintării României spre comu
nism. Iată de ce. cu un senti
ment de profundă gratitudine 
și de nețărmurită dragoste față 
de genialul ctitor al civilizației 
și culturii noastre socialiste, 
tovarășul Nicolae Căaușescu. ne 
angajăm să participăm cu in- 
treaga noastră putere de muncă 
la efortul nobil de traducere in 
viață a orientărilor cuprinse in 
acest document de excepțională 
importantă pentru destinul spi
ritualității românești.

Folosesc acest prilej pentru a 
exprima calde și respectuoase 
mulțumiri tovarășei academician 

■ doctor inginer Elena Ceaușescu, 
eminent om politic, savant de 
largă reputație internațională, 
pentru grija și înalta compe
tență cu care îndrumă știința și 
învățămîntul. activitatea tuturor 
creatorilor din cultură și artă 
din patria noastră.

în cei douăzeci șl doi de ani 
de cînd in fruntea partidului 
și țării se află cel mai iubit fiu 
al națiunii române, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, în contextul 
mărețelor victorii repurtate de 
poporul nostru pe multiple pla
nuri, creația și viata muzicală 
au înregistrat realizări fără pre
cedent atit sub aspectul creșterii 
caracterului lor de masă, cit si 
sub cel al calității manifestări
lor din domeniul artei armoni
ilor. al implicării ei mai pro
funde si eficiente în opera 
de edificare a omului nou. 
Urmînd neabătut îndemnurile 
și orientările date de to
varășul Nicolae Ceaușescu si 
beneficiind în permanență de 
înaltul sprijin acordat înflori

CUVINTUL TOVARĂȘEI 
ELENA MARINESCU

Magistrala cuvintare prezen
tată in fața congresului de to
varășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al partidului, 
președintele Republicii, eminent 
gînditor revoluționar, teoreti
cian de seamă al socialismului 
științific, se constituie intr-un 
document programatic de im
portanță excepțională pentru 
continuarea procesului de edi
ficare a societății socialiste 
multilateral dezvoltate în scum
pa noastră patrie. Pentru între
gul nostru partid și popor, pen
tru toți oei chemați să înfăp
tuim o agricultură modernă, să 
realizăm complexul program 
de formare a omului nou, cu o 
conștiință înaintată,, constructor 
conștient al socialismului și co
munismului, tezele și ideile cu
prinse în cuvîntarea secretaru
lui general al partidului repre
zintă un vast program de acțiu
ne în vederea ridicării pe trep
te superioare de calitate a ac

Elena Ceaușescu. că artiștii 
plastici isi vor face cu cinste 
datoria, că în Întreaga lor mun
că de creație vor pune mai pre
sus de orice năzuințele poporu
lui. dorința lui de înălțare spi
rituală. cauza socialismului și 
comunismului în scumpa noas
tră patrie.

politice, creșterii capacității 
combative a armatei, astfel in
cit aceasta să fie gata în orice 
moment să apere, împreună cu 
întregul popor, cuceririle revo
luționare, integritatea teritoria
lă a patriei, independența și 
suveranitatea națională.

Conform tezei formulate de 
comandantul nostru suprem la 
convocarea-bilanț a activului 
de partid din armată, potrivit 
căreia participarea militarilor 
la dezvoltarea economico-socia
lă a patriei este parte integran
tă a pregătirii de Juptă și a- 
părare, ostașii țării contribuie 
cu dăruire și entuziasm la înăl
țarea marilor edificii ale actua
lului cincinal.

Așa cum ne-a cerut secretarul 
general al partidului în magis
trala cuvintare rostită la des
chiderea congresului, vom in
tensifica munca de educație pa
triotică a militarilor. Pentru a 
asigura temeinica cunoaștere a 
momentelor fundamentale pri
vind munca și lupta poporului 
nostru, vom spori conținutul de 
idei, calitatea și eficiența tu
turor activităților politico-edu
cative.

In încheiere, vorbitorul a 
spus : Pe baza valorosului te
zaur de teze și idei cuprinse în 
monumentala operă a tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu. in cuvîn- 
tarea rostită în cadrul con
gresului. . comuniștii, toți mili
tarii vor acționa fără preget 
pentru afirmarea tot mai pu
ternică a rolului de factor poli
tic conducător al organelor și 
organizațiilor de partid, asigu
rând pe acest temei îndeplinirea 
exemplară a tuturor misiuni- 
Io~ și sarcinilor ce revin arma
tei.

In tot ce vom întreprinde în 
scopul creșterii capacității de' 
luptă a comandamentelor, uni
tăților și marilor unități, al dez
voltării conștiinței patriotice a 
militarilor, vom urma neabătut 
minunatul exemplu de muncă 
și viață al celui care a dat o 
strălucire fără seamăn și un 
nume nepieritor epocii în 
care trăim — tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

rii vieții spirituale de tovarășa 
Elena Ceaușescu, noi, compozi
torii și interpreții, am aflat în 
munca eroică a celor ce plă
mădesc prezentul și viitorul 
patriei socialiste, pe șantiere, 
in industrie și agricultură, iz
vorul viu de inspirație pentru 
crearea unei arte de puternică 
vibrație pratriotică și umanistă, 
de un profund caracter re
voluționar. în anii pe care 
cu mindrie patriotică îi i.n- 
mânunchem în glorioasa „Epo
că Nicolae Ceaușescu", in ca
drul generos oferit de Festiva
lul național „Cintarea Româ
niei", muzicienii au realizat 
numeroase cînteoe pătrunse de 
un puternic patos revoluționar, 
creații de operă și balet inspi
rate din epopeea națională, din 
eroismul constructorilor epo
cii noastre, au oferit concerte 
și spectacole penetrind în mase 
mesajul evului socialist, contri
buind la educația lor patrioti
că, revoluționară.

Pentru noi, ca slujitori ai ar
tei sunetelor — compozitori, 
muzicologi și interpreți — an
gajarea social-politică înseam
nă în primul rînd preocuparea 
permanentă pentru o calitate 
superioară a creației, interpre
tării și educației, la nivelul ce
rințelor Programului ideologic 
al partidului, al exigențelor 
morale, estetice și filozofice 
ale operei de făurire a unei 
înalte civilizații materiale și 
spirituale în țara noastră.

Orientările date de secretarul 
general al partidului, ideile 
cuprinse în magistrala cuvînta- 
re prezentată in deschiderea 
congresului. a spus în înche
iere vorbitorul, constituie și 
pentru noi, muzicienii, un 
neprețuit îndreptar în muncă, 
astfel încît creațiile noastre să 
poată sta cu cinste alături de 
luminoasele edificii ale Româ
niei socialiste de azi, să-i însu
flețească pe ‘ oameni în munca 
lor eroică pentru făurirea so
cialismului și comunismului pe 
pămîntul scumpei noastre 
patrii.

tivității politico-ideologice șl 
cultural-educative, in concor
danță cu noua etapă pe care o 
parcurgem.

Împreună cu țara întreagă, 
noi, cei ce muncim și trăim în 
județul Olt, am beneficiat și 
beneficiem de grija statornică 
a partidului, atit pentru făuri
rea și dezvoltarea puternică a 
forțelor de producție, cit și 
pentru cultivarea trăsăturilor 
moral-politice ale omului nou. 
Pe locurile unde, acum 22 de 
ani, aproape că nu se putea 
vorbi de industrie, realizăm, ca 
rezultat al politicii înțelepte a 
partidului, o producție de 33 
miliarde lei. Oltul dind azi ță
rii aluminiu și produse din alu
miniu, osii și boghiuri, vagoa
ne, confecții și tricotaje și atî- 
tea altele. Un salt de-a drep
tul istoric, nebănuit vreodată, 
a înregistrat, Tn acest sfert de 
veac oe s-a scurs de la înche
ierea cooperativizării, și agri

cultura noastră socialistă, care 
s-a impus în fața întregii țări 
prin producțiile record obținu
te mai cu seamă în-ultimii ani, 
ca urmare firească a eforturi
lor unite ale tuturor celor ce 
stăpînesc și gospodăresc astăzi 
pămîntul dătător de roa
de. Sînt împliniri ale epo
cii pe care o numim cu 
îndreptățită mindrie patriotică 
„Epoca Nicolae Ceaușescu" și 
care încorporează munca 
neobosită, plină de abnegație și 
dăruire, a oamenilor acestor 
plaiuri străbune, oameni căro
ra partidul le-a insuflat o nouă 
conștiință, aceea de proprietari, 
producători și beneficiari ai 
bunurilor întregii societăți. 
După ce s-a referit la acțiuni
le întreprinse pe plan local, 
vorbitoarea a spus în încheie
re : Așa cum am desprins din 
magistrala cuvintare a secre
tarului general al partidului, 
organizația comunală de partid 
-își va orienta cu și mai multă 
hotărire eforturile către îmbi
narea armonioasă a tuturor for
melor și modalităților activită
ții politico-educative și cultu-

CUVINTUL TOVARĂȘULUI 
MIRCEA RADU IACOBAN

Vă rog să-mi îngăduiți ca. de 
la tribuna acestui congres, care 
se înscrie ca un moment de im
portanță excepțională în cadrul 
marilor evenimente politice ale 
acestui an, să exprim un vi
brant omagiu, aleasa gratitudi
ne a oamenilor scrisului care 
trăiesc și muncesc în Moldova 
— tărim încărcat de istorie si 
luminoase înfăptuiri contempo
rane — fată de secretarul ge
neral al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. din a cărui 
strălucită inițiativă s-au orga
nizat aceste forumuri democra
tice ce dezbat activitatea din 
domeniul educației politice și 
culturii socialiste, a cărei no
bilă finalitate este făurirea 
omului nou. cu înalte idealuri 
revoluționare, constructor de
votat al socialismului și comu
nismului pe pămîntul patriei.

In anii de după Congresul al 
IX-lea — care a adus în frun
tea partidului personalitatea 
de excepție a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu — în aceas
tă parte a tării au luat ființă 
șase noi publicații, o editură, 
noi instituții teatrale — gene
roase mijloace de afirmare afla
te la dispoziția creatorilor de 
literatură. Ne aflăm într-un 
moment în care menționarea 
creșterilor cantitative în dome
niul culturii și artei nu mai 
este semnificativă prin ea în
săși, ci prin mutațiile de ordin 
calitativ pe care le-a determi
nat. A discuta despre calitate în 
domeniul artei, literaturii, este 
una dintre necesitățile strin
gente ale etapei în care ne 
aflăm ; dacă pretutindeni. în 
producția materială, indicatorul 
calitate este la loc de cinste, cu 
atît mai mult se cuvine să-l ur
mărim și să-l impunem în acti
vitatea dificilă și de mare răs
pundere a formării omului nou.

Avem la dispoziție acum, prin 
grija partidului, toate mijloacele 
cu ajutorul cărora cultura, arta 
pot acționa eficient asupra con

CUVINTUL TOVARĂȘULUI 
ION MITRAN

Eveniment trăit intens de în
tregul popor, actualul forum, 
parte componentă a originalu
lui sistem românesc al demo
crației revoluționare, aduce in 
atenție, prin conținutul magis
tralei cuvîntări a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, aprecieri, 
teze șl orientări de amplă cu
prindere și bogată semnificație 
pentru viața materială și spiri
tuală a națiunii, pentru viitorul 
ei, definind cu limpezime si 
nuanțat rolul și funcțiile edu
cației politice, ale culturii so
cialiste, în necesara lor unitate 
dialectică și lntercondiționare 
permanentă cu practica socială. 
Susțin intru totul adoptarea sa 
ca document-program al activi
tății ideologice și exprim anga
jamentul redacției ziarului 
„Scînteia" și revistei „Era so
cialistă" de a milita pentru 
consecventa lui înfăptuire.

Prodigioasa operă teoretică 
și politică a conducătorului 
partidului și statului nostru — 
profundă analiză a proceselor 
sociale, aplicare creatoare a 
adevărurilor generale la con
dițiile țării, ale lumii de azi, 
expresie a unei eminente ca
pacități de sinteză, de intuire 
și anticipare — se împlinește 
sub cea mai frumoasă întru
chipare ce o poate cunoaște 
gindirea social-politică : trans
formarea ei în călăuză a activi
tății constructive a poporului 
român. Est# o vie satisfacție, o 
îndreptățită mindrie patriotică 
să constatăm că în gindirea so
cială a epocii, în științele poli
tice contemporane s-a încetățe
nit trainic o prestigioasă con
cepție de referință ce poartă 
numele ilustrului său fondator : 
doctrina Ceaușescu.

Aceeași abordare de larg ori
zont fundamentează strategia 
modernizării întregii noastre 
societăți, urmărind, ca o linie 
constantă a înnoirii inaugurate 
cu peste două decenii în urmă, 
perfecționarea mai rapidă a 
vieții economico-sociale, a or
ganizării și conducerii ei. pe 
temeiul impetuoasei revoluții 
tehnico-științifice. Cursul as
cendent al modernizării, situa
rea lui la nivelul preocupărilor 
mondiale beneficiază fructuos 
de valoroasa orientare și con
tribuția directă, de înaltă com
petență a tovarășei academician 
doctor inginer Elena Ceaușescu, 
remarcabilă personalitate poli
tică și științifică, de numele 
căreia sînt legate organic im
portante realizări ale societății 
noastre, căreia îi aducem un 
respectuos omagiu.

In continuare, referindu-se la 
activitatea colectivului redac

ral-artistice din cadrul cămi
nului cultural, pentru transfor
marea acestuia intr-un puternic 
centru cultural-educativ, un a- 
devărat ferment al creșterii 
gradului de conștiință al tutu
ror oamenilor muncii din comu
na noastră.

Asigurăm congresul, pe secre
tarul general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu. pe 
mult stimata tovarășă Elena 
Ceaușescu că nu vom precupeți 
nici un efort pentru aplicarea 
în practică a grandiosului pro
gram de educație politică și 
cultură socialistă, .contribuind, 
prin perfecționarea continuă a 
întregii noastre munci de mo
delare comunistă a maselor, la 
înfăptuirea în comuna Cezieni 
și pe înfloritoarele plaiuri ale 
Oltului a obiectivelor noii re
voluții agrare, a planului pe 
aoest an, întîmpinînd Conferin
ța Națională a partidului cu 
realizări remarcabile, care să 
ne situeze pe mai departe în 
rindul fruntașilor și să ateste 
înaltul nivel de conștiință so
cialistă a oamenilor acestui 
timp eroic pe care îl trăim.

științelor. tot ceea ce este ne
cesar pentru o exprimare artis
tică liberă, bogată, variată, de 
rezonantă națională și interna
țională.

După ce s-a referit la minu
natele condiții create afirmării 
largi a talentelor din toate zo
nele țării, la îndatoririle sluji
torilor condeiului, vorbitorul a 
spus : Examinînd literatura pe 
care o publică revistele și edi
turile noastre, vom constata că. 
alături de reușite certe, apar și 
lucrări puțin semnificative, care 
nu realizează o investigare în 
profunzime, mulțumindu-se cu 
epatarea facilă și teribilistă. în 
jurul unor asemenea cărți, o 
parte a criticii literare stîrnește 
nemeritată vilvă, producînd de
rută în rindul cititorilor. După 
ce a făcut o serie de propuneri 
pgntru îmbunătățirea activității 
în sectorul editorial, vorbitorul 
a spus : Drag și sfînt, numele 
de România a devenit, acum, 
respectat, prețuit, admirat de în
treaga lume a acestui sfîrșit de 
veac. România de astăzi este, în 
covîrșitoare măsură, România 
Epocii Nicolae Ceaușescu. Scri
itorii îi sînt și ii vor fi întot
deauna recunoscători secretaru
lui general al partidului; ei văd 
constituirea artei noi, socialiste, 
indisolubil legată de îndrumarea 
fermă de către partid, de către 
secretarul general a! partidului, 
cel care dinamizează și pune în 
valoare capitalul de inteligență 
și dăruire, de talent și (hărnicie 
al întregii națiuni, cel care con
duce România socialistă pe un 
drum de glorie și strălucire. în- 
tr-o societate a cărei maximă 
valoare este Omul. Iar omul 
nou — spunea tovarășul 
Nicolae Ceaușescu in deosebit 
de prețioasa cuvintare de ieri 
— reprezintă însuși viitorul 
României socialiste. Să-l mode
lăm cu grijă și răspundere co
munistă, fiindcă, stimați to
varăși. viitor de aur țara noas
tră are.

țional al ziarului „Scînteia" și 
revistei „Era socialistă", vorbi
torul a arătat : Sub auspiciile 
concepției profund novatoare, 
umanist-revoluționare ce <lă 
sens social major libertății de 
creație în toate domeniile, in
clusiv al publicisticii, colec
tivul nostru redacțional, de
pășind mai hotărît tendin
țele de repetiție, de abstrac
tizare, înțelege că are dato
ria de a înfățișa mai amplu ac
tivitatea economico-socială și 
politico-ideologică originală și 
în continuă îmbogățire a parti
dului, ca centru vital al națiu
nii, viața tumultuoasă a patriei, 
de a acționa mai eficient pen
tru promovarea noului.

Pornind de la aprecierea po
trivit căreia propaganda noas
tră are datoria să arate cu toa
tă claritatea că socialismul nu 
este un marș triumfal, ci un 
neîntrerupt drum de muncă și 
luptă revoluționară, onorau 
de a fi „cronicari ai revolu
ției". raportînd gazetăria la răs
punderile ce-i sînt încredin
țate, desprindem cerința ca 
necesara generalizare a expe
rienței înaintate, îndeosebi din 
economie, de la „atelier pînă la 
minister" — cum se spune — să 
nu fie înțeleasă ca diminuare a 
spiritului critic, analitic. Tea
ma de critică, ocolirea auto
criticii, care-și mai fac loc 
uneori, au fost și pot fi, in 
orice domeniu, o stavilă in ca
lea inițiativei, demobilizatoare 
și nu de puține ori sursa pă
gubitoarelor mentalități justi
ficative sau de automulțumire.

In același timp, ne preocu
păm de creșterea nivelului teo- 
retico-ideologic al publicisticii, 
spre a contribui mal activ, îm
preună cu alte forme ale vieții 
ideologice, cu cercetarea din 
științele sociale și politice, pe 
care o dorim mal rodnică. Ia 
clarificarea și aprofundarea 
unor teze esențiale privind edi
ficarea noii orînduiri, perspec
tivele procesului revoluționar 
mondial.

In încheiere, vorbitorul a 
spus : Permitețl-ml să dau 
glas angajamentului redactori
lor „Seînteii" și „Erei socia
liste" de a face, din fiecare nu
măr de ziar și revistă o vie tri
bună de dezbatere și promovare 
a politicii partidului, a ideilor 
și aspirațiilor de pace și pro
gres ale lumii de azi, o oglin
dă a eforturilor creatoare șl 
succeselor istorice în dezvol
tarea patriei, un instrument 
de mobilizare a energiilor 
națiunii pentru continua în
florire a României socialis
te.

CUVINTUL TOVARĂȘEI 
COLETA DE SABATA

Există în istoria unul popor 
momente, etape în care acesta 
își dă întreaga măsură a vo
cației și capacității sale crea
toare, . impunindu-se conștiinței 
lumii prin opțiuni și realizări 
demne de memoria vremilor, 
de stima celorlalte națiuni. 
Unei asemenea etape ne-a fost 
dat nouă, generațiilor ce alcă
tuim prezentul patriei, să-i fim 
contemporani și făurari, Este 
etapa inaugurată de Congresul 
al IX-lea al partidului, de cînd 
în fruntea destinelor partidului 
și ale țării se află un mare con
ducător patriot, revoluționar, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Intre multiplele realizări care 
poartă numele strălucitului cti
tor de țară demnă și măreață 
in înfăptuiri, avem temeiuri 
adînci să înscriem la loc de cin
ste — tar congresul nostru con
stituie încă un argument în a- 
cest sens — climatul nou ce gu
vernează întreaga noastră viață 
politică, social-economică, * spi
rituală, dezvoltarea continuă a 
democrației socialiste, pe coor
donatele cărora are loc ampiut 
proces de înaintare a Româ
niei spre noi trepte de progres 
și civilizație, așa cum elocvent 
se desprinde și din strălucita 
cuvintare prezentată în . deschi
derea lucrărilor congresului 
nostru. cuvintare densă in 
orientări principiale. în învăță
minte și îndemnuri mobiliza
toare. evidențiind încă o dată 
capacitatea prospectivă, inega
labila vocație de analiză și sin
teză științifică ale ilustrului con
ducător al partidului și al tării, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu.

îmi fac o datorie de conștiin
ță și de onoare din a evidenția 
și în acest cadru contribuția și 
rolul hotărîtor ce revin în dez
voltarea științei și invățămîntu- 
lui românesc tovarășei aca
demician doctor inginer Elena 
Ceaușescu. sub a cărei nemijlo
cită conducere s-au înregistrat 
în acești ani realizări demne de 
tradițiile valoroase ce le avem 
în aceste domenii, de condițiile 
create de partidul și statul nos
tru pentru afirmarea lor multi
laterală, temeiuri profunde pen
tru a adresa cele mai vii și alese 
mulțumiri pentru dăruirea, 
competența și exigența princi

CUVINTUL TOVARĂȘULUI
VICTOR

îmi revine deosebita cinste de 
a exprima — de la tribuna 
acestui reprezentativ forum — 
în numele tovarășilor mei de 
muncă, navaliștii gălățeni, cele 
mai alese sentimente de prețui
re, .profund respect și vie re
cunoștință conducătorului iubit 
și încercat al partidului și 
statului nostru, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, de ale cărui 
nume și activitate prodigioasă 
sînt indisolubil legate grandioa
sele înfăptuiri din cea mai ferti
lă epocă a milenarei noastre 
istorii și din a cărui generoasă 
inițiativă ne-am reunit — pen
tru a treia oară — muncitori, 
țărani, intelectuali, - spre a 
dezbate și a hotărî asupra unor 
probleme cardinale din dome
niul cel mai complex al con
strucției edificiului socialist : 
cel al dezvoltării conștiinței 
omului nou — făurarul devotat 
al celei mai drepte și demne 
orînduiri pe pămîntul străbun 
al României,

Magistrala cuvintare rostită 
ieri de ilustrul nostru conducă
tor trasează cu claritate căile 
conjugării eforturilor tuturor 
factorilor educaționali în pro
cesul de plămădire a omului 
nou, de continuă perfecționare 
a sa sub raport moral-spiritual.

Cu aleasă stimă, aducem un 
fierbinte omagiu tovarășei 
Elena Ceaușescu, eminent om 
politic, savant de largă recu
noaștere internațională, pentru 
contribuția remarcabilă pe care 
o aduce la promovarea largă a 
progresului tehnic în toate do
meniile, inclusiv în sectorul 
nostru, al construcțiilor navale, 
la înflorirea științei și culturii 
românești.

în continuare, vorbitorul a 
subliniat saltul pe care l-a cu
noscut județul Galați, asemenea 
celorlalte județe ale țării, în-

CUVINTUL TOVARĂȘULUI 
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In numele tuturor studenților 
țării, exprim și cu acest prilej, 
cu nețărmurită dragoste și 
profund respect. întreaga noas
tră recunoștință și gratitudine 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
marele îndrumător și prieten 
apropiat al tinerei generații, 
pentru grija deosebită și preo
cuparea statornică pe care le 
acordă, cu pilduitoare iubire de 
părinte. formării multilaterale 
pentru muncă și viată a tu
turor fiilor patriei, pentru afir
marea lor deplină o dată cu noi
le destine ale României socia
liste.

Cit emoție și profund respect 
exprim, totodată, simțămintele 
de unanimă prețuire pe care le 
nutresc fiii patriei fată de ac
tivitatea tovarășei academician 
doctor inginer Elena Ceaușescu, 
eminent om politic șl savant de 
largă reputație internațională, 
sub al cărei înalt patronaj în- 
vățămîntul, știința și cultura 
din țara noastră isi aduc o con
tribuție de cea mai mare im
portanță la făurirea noii socie
tăți. a cărei exemplară operă 
științifică dă o nouă strălucire 
geniului creator al poporului 
român, înriurește, prin înaltele 
sale valențe educativ-formative. 
munca de cercetare a mii și 
mii de tineri, mobilizează la 
mărirea efortului creator pen
tru înfăptuirea obiectivelor noii 
revoluții științifico-tehnice. la 
realizarea noii calități în toate 
domeniile economico-sociale.

Prin forța de netăgăduit a 
exemplului personal, demon

pială cu care sînt îndrumate și 
coordonate aceste imporiante 
domenii. •,

Corelația școală-cercetare- 
producție — elaborată și condu
să direct de tovarășa Elena 
Ceaușescu — și-a aflat concreti
zări multiple și eficiente și în 
invățămintul superior din Timi
șoara. Aceasta a făcut ca insti
tutele centrului nostru univer
sitar, prin contractele de cer
cetare științifică și prin produc
ția realizată în fabricile, atelie
rele și fermele proprii, să con
tribuie la obținerea unor valori 
directe de peste 100 milioane 
lei pe an. dar. totodată, să 
se materializeze indirect în pro
duse și tehnologii noi, a căror 
aplicare a adus economii însem
nate de energie, combustibil și 
materiale, contribuind la redu
cerea importului șl la creșterea 
exportului.

Doresc să asigur congresul — 
în spiritul lecției de exigență și 
responsabilitate cg se desprinde 
pentru noi toți din am
pla cuvintare a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu — că toate 
acestea sînt motive de satisfac
ție, dar nu și de automulțumi- 
re, că sintem cu toții conștlențl 
că avem încă mari rezerve pen
tru a asigura o mai bună valo
rificare a forțelor de care dis
pun învățămîntul și cercetarea, 
că și pentru noi teza funda
mentală a politicii partidului 
potrivit căreia democratizarea 
culturii înseamnă stimularea 
participării individuale și co
lective la viața și creația spiri
tuală a patriei va constitui in 
viitor un obiect permanent de 
preocupare și acțiune.

Il asigurăm pe mult stimatul 
secretar general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, pe 
mult stimata și. iubita tovarășă 
Elena Ceaușescu, că slujitorii 
științei, învățămîntului și cultu
rii timișorene, analizîndu-și cu 
exigență și răspundere comu
nistă activitatea. îndatoririle ce 
le revin. în spiritul concluziilor 
desprinse din lucrările congre
sului, își vor spori eforturile 
pentru a răspunde înaltelor co
mandamente naționale ale pro
gresului material și spiritual al 
țării noastre.

STEFAN
deosebi în ultimii 22 de ani de 
cînd în fruntea partidului și a 
statului a fost ales cel mal iubit 
fiu al poporului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

Pornind de la amploarea și 
complexitatea sarcinilor ce ne 
revin din. programul ' special 
privind construcțiile de nave în 
țara noastră — elaborat 
din inițiativa tovarășului 
Nicolae Ceaușescu — comitetul 
de partid, ceilalți factori educa
ționali acționează cu fermitate 
pentru a transforma și Șantie
rul naval Galați — așa cum ne 
cere secretarul general al parti
dului — într-o cetate a muncii 
rodnice, a educației și culturii 
socialiste. Astfel, conștlențl de 
faptul că eficiența muncii po
litico-ideologice, educative nu 
se poate măsura decît prin re
zultatele obținute în procesul 
creației materiale, o dată întorși 
acasă, de la acest înalt forum 
democratic, vom reexamina cu 
toată răspunderea stilul și me
todele noastre de muncă șl vom 
acționa pentru valorificarea su
perioară a însemnatului po
tențial creator al colectivului.

In numele puternicului deta
șament muncitoresc de la Șan
tierul naval Galați, a spus in 
încheiere vorbitorul, asigurăm 
solemn congresul, pe marele 
conducător al destinelor parti
dului și statului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, pe mult sti
mata tovarășă Elena Ceaușescu 
că vom acționa energic, cu 
dăruire și abnegație, pentru a 
orienta întreaga activitate po- • 
litico-educativă, de formare a 
omului nou, pe înaltele cerințe 
și exigențe formulate în cadrul» 
congresului nostru, întîmpinînd 
Conferința Națională a partidu
lui cu onorarea muncitorească, 
exemplară a tuturor obligați
ilor ce ne revin in acest an șl 
in întregul cincinal actual.

strat în cele peste cinci decenii 
de activitate revoluționară, a 
reliefat vorbitorul, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu ne-a învățat 
și ne învață în permanență că, 
sub conducerea partidului nos
tru comunist, organizațiile re
voluționare ale tineretului s# 
dovedesc înalte școli de for
mare și călire a adevăraților 
patriot! și revoluționari, a 
constructorilor competent! al 
celei mai înaintate societăți, 
societatea comunistă.

Pe baza orientărilor si Indi
cațiilor date de. secretarul gene
ral al partidului, organele și 
organizațiile revoluționare ale 
studenților au acționat și acțio
nează, în spiritul celor mai glo
rioase tradiții revoluționare, 
pentru educarea tuturor studen
ților prin muncă si pentru 
muncă. în spiritul dragostei și 
respectului față de profesiunea 
aleasă, pentru creșterea calita
tivă a pregătirii profesionale și 
politice, tînăra generație uni
versitară fiind conștientă de 
Înalta îndatorire ce li revine de 
a-și însuși cele mai noi cuce
riri ale științei, tehnicii și cul
turii. pentru a se forma ca 
făuritori conștienți al propriului 
viitor.

Beneficiind de cadrul generos 
oferit de Festivalul național 
„Cîntarea României". amplă 
manifestare a spiritualității șl 
creativității poporului român, 
studenții se afirmă tot mal 
mult ca autentici promotori al
(Continuare tn pag. a Vl-a)
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CONGRESUL AL lll-LEA AL EDUCAȚIEI POLITICE Șl CULTURII SOCIALISTE
Dezbaterile din secțiuni

Secțiunea pentru problemele educației 
politico-ideologice și ale activității politice 
de masă, pentru mobilizarea oamenilor muncii 
la înfăptuirea programelor de dezvoltare 

economico-socială a patriei
Lucrările au fost conduse de. un prezidiu 

alcătuit din tovarășii Emil Bobu, Ilie 
Ceaușescu, Tamara Bobrin, Dumitru GhiȘe, 
Constantin Niță, Ion Teoreanu, Ion Toma.

în cadrul dezbaterilor au luat cuvîntul 
tovarășii : Alecu Floareș, Păun Bratu, Petre 
Popa, Liliana Mihut, Aurel Ghioghiu, Teo
dor Mohora, Valentin Bodea, Rodica Belu, 
Iancu Bunoiu, Constanta Zamfira, Mari- 
nache Andronic, Vasile Mihai, Rozalia Borș, 
Nicolae Cufăr, Mihai Alexandru, Ana 
Ardusătan, Gavril Costea, loan Oancea, 
Melania Fusaru, Aurel Coleașă, Sava Tu- 
doran, Gheorghe Filostache, Floare Sălăjan, 
Ion Jinga, Emiliana Bilici, Nicolae Neagu, 
Stana Crăciunoiu, Gheorghe Arădăvoaice, 
Ion Răcaru, Valeria Cădărean, Vasile Cri- 
șan, Valentina Vătavu, Constantin Florea, 
Marin Tănase.

Dezbaterile au evidențiat însemnătatea 
deosebită a orientărilor secretarului general 
al partidului, președintele Republicii, tova
rășul Nicolae Ceaușescu. privind creșterea 
eficientei muncii politice și cultural-educa
tive, întărirea rolului conducător al orga
nelor și organizațiilor de partid, dezvoltarea 
conștiinței socialiste a maselor, formarea 
unui om nou, cu o concepție înaintată 
despre lume șl viață, cu o temeinică pre
gătire politică și profesională.

în spiritul tezelor și aprecierilor cuprinse 
în cuvîntarea rostită de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la tribuna congresului, 
îh cursul dezbaterilor a fost înfățișată 
preocuparea organelor și organizațiilor de 
partid, de masă și obștești pentru perfec
tionarea formelor și mijloacelor activității 
politice de masă în vederea mobilizării 
oamenilor muncii la realizarea exemplară 
a sarcinilor ce le revin, pentru cunoașterea 
și generalizarea experienței pozitive și a 
inițiativelor muncitorești, aplicarea noului 
mecanism economico-financiar, realizarea 
autoconducerii muncitorești, Înfăptuirea 
obiectivelor noii revoluții agrare, îmbună
tățirea calității produselor, modernizarea 
producției, reducerea cheltuielilor de pro
ducție și a consumurilor de materii prime, 
combustibili și energie, realizarea sarcini
lor la export, întărirea ordinii și disciplinei 
în muncă.

Au fost, de asemenea, dezbătute pe larg 
problemele îmbunătățirii conținutului și 
creșterii eficienței învățămîntului politico- 
ideologic în strînsă legătură cu cerințele 
producției șl ale educației, ale participării 
cadrelor de partid și de stat, a propagan
diștilor la activitatea pentru popularizarea, 
cunoașterea și aplicarea prevederilor do
cumentelor de partid.

Au fost evidențiate acțiunile politico- 
ideologice și cultural-educative organizate 
în întreprinderi și instituții pentru apli
carea în viață a normelor eticii și echității 
socialiste, pentru combaterea stărilor și 
manifestărilor negative care mai există în 
modul de gîndire și comportare al unora. 
De asemenea, a fost înfățișată activitatea 
desfășurată de organizațiile de partid, or
ganizațiile de masă și obștești, instituțiile 
de cultură și învătămînt pentru răspîndirea 
cunoștințelor științifice, tehnice, culturale 
în rîndul maselor, pentru educarea mate- 
rialist-științifică și formarea unor convin
geri ateiste.

Participanțil la dezbateri au reliefat pre
ocuparea organelor și organizațiilor de

Secțiunea pentru activitatea
cultural-educativă și artistică desfășurată 
de instituțiile și așezămintele de cultură

conduse 
tovarășii

Lucrările secțiunii au fost 
un prezidiu format din

de 
_______  _____ Miu

Dobrescu, Nicolae Călinoiu. Suzana Gâdea, 
Florea Ghiță, Matei Ani, Viorica Neculau, 
Dumitru Radu Popescu.

în cadrul dezbaterilor au luat cuvîntul 
tovarășii : Eugen Florescu, Viorel Negrilă, 
Rafila Iacob, Ion " 
Teodora Mureșan, 
Deleanu, Pavel 
Nicolae Călinoiu,

Brad, Florian Stănescu, 
Amza Săceanu, Elena 

Florea, Letay Lajos, 
Anda Onesa, Neagoe 

Celus, Dinu Săraru, Viorel Mărginean, 
Vasile Iacob, Angela Bredicenl, Ion Popes
cu Gopo, Dumitru Doscan, Lazăr Băciucu, 
Gabriela Jalea Vancea, Dumitru Iacobescu, 
Valeriu Râpeanu, Stela Chioveanu, Traian 
Drăgănescu, Constantin Țoiu, Valeria 
Cotescu Seclu, Izsak Marton, Alexandru 
Cebuc, Rodica Dominte, loan Viman, Eca- 

partid, a altor factori cu atribuții în do
meniul educației pentru cultivarea senti
mentelor nobile ale' patriotismului socialist, 
ale dragostei nețărmurite fată de partid și 
de stat, munca depusă pentru aplicarea 
în viață a politicii naționale științifice a 
partidului și statului nostru, pentru întări
rea unității poporului nostru, a prieteniei 
și frăției tuturor oamenilor muncii, fără 
deosebire de naționalitate.

Referindu-se la continua îmbunătățire a 
conținutului activităților organizate în ca
drul Festivalului national „Cîntarea Româ
niei", vorbitorii au prezentat acțiunile or
ganizate pentru ridicarea gradului de pre
gătire ideologică, politică a tuturor oame
nilor muncii, stimularea participării mase
lor la creația tehnico-științifică în strînsă 
legătură cu cerințele producției și educa
ției, pentru promovarea consecventă a nou
lui în toate domeniile, a ideilor înaintate, 
pentru combaterea oricăror fenomene care 
contravin eticii și echității socialiste, legi
lor țării.

în cadrul secțiunii s-au dezbătut pe larg 
preocupările pentru perfectionarea stilului 
de muncă al organelor și organizațiilor de 
partid în conducerea unitară a întregii 
activități ideologice, în mobilizarea tuturor 
factorilor la realizarea sarcinilor ce le revin 
din hotărârile de partid și indicațiile secre
tarului general al partidului.

Dezbaterile au prilejuit, prin problemele 
abordate, un larg schimb de experiență 
pentru perfecționarea formelor și metode
lor educației socialiste a maselor, pentru 
cunoașterea și generalizarea unor modali
tăți avansate în activitatea cultural-educa- 
tivă.

Relevînd rezultatele și experiența pozi
tivă obținută în activitatea ideologică, po
litică și cultural-artistică, în munca așeză
mintelor culturale, de învătămînt. partici- 
panții la dezbateri au subliniat, in același 
timp, în spirit critic și autocritic, o serie de 
lipsuri și neajunsuri ce continuă să se men
țină în aceste domenii. Vorbitorii s-au re
ferit la faptul că învățămîntul politico- 
ideologic, propaganda vizuală, celelalte for
me ale muncii politice de masă nu sint în 
toate cazurile strins legate de problemele 
care preocupă colectivele de oameni ai 
muncii, îmbracă adeseori un caracter gene
ral; în activitatea cultural-artistică se ma
nifestă uneori festivism. insuficientă pre
ocupare pentru cuprinderea unui număr 
sporit de participanti la activitățile între
prinse. '

In luările de cuvint s-au făcut numeroase 
propuneri care vizează îmbunătățirea con
ținutului și sporirea eficienței activității 
politico-ideologice, realizarea unei mai 
strînse legături a muncii de educație cu 
sarcinile ce revin unităților economice și 
instituțiilor cultural-educative, îmbogățirea 
și mai buna gospodărire și folosire a bazei 
materiale existente.

Participanții la dezbateri s-au angajat 
să acționeze cu dăruire pentru realizarea 
sarcinilor ce le revin, dind expresie ho- 
tărîrii celor ce lucrează în domeniul acti
vității ideologice și cultural-educative de 
a contribui la transpunerea în viață a ho
tărîrilor Congresului al XlII-lea al Parti
dului Comunist Român, a documentelor ce
lui de-al III-lea Congres al educației 
politice și culturii socialiste.

terina Oproiu, Maria Mariana Frincu, Ma
tei Simandan.

Cei ce au luat cuvîntul au analizat, în 
lumina orientărilor formulate de secreta
rul general al partidului, activitatea desfă
șurată pentru educarea revoluționară a 
maselor, pentru antrenarea tuturor oame
nilor muncii la înfăptuirea exemplară a 
programelor de dezvoltare economico-so
cială a țării, evidențiind însemnătatea deo
sebită a Congresului educației politice și 
culturii socialiste, larg și reprezentativ 
forum democratic, convocat din inițiativa 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, puternică 
manifestare a unității frontului educației 
și culturii socialiste pentru înfăptuirea 
neabătută a Programului ideologic al par
tidului.

în lumina Programului ideologic al par

tidului, în luările de cuvint s-au făcut 
ample referiri la preocuparea organelor și 
organizațiilor de partid, de masă și obștești, 
a instituțiilor și așezămintelor culturale 
pentru perfecționarea formelor și mijloace
lor activității politice, cultural-artistice, 
de creație în vederea mobilizării oamenilor 
muncii la realizarea exemplară a sarcini
lor ce le revin din planul național unic 
de dezvoltare economico-socială, cunoaște
rea și generalizarea experienței pozitive și 
a inițiativelor muncitorești, aplicarea nou
lui mecanism economico-financiar, înfăp
tuirea obiectivelor noii revoluții agrare, 
îmbunătățirea calității produselor, moder
nizarea producției, reducerea cheltuielilor 
de producție și a consumurilor de materii 
prime, materiale, combustibili și energie, 
realizarea sarcinilor la export, întărirea 
ordinii și disciplinei în muncă.

în cadrul secțiunii s-a subliniat că, si- 
tuind la baza întregii activități politico- 
educative concepția materialist-dialectică și 
istorică despre lume și viață, organele și 
organizațiile de partid, de masă și obștești, 
instituțiile și așezămintele de cultură tre
buie să acționeze cu mai multă hotărîre 
în direcția cunoașterii și înțelegerii temei
nice de către toți oamenii muncii a prin
cipiilor politicii interne și externe a par
tidului și statului nostru, a contribuției ori
ginale a partidului nostru, a secretarului 
său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
la dezvoltarea creatoare a teoriei și prac
ticii revoluționare contemporane, a con
strucției socialismului și comunismului.

în acest sens, au fost' relevate acțiunile 
politico-ideologice și cultural-educative 
organizate în întreprinderi și instituții 
pentru respectarea normelor eticii și echi
tății socialiste, pentru combaterea stărilor 
și manifestărilor negative care mai există 
în modul de gîndire și comportare al unor 
oameni, activitatea desfășurată de organi
zațiile de partid, organizațiile de masă 
și obștești, instituțiile de cultură și în- 
vățămînt pentru răspîndirea cunoștințe
lor științifice, tehnice, culturale în rîn- 
dul maselor, pentru educarea materia- 
list-științifică și formarea unor convingeri 
ateiste.

Vorbitorii au relevat înalta îndatorire a 
organelor și organizațiilor de partid, a tu
turor factorilor cu sarcini în domeniul 
educației pentru cultivarea sentimentelor 
nobile ale patriotismului socialist, ale 
dragostei nețărmurite față de patrie și 
partid, pentru aplicarea în viață a politicii 
naționale științifice a partidului și statului 
nostru, pentru întărirea unității poporului, 
a prieteniei și frăției tuturor oamenilor 
muncii, fără deosebire de naționalitate, 
îmbogățind cu noi fapte, pe măsura succe
selor obținute, rezultatele acțiunilor or
ganizate în cadrul Festivalului național 
„Cîntarea României". A fost subliniată 
Însemnătatea ridicării nivelului politico-

Secțiunea pentru problemele 
creației tehnico-științifice de masă

Prezidiul a fost alcătuit din tovarășii 
Ion Ursu, Poliana Cristescu, Ladislau He- 
gedus, Dumitru Ionaș, Emilia Sonea, Mi
hail Florescu și Radu Voinea.

în cadrul dezbaterilor au luat cuvîntul 
tovarășii : Radu Voinea, Nicolae Bercea, 
Cristiana Stoian, loan Popescu-Ioviț, Aris- 
tița Tănase, Constantin Stanca, Mihai Ni- 
culescu, Octavian Juncu, Nina Nucea, loan 
Schmozer, Lucia Stanciu, Dumitru Săndu- 
lescu, Ion Hobana, Mihail Iancu, Emese Ga
vrila, Ion Lascu, Nicolae Iordache, Korodl 
Vass Irma, Vasilică Nechita, Mihail Flo
rescu, Lucian Aburci, Ileana Paranict, Viofel 
Barbu, Kiss Irma, Ion Barbu, Petru Cristea, 
Gheorghe Rusu, Georgeta Barau, Gheorghe 
Antonescu, Vasilica Chivu, Dan Comșa, Eca- 
terina Petrache, Gheorghe Călbureanu, Ma
rius Scutea, Radu Enache, Constantin Ghiță, 
Natalia Roșoiu, Zenovia Teiușan, Gheorghe 
Jianu, Vasile Drăgănescu.

Participanții Ia dezbateri au dat cea mai 
înaltă apreciere organizării, din inițiativa 
secretarului general al partidului, președin
tele Republicii, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. a congreselor educației 
politice și culturii socialiste, nouă și im
portantă contribuție la lărgirea șl perfec
ționarea sistemului democrației noastre 
muncitorești revoluționare.

Vorbitorii au subliniat dezvoltarea fără 
precedent a științei în țara noastră, contri
buția hotăritoare adusă de tovarășa acade
mician doctor inginer Elena Ceaușescu, sa
vant de largă recunoaștere internațională, 
președintele Consiliului Național al Științei 
și învățămîntului. în orientarea efortului de 
inovare și creație științifică pus în slujba 
progresului și dezvoltării țării.

în mod unanim, participanții la dezba
teri au relevat importanța tezelor și orien
tărilor ce se desprind din cuvîntarea tova
rășului Nicolae Ceaușescu, modul unitar în 
care trebuie abordate activitățile din sfera 
creației tehnico-materiale și a culturii so
cialiste, în scopul de a forma un om nou. 

educativ al acestuia, punîndu-se un mai 
mare accent pe stimularea participării 
maselor la creația tehnico-științifică, pro
movarea consecventă a noului în toate 
domeniile, a ideilor înaintate, crearea unui 
climat de intoleranță față de manifestările 
de nesocotire a intereselor societății, față 
de orice fenomene care contravin eticii și 
echității socialiste, legilor țării.

Reliefînd pe larg marile succese obținute 
pe tărîmul creației literare, artelor plas
tice, muzicale, teatrale, cinematografice, 
vorbitorii au evidențiat că operele reali
zate au folosit ca surse de inspirație, într-o 
măsură sporită, bogatele tradiții ale luptei 
revoluționare a poporului român pentru 
dreptate socială, libertate și independență 
națională, activitatea oamenilor muncii, 
sub conducerea partidului, pentru edifica
rea socialismului și comunismului pe pă- 
mintul României, implicîndu-se mai pro
fund în viața societății, prin reflectarea 
proceselor specifice acestor ani de ne
asemuit avînt al întregii activități economi- 
co-sociale ce se constituie în cea mai fertilă 
perioadă a istoriei naționale — „Epoca 
Nicolae Ceaușescu". A fost subliniată preo
cuparea privind îmbunătățirea conținutului 
educativ al activităților, în strînsă concor
danță cu cerințele tuturor categoriilor de 
oameni ai muncii, mai buna organizare și 
coordonare a manifestărilor cultural artis
tice la orașe și sate, dezvoltarea creației 
de masă. însușindu-și în întregime obser
vațiile critice formulate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu de la tribuna congresu
lui cu privire la minusurile existente în 
domeniul creației literar-artistice, partici
panții la dezbateri au subliniat necesitatea 
creării pe mai departe a unei arte mili
tante, inspirate din realitățile poporului 
nostru, care să contribuie într-o măsură 
sporită la făurirea conștiinței socialiste.

Prin problemele abordate, dezbaterile 
au prilejuit un larg schimb de experien
ță pentru perfecționarea formelor și me
todelor educației socialiste a maselor, 
pentru cunoașterea și generalizarea unor 
modalități avansate in activitatea cultural- 
educativă.

în luările de cuvînt s-au făcut numeroase 
propuneri care vizează sporirea eficienței 
tuturor laturilor activității politico-ideolo
gice, realizarea unei mai strînse legături 
a muncii de educație cu sarcinile ce revin 
unităților economice și instituțiilor cultu
ral-educative, îmbogățirea și mal buna 
organizare, gospodărire și folosire a bazei 
materiale existente.

Participanții la dezbateri s-au angajat 
să nu precupețească nici un efort pentru 
realizarea exemplară a sarcinilor ce Ie 
revin în transpunerea în viață a hotărîrilor 
Congresului al XlII-lea al Partidului 
Comunist Român, a documentelor ce vor 
fi adoptate de cel de-al III-lea Congres al 
educației politice și culturii socialiste.

constructorul conștient al societății socialiste 
și comuniste.

în timpul dezbaterilor s-a insistat asupra 
responsabilității sporite pe care fiecare om, 
la locul său de muncă, trebuie să o mani
feste în vederea dezvoltării pe plan larg a 
unor Inițiative valoroase privind înnoirea 
produselor, economisirea materiilor prime 
și energiei, ridicarea productivității muncii, 
creșterea calității rezultatului muncii, ridi
carea competitivității tuturor activităților 
din diverse domenii.

Au fost evidențiate cu deosebită pregnan
tă unitatea dintre munca de educație po
litică și cultural-artistică. cu influențe 
pozitive în toate sectoarele de activitate, 
orientarea și măsurile concrete care au con
dus la creșterea gradului de cultură socia
listă a fiecărui om al muncii și al nivelului 
său de educație politică, dovedit prin re
zultatele în muncă ce au cunoscut, an de 
an. cote tot mai înalte.

S-a apreciat în mod deosebit preocuparea 
tuturor organismelor și organizațiilor de 
masă și obștești de a dezvolta creația teh
nico-științifică și culturală, pentru formarea 
unui om nou cu înalt grad de instrucție și 
cultură, capabil să stăpînească cele mai noi 
cuceriri ale tehnicii, să acționeze hotărit 
pe linia dezvoltării intensive a economiei, 
a creșterii productivității muncii, ridicării 
calității produselor, exportului de produse 
și inteligență, utilizării raționale a resurse
lor materiale de care dispune societatea.

Vorbitorii au prezentat o serie de rezul
tate pozitive obținute în toate județele țări! 
în înfăptuirea hotărîrilor Congresului al 
XlII-lea al partidului, a sarcinilor și indi
cațiilor trasate de sucretaru' general al 
partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu.

S-a evidențiat că, așa cum a cerut secre
tarul general al partidului, activitatea de 
creație a devenit tot mai pregnant o acțiune 
de masă, cuprinzînd profesii variate, oament 
de vîrste diferite, că integrarea cercetării cu 
învățămîntul și producția a condus la reali
zarea unor colective puternice, capabile de a 

rezolva probleme importante ale economiei, 
ale programelor prioritare de dezvoltare a 
țării.

în dezbateri s-a apreciat că la rezultatele 
obținute a contribuit și activitatea susținută 
a comisiilor inginerilor și tehnicienilor, care 
au reușit să mobilizeze pe un front larg 
colective de muncitori, tehnicieni și ingineri, 
in special în găsirea de soluții în acțiunea 
de organizare și modernizare a producției, 
multe din aceste rezolvări reprezentînd va
loroase inovații sau invenții.

în luările de cuvînt au fost relevate o se
rie de experiențe pozitive. între care alcă
tuirea de colective interdisciplinare cu 
sarcini de rezolvare concretă a unor tema
tici. expoziții de invenții. întîlniri cu spe
cialiști, cursuri de pregătire, organizări de 
concursuri profesionale, planuri tematice de 
inovații pe domenii concrete vizînd econo
miile de materiale și energie, cercuri de ca
litate. Dezbaterile din cadrul secțiunii au 
evidențiat sarcina importantă a perfecțio
nării profesionale a tuturor oamenilor 
muncii. în concordantă cu mutațiile pe care 
le impune noua revoluție industrială.

în luările de cuvint au fost criticate șl 
unele aspecte negative, cum este cazul necu- 
prinderii întregului personal tehnic în acti
vitatea de creativitate și modernizare a pro
ducției, generalizarea redusă a unor soluții 
valoroase, lipsa de colaborare între comi
siile județene ale inginerilor și tehnicienilor.

în același timp, au fost subliniate o serie 
de neajunsuri existente pe linia aplicării 
rezultatelor cercetării, a generalizării lor cu 
operativitate, a concentrării eforturilor asu

Secțiunea pentru problemele din domeniul 
presei, editurilor, radioului și televiziunii
Prezidiul a fost format din tovarășii Ion 

Coman, Maria Costache. Petre Constantin, 
Mihai Dulca, Constantin Mitea, Ion Mitran, 
Alexandru Szabo.

Au luat cuvîntul tovarășii : Adrian Iones- 
cu, Natalia Jipa, loan Popa, Vasile Vasile, 
Vasile Igna. Aurelia Sechel, Emilian 
Rouă, Vaier Stoiu, Rodica Herlo, Gheorghe 
Trandafir, Aurelia Berariu, Corneliu Leu, 
Vasas Ferenc, Dumitru Tircob, Petre Ghel- 
mez, Ilarie Hinoveanu, Ion Paranici, Geor
ge Bălăiță, Georg Scherer, Veronica Mi
ron. Nicolae Dragoș, Maria Costache, Du
mitra Tilici, Ion Strugariu, Constanța Ni- 
culescu, Constantin Zamfir, Dobrița Țigă- 
rean, Alexandru Oprescu, Maria Mitrofan, 
Gheorghe Mihalache, Maria Săvescu, Ma
ria Miloș, Teodor Vasiliu, Teodor Bulza, 
Alexandru Andrițoiu.

Lucrările secțiunii au prilejuit o analiză 
aprofundată și exigentă, într-un spirit de 
înaltă responsabilitate comunistă, a acti
vității desfășurate pină acum in domeniul 
presei, editurilor și radioteleviziunii. în 
discuții s-a subliniat că întreaga presă 
din tara noastră, beneficiind de îndrumă
rile și de gîndirea clarvăzătoare, mereu în
noitoare a secretarului general al partidu
lui. a obținut rezultate bune în propa
garea politicii partidului și statului nostru, 
in ridicarea nivelului politic, ideologic și 
cultural al maselor largi populare, in în
treaga sa activitate pusă in slujba făuririi 
societății socialiste multilateral dezvoltate, 
înfloririi continue a patriei noastre, în
tăririi independentei și suveranității sale.

în spirit critic și autocritic, au fost re
liefate» totodată, neajunsurile care se mai 
manifestă încă în presa noastră centrală și 
locală, la radioteleviziune, în edituri, în ce 
privește îndeplinirea în cele mai bune con
diții a misiunii de înaltă răspundere în
credințate de partid. în acest cadru s-a 
menționat faptul că nu întotdeauna presa 
periodică, radioteleviziunea. lucrările edito
riale, cartea social-politică și beletristică 
reușesc să abordeze și să reflecte în mod 
corespunzător problemele noi ala dezvol
tării economice, științei, culturii, că sint 
tratate insuficient problemele ce se ridică 
în noua etapă de dezvoltare calitativă a 
economiei naționale, a vieții social-politico 
a patriei noastre.

Participanții la dezbateri au făcut nu
meroase propuneri pentru înlăturarea lip
surilor și ridicarea pe o treaptă nouă, ca
litativ superioară, a întregii activități a 
mijloacelor de informare în masă și inte
grarea lor mai profundă în efortul con
structiv al națiunii noastre.

Pe deplin conștienți de marile răspun
deri ce le revin, cei care au luat cuvîntul 
s-au angajat să nu precupețească nici un 
efort pentru a reflecta în paginile presei, 
în emisiunile de radio și televiziune, in 
cărțile tipărite faptele de muncă comunis
te, mărețele realizări ale poporului nostru 
în dezvoltarea social-economică a patriei, 
în ridicarea României pe noi trepte de 
progres și civilizație, pentru a face din 
publicistică, așa cum a cerut în repetate 
rinduri secretarul general al partidului, 
președintele Republicii, tribună de afir
mare a spiritului revoluționar, o imagine 
fidelă a muncii eroice pentru înfăptuirea 
istoricelor hotărîri ale Congresului al XlII- 
lea al partidului, a Programului partidului. 

pra celor mai importante probleme ce stau' 
în fața colectivelor de muncă. Nu întot’-" 
deauna inovațiile sau invențiile apărute 
și-au găsit locul în practică, fapt care a 
favorizat menținerea în producție a unor 
produse și tehnologii învechite, mari consu
matoare de materii prime și energie, a în-" 
tîrziat procesul de modernizare, de crește
re a competitivității produselor realizate.

Participanții la dezbateri au făcut pro
puneri valoroase cu privire la o serie de 
domenii de activitate, între care concentra
rea' mai puternică a forțelor din .producție,; 
cercetare și învătămînt pentru rezolvarea, 
obiectivelor din programele de organizare 
și modernizare a producției, creșterea rolu
lui și aportului comisiilor inginerilor și teh
nicienilor pe linia antrenării colectivelor 
la rezolvarea unor tematici de mare impor
tanță pentru actuala etapă de dezvoltare a 
țării, crearea de cabinete tehnice în unită
țile economice, corelarea mai bună a planu
rilor de creație tehnico-științifică a unități-' 
lor, centralelor, ministerelor, îmbunătățirea 
activității de informare și documentare.

Vorbitorii au exprimat angajamentul co
lectivelor și județelor pe care le reprezintă 
de a acționa neabătut pentru traducerea in 
viață a hotărîrilor Congresului al XlII-lea 
al partidului, a orientărilor și sarcinilor ce 
decurg din cuvîntarea secretarului general, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, rostită la al 
III-lea Congres al educației politice și cul
turii socialiste, pentru obținerea unei cali
tăți noi. superioare în toate domeniile 
de activitate, printr-o mobilizare exem
plară a tuturor oamenilor muncii.

în acest cadru s-a subliniat necesitatea 
de a se asigura mai multă expresivitate și 
forță de convingere prezentării probleme
lor majore din industrie, agricultură, ști
ință, învățămint și cultură, de a se angaja 
mai ferm in combaterea concepțiilor re
trograde, a manifestărilor de încălcare a 
legilor și normelor de conviețuire socială.

întreaga dezbatere a pus în evidentă ho- 
tărîrea tuturor lucrătorilor din domeniul 
presei și radioteleviziunii de a acționa — 
așa cum a cerut secretarul general al 
partidului în magistrala cuvîntare rostită 
în deschiderea lucrărilor congresului — 
pentru redarea într-o formă mai vie a mun
cii și activității creatoare a poporului nos
tru, combaterea cu hotărire a stărilor de 
lucruri negative, a concepțiilor și atitudini
lor înapoiate față de muncă, de viață, de 
morală, promovarea noului în toate dome
niile, generalizarea rezultatelor celor mai 
bune, asigurarea unirii tuturor forțelor în
tregii națiuni într-o direcție unică, a în
făptuirii programelor de dezvoltare econo
mico-socială a patriei.

Pornind de Ia importantele sarcini 
cuprinse în cuvîntarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, în dezbateri s-a sub
liniat hotărirea ca radioul și televiziunea 
să valorifice superior mijloacele variate de 
care dispun pentru a reflecta mai bine ac
tivitatea uriașă desfășurată de întregul 
popor în diferite domenii, marile realizări 
și transformări ce au loc în patria noastră, 
pentru a reda — prin conferințe, prin filme, 
piese, cîntece și alte forme specifice — tot 
ce este mai avansat, pentru a contribui la 
generalizarea și extinderea noului, la în
lăturarea stărilor de lucruri negative, pen
tru a acționa în așa fel încît să aibă o 
contribuție tot mai importantă la întreaga 
activitate politico-educativă și culturală. 
Prin amplificarea, diversificarea și perma
nentizarea unor emisiuni cu caracter edu
cativ, vor fi combătute cu eficiență sporită 
manifestările retrograde, influențele nocive 
— rămășițe ale trecutului sau venite din 
exterior —, mentalitățile neconcordante cu 
concepția partidului nostru despre lume și 
viată, cu morala comunistă, cu etica și 
echitatea socialistă.

în cadrul dezbaterilor au fost abordate, 
de asemenea, unele probleme legate de 
perfecționarea sistemului de pregătire pro
fesională a ziariștilor, de sporirea eficien
ței economice a presei, de îmbunătățirea 
sistemului de difuzare a ziarelor și cărților 
pentru ca acestea să ajungă cu o mai mare 
promptitudine la cititori.

Dezbaterile din cadrul secțiunii s-au con
stituit într-un minunat prilej de manifes
tare a adeziunii depline la documentele 
adoptate de congres, a hotărârii ferme a 
comuniștilor, a tuturor celor ce muncesc 
în presă și edituri de a-și perfecționa ne
contenit pregătirea politică și profesională, 
de a acționa mai energic, mai eficient, prin 
scris, prin emisiuni radiofonice și de tele
viziune, prin cărțile editate, pentru crește
rea contribuției presei și sistemului edito
rial la procesul istoric de edificare a noii 
orînduiri, la afirmarea și promovarea po
liticii externe a partidului și statului nos
tru, orientată spre realizarea unei lumi mai 
drepte și mai bune, o lume a păcii și pro
gresului social.

Din cuvîntul participantilor la dezbateri
(Urmare din pag. a V-a) 
valorilor culturii, aducîndu-șl 
de la ediție la ediție o contri
buție tot mai însemnată la spo
rirea patrimoniului culturii 
noastre naționale. Festivalul 
artei șl creației studențești — 
forma proprie de participare a 
colectivelor de studenți în 
ampla manifestare a creației și 
a muncii „Cântarea României" 
— se dovedește a fi un factor 
esențial in cultivarea valorilor 
autentioe, în promovarea artei 
angajate. în stimularea creației 
științifice și tehnice, asigurînd 
cadrul propioe valorificării fon
dului de inițiativă și energie 
specifice vîrstei tineretului uni
versitar.

CUVÎNTUL tovarășei

AURELIA BRATU
. în numele celor peste 18 000 
de oameni ai muncii din între
prinderea de confecții și trico
taje București, dau glas senti
mentelor de profundă stimă, 
înaltă prețuire și nemărginită 
recunoștință pe care le nutrim 
față de conducătorul partidului 
și statului nostru, tovarășul 
Nioolae Ceaușescu, strălucit 
patriot, revoluționar înflăcărat, 
strateg vizionar al amplului 
prooes de edificare a societății 
socialiste multilateral dezvolta
te și înaintare a României spre 
comunism, pentru tot ce a fă
cut și face spre binele și feri
cirea poporului, pentru conti
nua înflorire a patriei noastre.

Exprimăm recunoștința noas
tră fierbinte tovarășei acade
mician doctor inginer Elena 
Ceaușescu, militant de frunte 
al vieții politice, sociale și 
științifice, prestigios om de 
știință, recunoscut și apreciat 
pe toate meridianele globului, 
a cărei rodnică și neobosită ac
tivitate este pusă cu dăruire în 

încheind, -vorbitorul a spus : 
în aceste momente de înaltă 
semnificație pentru întregul 
nostru popor, in preajma săr
bătorii de la 23 August și a 
Conferinței Naționale a P.C.R., 
permiteți-mi să exprim, încă o 
dată, angajamentul solemn al 
tuturor studenților tării de a 
munci și învăța, de a acționa 
cu toată fermitatea și răspun
derea pentru înfăptuirea exem
plară a orientărilor și sar
cinilor ce ne revin din ma
gistrala cuvintare a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, din istori
cele hotăriri ale Congresului al 
XlII-lea al partidului. pentru 
înflorirea neîncetată a scumpei 
noastre patrii. Republica Socia
listă România.

slujba fericirii 
tru, a înfloririi 
turil românești.

Am urmărit

poporului nos- 
științei și cul-
cu deosebită

atenție strălucita. cuvinta
re rostită de tovarășul 
Nioolae Ceaușescu la acest inalt 
forum al educației politice și 
culturii socialiste și îmi exprim 
deplina adeziune față de ideile 
și orientările cuprinse in' aoest 
document programatic, pe care 
ni-1 însușim ca pe propriul pro
gram de muncă, deschizător de 
noi și largi orizonturi.

Datorită sprijinului neprecu
pețit de care ne-am bucurat din 
partea conducerii partidului, 
personal a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, a tovarășei 
Elena Ceaușescu, oamenii mun
cii din întreprinderea de con
fecții și tricotaje București, u- 
nitate-model pentru ramura in
dustriei confecțiilor, acționea
ză neabătut pentru realizarea 
exemplară a sarcinilor de plan, 
a obiectivelor privind organiza
rea științifică șl modernizarea 

proceselor de producție, aceasta 
reprezentând o necesitate pentru 
a păstra și dezvolta poziția 
cucerită pe piața mondială.

După oe a prezentat realiză
rile in îndeplinirea sarcini
lor de plan, vorbitoarea a 
spus in continuare : Rezulta
tele obținute sint și rodul in
tensificării acțiunilor complexe 
?olitico-educative și formative, 

n cadrul învățămîntului poli
tico-ideologic de partid, al. or
ganizațiilor de masă și obștești, 
care cuprinde întregul personal 
muncitor într-o diversitate de 
forme și modalități, prin cele
lalte forme ale muncii politice 
de masă, am acționat consec
vent în direcția ridicării con
științei oamenilor muncii, a 
creșterii responsabilității lor 
față de obligațiile pe care le 
au, antrenîndu-i la realizarea 
sarcinilor de plan, și în primul 
rind a exportului.

Ampla manifestare a creației 
și a muncii, Festivalul național 
„Cîntarea României", strălucită 
inițiativă a secretarului gene
ral al partidului, s-a transfor
mat în întreprinderea noastră

CUV'INTUL tovarășului 
ALEXANDRU BĂNICĂ

Permiteți-mi ca, de la tribuna 
acestui înalt forum al democra
ției muncitorești revoluționare, 
care dezbate probleme de o im
portanță majoră ale muncii po- 
litico-ideologice. și cultural-edu
cative, ale procesului dezvoltă
rii conștiinței socialiste. înainta
te a omului nou, să adresez un 
vibrant și profund omagiu con
ducătorului strălucit al partidu
lui și statului nostru, cel mai 
iubit fiu al clasei muncitoare, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
pentru contribuția sa inestima
bilă la îmbogățirea gîndirii și 
practicii revoluționare contem

într-o puternică mișcare de 
masă, punînd în evidență talen
tul și forța creatoare ale oa
menilor muncii. La clubul în
treprinderii desfășurăm perma
nent activități politico-educati
ve, manifestări cultural-artis
tice cu formațiile și cercurile 
proprii, care, în actuala ediție a 
festivalului, au fost prezente 
toate in etapa republicană, be
neficiind în același timp de 
prezența a numeroase colective 
artistice profesioniste și a unor 
membri ai uniunilor de creație.

în încheiere, permiteți-mi ca 
în numele întregului colectiv de 
oameni ai muncii din între
prinderea de confecții și trico
taje București, să asigur con
gresul că vom aplica 
neabătut • prețioasele indicații 
și orientări date de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, pentru per
fecționarea întregii munci de 
educație, pentru sporirea con
tribuției noastre la înfăptuirea 
planurilor și programelor de 
dezvoltare economico-socială a 
țării noastre.

porane, pentru strălucita sa 
activitate, consacrată, cu excep
țională dăruire și putere de 
muncă, înfloririi continue a pa
triei, bunăstării și fericirii po
porului român, cauzei socia
lismului și păcii în lume.

Promovarea unei noi calități 
în toate domeniile vieții econo- 
mico-sociale, imperativ major 
stabilit de Congresul al XlII-iea 
al partidului, reprezintă pentru 
activitatea politico-ideologică și 
cultur.al-educativă — așa cum a 
subliniat secretarul generai al 
partidului nostru în magistrala 
cuvintare rostită la acest con

gres, ale cărei idei și orientări 
vibrează puternic în conștiința 
noastră — un obiectiv funda
mental, o cerință de primordială 
însemnătate în actuala etapă a 
procesului edificării noii socie
tăți.

Pornind de Ia acest coman
dament major, puternicul deta
șament muncitoresc, organele și 
organizațiile de partid, de masă 
și obștești din județul Prahova 
acționează cu consecvență pen
tru ridicarea la cote valorice tot 
mai înalte a întregii munci con
sacrate perfecționării pregătirii 
politico-ideologice, profesionale, 
tehnico-științifice și de cultură 
generală a tuturor categoriilor 
socio-profesionale, formării și 
dezvoltării trăsăturilor proprii 
omului nou al societății noastre, 
apt să înțeleagă în profunzime 
politica de largă perspectivă re
voluționară a partidului nostru, 
să acționeze cu hotărire pen
tru transpunerea ei în viață.

După ce s-a referit la unele 
realizări ale industriei județului 
Prahova, vorbitorul a spus : O 
contribuție importantă la obți
nerea acestor . realizări o are 
aplicarea in toate domeniile de 
activitate a cuceririlor științei șl 
tehnicii, a unor soluții și pro
cedee tehnologice de înalt ran
dament. îngăduiți-mi să exprim, 
și cu acest prilej, cele mai alese 
sentimente de respect și pro
fundă recunoștință tovarășei

CUVÎNTUL tovarășului 
DUMITRU GHIȘE

Acum, după mai bine de două 
decenii de la Congresul al 
IX-lea al partidului — moment 
de importantă istorică în des
fășurarea procesului revoluțio
nar din țara noastră — bilanțul 
culturii socialiste, ca și al so
cietății în ansamblu se prezintă 
cu indiscutabilă strălucire. Ca 

academician doctor inginer 
Elena Ceaușescu, militant de 
frunte al partidului și statului 
nostru, eminent savant de largă 
recunoaștere internațională, sub 
a cărei indrumare de înaltă 
competență cercetarea științifică 
a devenit un factor determinant 
de progres al patriei noastre, 
fapt reliefat, cu deosebită preg
nanță, și de activitatea combi
natului nostru.

întreaga muncă politico-edu
cativă pe care o desfășurăm 
este axată pe mobilizarea exem
plară a fiecărui membru al co
lectivului la îndeplinirea, în 
condiții calitativ superioare, a 
sarcinilor ce ne revin din planul 
național unic de dezvoltare 
economico-socială. pe creșterea 
competentei profesionale, a gra
dului de implicare și a răspun
derii personale și colective în 
soluționarea problemelor, pe 
dezvoltarea spiritului de ordine 
și disciplină.

Asigurăm congresul, pe secre
tarul general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, pe 
tovarășa Elena Ceaușescu, că 
vom statornici în munca noas
tră spiritul revoluționar ca mod 
permanent de gîndire și acțiu
ne, identificîndu-ne, prin munca 
și viata noastră de fiecare zi, cu 
înaltele idealuri ale socialismu
lui și comunismului, ale pro
gresului țării și propășirii po
porului nostru.

urmare a noii orientări impri
mate încă de atunci întregii 
noastre vieți economioe. politice 
și sociale de puternica și lumi
noasa personalitate 
rului general al 
tovarășul Nicolae 
cultura a cunoscut

a secreta- 
partidului, 
Ceaușescu, 
si ea. în

acești ultimi 22 de ani. o pu

ternică dezvoltare, spiritul crea
tor al maselor, eliberate de 
exploatare și inechitate, descă
tușate de înstrăinarea de mi
lenii. s-a regăsit pe sine, ma- 
terializindu-se într-o uriașă 
construcție de valori materiale 
și spirituale. Știința, învăță- 
mîntul, arta și literatura au 
devenit nu numai bunuri ale 
maselor largi de oameni ai 
muncii, ci și cîmpul de mani
festare și împlinire al persona
lității acestora.

Arhitectul acestei splendide 
construcții spirituale a socie
tății noastre este partidul, in 
frunte cu secretarul său gene
ral, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
cel care — neobosit — prin în
treaga și impresionanta sa ac
tivitate teoretică și practică, 
prin exemplul gîndirii sale 
creatoare. prin capacitatea sa 
de a aplica principiile generale 
ale materialismului dialectic și 
istoric la realitățile specifice, 
proprii societății românești, 
prin orientările șl direcțiile 
stabilite, și-a adus o contribu
ție decisivă Ia configurarea și 
realizarea programului de con
strucție materială și spirituală, 
într-un cuvînt. umană, din 
patria noastră.

Ca oameni de cultură, 
aducem, totodată, omagiul nos
tru fierbinte tovarășei acade
mician doctor inginer Elena 
Ceaușescu. personalitate care 
întruchipează atit de armonios 
pe omul politic și pe cel de 
știință și care, prin activitatea 
sa de conducere nemijlocită a 
învățămîntului. a științei și cul
turii în ansamblul ei. contri
buie în mod exemplar Ia înfăp
tuirea liniei politice a partidu
lui. la dezvoltarea și strălu
cirea culturii României socia
liste.

Referindu-se la cuvîntarea 
rostită în deschiderea lucrări
lor congresului de tovarășul 

Nicolae Ceaușescu. vorbitorul a 
arătat: Evoluția procesului isto
ric de construcție a societății so
cialiste presupune cu necesitate 
o sporire a calității științei și 
învățămîntului, adică a cunoaș
terii. a instrucției și educației, 
a tuturor valorilor spirituale, 
a artei și culturii care numai 
prin înalta lor calitate pot 
să-și îndeplinească mai eficient 
funcția lor educativă, modela
toare de conștiințe, de formare 
și dezvoltare a omului nou. 
Bătălia pentru calitatea actului 
de cultură, a valorilor create 
presupune cu necesitate, pentru 
toți cei ce activăm pe acest 
front, un permanent și susținut 
efort de cunoaștere tot mai 
adîncă, de esență, a realității 
sociale și umane, a legilor 
obiective ce guvernează desfă
șurarea proceselor sociale, de 
însușire organică a concepției 
despre lume și viață a parti
dului nostru, întărirea spiritului 
revoluționar al culturii noastre, 
așa cum în repetate rinduri 
ne-a cerut-o cu atîta îndreptă
țire secretarul general al parti
dului. Aceasta presupune o în
tărire a spiritului combativ îm
potriva a ceea oe este vechi și 
învechit, a mentalităților re
trograde, mistice și obscure 
care n-au dispărut încă din 
cimpul vieții sociale, propen
siune pentru ceea ce este nou 
și înaintat, pentru transpunerea 
in cadrul vieții a normelor 
eticii și echității socialiste, ca
pacitate militantă sporită in 
combaterea ideologiei burghe
ze. a tot ceea ce este conserva
tor și retrograd. Prin valorile 
create trebuie să oferim omului 
nou acele repere care dau sens 
existenței, pentru care merită 
să lupți și să trăiești. Cultura, 
prin toate actele sale, trebuie 
să devină, în tot mai mare mă
sură, ozonul necesar respirației 
individuale și sociale. întăririi 
libertății și demnității umane.



SClNTEIA — miercuri 19 august 1987 PAGINA 7

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
s-a intîlnit cu primul-ministru al Statului Israel, Yitzhak Shamir

ZIUA INDEPENDENȚEI REPUBLICII 

DEMOCRATICE AFGANISTAN

(Urmare din pag. I)
de a avea împreună un schimb de 
păreri in probleme bilateral^ și ale 
vieții internaționale.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, sa- 
lutind vizita la București a primu- 
lui-ministru israelian. a exprimat 
convingerea că aceasta va contribui 
la dezvoltarea în continuare a bune
lor relații dintre România și Israel, 
în folosul ambelor țări și popoare, 
al cauzei păcii și înțelegerii intre 
națiuni.

în timpul întrevederii a avut loc 
un schimb de păreri asupra relați
ilor bilaterale, precum și in pro
bleme actuale ale vieții internațio
nale. îndeosebi in legătură cu situa
ția din Orientul Mijlociu.

Premierul Yitzhak. Shamir a pre
zentat punctul său de vedere refe
ritor la evoluția situației din Orien
tul Mijlociu, la căile și mijloacele 
de soluționare a problemelor din re
giune. In acest context, primul-mi
nistru israelian a apreciat efortul și 
interesul manifestat de România, de 
președintele Nicolae Ceaușescu în 
vederea instaurării unei păci trai
nice și juste în această regiune.

Președintele Nicolae Ceausescu a 
reafirmat poziția consecventă a 
României privind reglementarea 
globală, pe cale pașnică, prin nego
cieri. a situației din Orientul Mij

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 
a primit delegația condusă de primul-ministru al statului 

Queensland din Australia
(Urmare din pag. I) 
pentru întrevedere, pentru posibili
tatea oferită de a cunoaște progre
sele înregistrate de poporul român 
în dezvoltarea economico-socială a 
țării.

în timpul convorbirii au fost evi
dențiate o serie de aspecte ale re
lațiilor româno-australiene. apre- 
ciindu-se că pe baza experienței 
acumulate pină acum, a potențialu
lui economic al celor două țări 
există largi posibilități pentru ex
tinderea pe diferite planuri a 
colaborării și cooperării economice 
dintre România și Australia și, în 
acest cadru, cu statul Queensland. 

lociu. pentru înfăptuirea unei păci 
juste și durabile in această parte a 
lumii, care să corespundă aspirații
lor tuturor popoarelor din zonă. Pre
ședintele României a subliniat ne
cesitatea organizării unei conferin
țe jnternationale. sub egida O.N.U., 
la care să participe toate părțile in
teresate. inclusiv O.E.P. — ca repre
zentant unic si legitim al poporu
lui palestinian — precum si Israe
lul, și membrii permanenți ai Con
siliului de Securitate. Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a arătat că pro
blema principală a instaurării pă
cii in Orientul Mijlociu o constituie 
solutionarea problemei poporului pa
lestinian.

Apreciind că în prezent există con
diții favorabile pentru a se ajun
ge. prin negocieri, la o pace trai
nică si justă in Orientul Mijlociu, 
președintele Nicolae Ceausescu a 
subliniat necesitatea de a se face to
tul pentru a nu se pierde această 
șansă istorică, pentru a se folosi la 
maximum condițiile existente.

Președintele Nicolae Ceaușescu a 
arătat că în împrejurările actuale, 
cind în lume s-au acumulat uriașe 
cantități de arme. de.mijloace de 
distrugere în masă, cind un război 
cu folosirea armelor nucleare ar 
duce practic la distrugerea întregii 
omeniri, se impune un nou mod de 
gîndire. de abordare si soluționare 
a problemelor păcii si războiului, ale 

în acest sens, s-a subliniat însem
nătatea încheierii unor contracte pe 
termen lung care să asigure stabi
litate si perspectivă schimburilor 
comerciale dintre cele două țări.

Referindu-se la situația interna
țională actuală. în legătură cu care 
România și Australia au poziții 
identice sau foarte apropiate, to
varășul Nicolae Ceaușescu a arătat 
că încetarea cursei înarmărilor, 
trecerea la dezarmare, îndeosebi nu
cleară. reducerea substanțială a 
armamentelor convenționale și a 
cheltuielilor militare, asigurarea pă
cii în lume ar facilita schimburile 
economice intre state, ar permite 
orientarea fondurilor disponibile în 

vieții internaționale în general, in
clusiv ale conflictelor si probleme
lor litigioase existente în diferite 
regiuni ale lumii.

La ijonvorbiri au luat parte 
Constantin Dăscălescu. nrim-ministru 
al Guvernului Republicii Socialiste 
România. Constantin Mitea. consilier 
al președintelui Republicii Socialiste 
România. Traian Pop. adjunct al mi
nistrului afacerilor externe. Iulian 
Bituleanu. ambasadorul tarii noastre 
în Israel.

Au participat, de asemenea. Yosef 
Govrin. ambasadorul Israelului la 
București. Rony Milo, adjunct al mi
nistrului la cabinetul primului-mi- 
nistru. membru al parlamentului. 
Yosef Ben-Aharon, director la cabi
netul primului-ministru. Arye Mekel. 
consilier politic al primului-minis
tru.

★
în cursul după-amiezei. președin

tele Republicii , Socialiste România, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, s-a re- 
întilnit cu primul-ministru al Sta
tului Israel. Yitzhak Shamir.

Cu acest prilej, a continuat 
schimbul -de vederi cu privire la 
dezvoltarea relațiilor dintre România 
si Israel, precum si o serie de pro
bleme ale vieții internaționale ac
tuale.

Convorbirile s-au desfășurat intr-o 
atmosferă cordială.

direcția progresului economic și 
social al tuturor popoarelor.

Abordind unele aspecte ale eco
nomiei mondiale. președintele 
Nicolae Ceaușescu a subliniat im
portanta promovării unui comerț 
echilibrat, reciproc avantajos, ba
zat pe principii de deplină egalita
te, înlăturării barierelor și inega
lităților care afectează schimburile 
comerciale dintre state.

La primire au participat Dimi- 
trie Ancuța. viceprim-ministru al 
guvernului, Ilie Văduva, ministrul 
comerțului exterior și cooperării 
economice internaționale. Pavel 
Aron, ministrul transporturilor și 
telecomunicațiilor.

Tovarășului GERT PETERSEN
Președintele Partidului Socialist Popular din Danemarca

Cea de-a 60-a aniversare a zilei dumneavoastră de naștere îmi oferă 
plăcutul prilej de a vă adresa felicitări cordiale, cele mai bune urări de 
sănătate și fericire, de noi succese in activitatea pe care o desfășurați in 
fruntea Partidului Socialist Popular din Danemarca.

Folosesc această ocazie pentru a . reafirma dorința noastră de a dezvolta 
în continuare relațiile prietenești dintre Partidul Comunist Român și Parti
dul Socialist Popular din Danemarca în interesul popoarelor român și danez, 
al cauzei păcii, dezarmării și securității in Europa și în lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general 

al Partidului Comunist Român

Convorbiri intre primul-ministru 
al Guvernului Republicii Socialiste România

și primul-ministru
Marți dimineața au avut loc. la 

Palatul Victoriei, convorbiri in
tre primul-ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România, 
Constantin Dăscălescu, și primul- 
ministru al Statului Israel. Yitzhak 
Shamir.

în cadrul convorbirilor a fost e- 
xaminat stadiul relațiilor bilaterale 
pe olan economic, tehnieo-stiintific 
Si în alte domenii de activitate.

Cei doi prim-miniștri au apreciat 
că rezultatele obținute pină in pre
zent in colaborarea româno-israelia- 
nă. potențialul industrial de care 
dispun cele două țări creează con
diții ca relațiile economice bilate
rale să fie amplificate si diversifi
cate in toate sectoarele de interes 
comun. S-au relevat posibilitățile de 
realizare a unor acțiuni de coope
rare economică si industrială în do
menii importante ale economiei na
ționale. în acest context s-a arătat 
că există condiții pentru sporirea in 
continuare a schimburilor comercia
le intre cele două țări. S-a eviden
țiat necesitatea ca de ambele părți

tv
20,00 Telejurnal
20,20 Pe frontul muncit în cinstea 

marii sărbători • Metrou ’87
20,30 In Epoca de aur a României —

vremea
Institutul de meteorologie și hidro

logie comunică, timpul probabil pentru 
intervalul 19 august (ora 21) — 22 au
gust (ora 21). în țară : Vremea va 
continua să se încălzească ușor, iar 
cerul va fi variabil, cu înnorări mai 
pronunțate în vestul, centrul și nor

al Statului Israel
să se acționeze In vederea îmbună
tățirii structurii schimburilor bilate
rale. creșterii volumului livrărilor 
comerciale pe baze stabile si de per
spectivă. prin încheierea unor acor
duri de lungă durată. Cei doi prim- 
ministri și-au exprimat, de aseme
nea. dorința de a lărgi colaborarea 
dintre România si Israel în dome
niile științei, culturii, turismului și 
în alte sfere de activitate.

Totodată, prim-miniștrii s-au in
format reciproc in legătură cu preo
cupările pe olan intern vizind dez
voltarea eoonomioo-socială a celor 
două țări.

★
Primul-ministru al guvernului. 

Constantin Dăscălescu. a oferit un 
dejun in cinstea primului-ministru 
al Statului Israel. Yitzhak Shamir.

Au participat viceprim-miniștri ai 
guvernului, miniștri, alte persoane 
oficiale.

Au luat parte persoanele oficiale 
care-1 însoțesc ne premierul isnae- 
lian în vizita oficială în tara noas
tră.

o cultură nouă, revoluționară. 
Documentar

20.50 Film serial (color). „E timpul să 
pornim”. Producție a Televiziunii 
din R.P. Bulgaria. Premieră pe 
țară. Episodul 1 : „Intr-o zi de 
luni"

21.50 Telejurnal
22.00 închiderea programului 

dul țării, unde vor cădea ploi care 
vor avea și caracter de averse, înso
țite și de descărcări electrice. în ce
lelalte regiuni, ploi izolate. Vintul va 
sufla slab pină la moderat, cu unele 
intensificări In vestul țării din sec
torul vestic. Temperaturile minime 
vor fi cuprinse între 8 și 18 grade, 
izolat mai coborîte in depresiuni, iar 
cele maxime între 22 și 32 de grade, 
izolat mai ridicate in sud. Pe alocuri, 
ceață.

Poporul afgan săr
bătorește astăzi împli
nirea a 68 de ani de 
la proclamarea inde
pendenței de stat a 
țării sale.

Situat în sudul con
tinentului asiatic, Af
ganistanul are un re
lief dominat de vaste 
regiuni aride și mun
toase. Pină în trecu
tul recent, populația 
sa de cjrca 18 milioa
ne locuitori — ocupa
tă îndeosebi in agri
cultură — era suousă 
servitutilor orinduirii 
feudale. O etapă nouă 
în istoria țării a con
stituit-o Revoluția din 
aprilie 1978, care a 
pus capăt dominației 
cercurilor feudale, des- 
chizind calea unor 
prefaceri economico- 
sociale cu caracter 
progresist. A fost, ast
fel, înfăptuită refor
ma agrară, s-a trecut 
la crearea de coope
rative. s-au intensifi
cat eforturile pentru 
valorificarea resurse
lor naturale in folosul 
poporului afgan. Da
tele centralizate de 
autoritățile de la Ka

bul indică sporirea 
produsului național 
brut și a venitului na
țional, constituirea a 
sute de noi coopera
tive. agricole, edifi
carea unor obiective 
economice importante, 
creșterea numărului 
de- școli, spitale, poli
clinici. Noul plan cin
cinal de dezvoltare e- 
conomică și socială 
prevede creșterea pro
ducției de gaze natu
rale. de cărbune, de 
energie electrică și de 
ciment, concomitent eu 
intensificarea activi
tăților in domeniul 
social.

Poporul român ur
mărește cu interes și 
simpatie eforturile pe 
care Ie desfășoară 
poporul afgan. sub 
conducerea Partidului 
Democratic al Poporu
lui din Afganistan, 
pentru făurirea unei 
vieți noi. între Repu
blica Socialistă Româ
nia și Republica De
mocratică Afganistan 
se dezvoltă relații de 
prietenie și colabora
re. întemeiate pe prin
cipiile respectării in

Cronica zilei
Președintele Marii Adunări Națio

nale, Nicolae Giosan. a avut, marți, 
o întrevedere cu delegația parla
mentară din Thailanda, condusă de 
Ukrit Mongkolnavîn, președintele 
Adunării Naționale, care se află in 
vizită in țara noastră. A avut loc 
un schimb de păreri cu privire la ac
tivitatea și preocupările celor două 
foruri legislative, evidentiindu-se 
contribuția pe care acestea o pot 
aduce la dezvoltarea relațiilor de 
prietenie și colaborare româno- 
thailandeze. A fost subliniat, tot
odată. rolul pe care îl pot avea 
parlamentele și parlamentarii din 
cele două țări în cadrul eforturilor 
generale ale popoarelor pentru in
staurarea unui climat de pace, înțe
legere și colaborare între toate na
țiunile.

Oaspeții thailandezî au avut, de 
asemenea, întrevederi cu loan Totu, 

dependentei si suve
ranității naționale, e- 
galității in drepturi, 
neamestecului in tre
burile interne și avan
tajului reciproc. Con
secventă poziției șale 
principiale, țara noas
tră iși exprimă spe
ranța că situația crea
tă In jurul Afganista
nului își va găsi o re
zolvare grabnică, că va 
fi încununat de succes 
programul de recon
ciliere națională, ajun- 
gindu-se la o regle
mentare politică, me
nită să asigure inde
pendenta și suverani
tatea țării, încetarea 
oricărui amestec din 
afară, garantarea con
dițiilor ca poporul af
gan să-și rezolve pro
blemele dezvoltării e- 
conomico-sociale po
trivit propriei sale 
voințe.

Țara noastră consi
deră că adincirea ra
porturilor româno-af- 
gane corespunde inte
reselor celor două țări 
și popoare, ale cauzei 
păcii și înțelegerii in
ternaționale.

ministrul afacerilor externe, șl Iile 
Văduva, ministrul comerțului exte
rior și cooperării economice interna
ționale.

★
Tovarășul Dimitrie Ancuța, vice

prim-ministru al guvernului, a avut, 
marți, o întrevedere eu Bjelke Pe
tersen, prim-ministru al statului 
Oueensland, din Australia, care se 
află într-o vizită în țara noastră.

în cadrul întrevederii au fost 
abordate aspecte ale relațiilor eco
nomice româno-australiene și s-au 
analizat noi posibilități și căi menite 
să conducă la dezvoltarea in conti
nuare a colaborării și cooperării in 
domenii de interes comun, intre care 
cele ale industriei constructoare de 
mașini, minieră și petrolieră, la 
creșterea volumului schimburilor e- 
conomice bilaterale, pe baze reciproc 
avantajoase. (Agerpres)

AL EDUCAȚIEI POLITICE■
(Urmare din pag. I) 
la Șantierul naval Galați. Matei 
Ani. președintele Consiliului Uniu
nii Asociațiilor Studenților Comu
niști din România. Aurelia Bratu, 
secretar al comitetului de partid, 
președintele consiliului oamenilor 
muncii de la întreprinderea de 
Confecții și tricotaje din Bucu
rești, Alexandru Bănică, se
cretar al comitetului de partid 
de la Combinatul petrochimic 
Brazi, județul Prahova. Dumi
tru Ghișe. prorector al Academiei 
de studii social-politice de pe lingă 
C.C. al P.C.R., director al Editurii 
politice.

Participanții la dezbateri au 
subliniat însemnătatea deosebită 
a cuvintării tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, document pro
gramatic de o inestimabilă valoare 
teoretică și practică, ce stabilește 
căile de ridicare, la un nivel cali
tativ superior, a intregii activități 
politico-ideologice și cultural-edu
cative. corespunzător cerințelor ac
tuale și de perspectivă stabilite de 
Congresul ai XIII-lea al P.C.R. și 
de Programul ideologic al partidu
lui. S-a dat o înaltă apreciere rolu
lui esențial al secretarului general 
al partidului in stabilirea, pe baze 
profund științifice, a concepției, de 
largă perspectivă, privind edifi
carea societății socialiste multilate
ral dezvoltate și Înaintarea țării 
spre oomunism.

In același timp, au fost exprima
te deosebita stimă și prețuire față 
de tovarășa Elena Ceaușescu, 
eminentă personalitate politică, 
om de știință de largă recunoaș
tere internațională, pentru contri
buția de mare însemnătate pe care 
o aduce la transpunerea in viață 
a politicii partidului și statului, la 
dezvoltarea fără preoedent a ști
inței, invățăinintului și culturii, 
factori de prim ordin ai progresu
lui neîntrerupt al patriei, la afir
marea plenară a spiritualității ro
mânești, la punerea cuceririlor ge
niului uman în slujba păcii și 
bunăstării tuturor națiunilor.

Porfiind de la obiectivele și sar
cinile complexe stabilite de Con
gresul al XIII-lea al P.C.R., de la 
orientările și indicațiile secretaru
lui general al partidului, partici- 
panții la dezbateri au analizat, cu 
exigență și răspundere, activitatea 
desfășurată, relevind experiența 
acumulată și realizările obținute 
In sfera muncii politico-ideologice 
și cultural-educative. Totodată, 
au fost prezentate acțiunile 
întreprinse pentru perfecționarea 
în continuare a stilului și metode
lor de muncă, pentru intensifi
carea și diversificarea activității 
din acest domeniu.

In numele tuturor oelor care lu
crează pe tărlmul educației politi- 
oe și culturii socialiste, vorbitorii 
au reafirmat hotărîrea fermă de a 
face totul pentru înfăptuirea 
exemplară a sarcinilor cuprinse in 
cuvintarea secretarului general al 
partidului, a prevederilor Progra
mului ideologic, imprimind un 
nou avint întregii activități de 
formare a conștiinței socialiste, 
patriotice șl revoluționare a oa
menilor muncii, de îmbogățire 
continuă a valorilor materiale și 
spirituale ale poporului român, 
astfel ca munca politico-ideologică 
și cultural-educativă să aducă o 
contribuție sporită la _ istorica 
operă de edificare a socialismului 
și comunismului pe pămintul pa
triei.

La propunerea prezidiului, care 
a informat că în cadrul dezbateri
lor. in plenul congresului și in 
secțiuni au luat cuvintul 180 to
varăși, fiind abordate principalele 
probleme prevăzute pe ordinea de 
zi. delegații au hotărit sistarea 
discuțiilor.

CONGRESULUI AL lll-LEA 
SI CULTURII SOCIALISTEI

Intr-o atmosferă însuflețitoăre, 
de puternic entuziasm, participanții 
au adoptat cuvintarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. secretar general 
el Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii; Socialiste 
Rbmânia', ’ rdsțită iii deșțhidfețea 
lucrărilor congresului, că document 
programatic al întregii activități 
politico-educative, de dezvoltare a 
conștiinței revoluționare și formare 
a omului nou, de înflorire a cultu
rii socialiste.

Delegații au aprobat, apoi. Ra
portul privind înfăptuirea Pro
gramului ideologic al partidului, a 
hotărîrilor Congresului al XIII-lea, 
a orientărilor și indicațiilor to
varășului Nicolae Ceaușescu referi
toare la îmbunătățirea și intensifi
carea activității politico-ideologice 
și cultural-educative de formare a 
omului nou, participant activ la 
edificarea societății socialiste multi
lateral dezvoltate în patria noastră, 
precum și Programul de măsuri 
privind creșterea eficienței activi
tății politico-educative și cultural- 
art istice.

în continuare, congresul a fost 
consultat cu privire la componența 
Consiliului Culturii și Educației 
Socialiste.

Cu cele mai alese sentimente de 
stimă, de respect și profundă grati
tudine, tovarășei Elena Ceaușescu 
i-a fost exprimată rugămintea de 
a lua cuvintul în încheierea lucră
rilor Congresului al III-lea al 
educației politice și culturii-socia
liste.

In aplauzele asistentei, a luat 
cuvintul tovarășa Elena Ceaușescu, 
membru al Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R., prim 
viceprim-ministru al guvernului.

După rostirea cuvintării. to
varășei Elena Ceaușescu i-au fost 
adresate. în numele participanților 
la congres, de către tovarășul Miu 
Dobrescu. cele mai calde și vii 
mulțumiri pentru aprecierile făcu
te și sarcinile trasate frontului 
nostru ideologic și cultural.

Pe baza propunerii tovarășei 
Elena Ceaușescu. participanții au 
adoptat, in unanimitate. Apelul 
Congresului al III-lea al educației 
politice și culturii socialiste din 
România pentru dezarmare nu
cleară și generală, pentru pace.

In semn de adincă prețuire, de 
profundă dragoste și recunoștință 
fată de cel mai iubit fiu al poporu
lui. ilustru conducător al partidu
lui și statului nostru, ctitor al 
României moderne, participanții 
au adresat o telegramă tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar gene
ral al partidului, președintele Re
publicii. in care este reafirmat an
gajamentul solemn de a nu precu
peți nici un efort pentru transpu
nerea in viață a hotărîrilor stabi
lite de congres, pentru ridicarea, 
la un nivel superior, a întregii 
munci politico-educative, pentru 
creșterea contribuției acestui im
portant sector de activitate la pro
gresul general al țării.

Desfășurat In lumina tezelor. 
Ideilor și orientărilor cuprin
se în cuvintarea rostită de 
secretarul general al partidu
lui, președintele Republicii, to
varășul Nicolae Ceaușescu. marele 
forum a adoptat hotăriri de deose
bită însemnătate privind înfăp
tuirea consecventă a politicii parti
dului in domeniul educației, cul
turii și artei, formarea și dezvol
tarea conștiinței înaintate a omului 
nou, promovarea șl afirmarea spi
ritului revoluționar, novator, în 
toate sferele creației materiala și 
spirituale.

în încheierea lucrărilor congre
sului a fost intonat Imnul Fron
tului Democrației și Unității So
cialiste — „E scris pe tricolor 
Unire !“.

Prioritate realizării producției 
destinate exportului!

Realizarea producției pentru export și a exportului constituie obiec
tive prioritare pe care conducerea partidului le-a pus in fața tuturor 
colectivelor de oameni ai muncii. Realitatea demonstrează cu pregnantă 

....că...bunele., rezultate la exppț’t șînt. in primul rind, oglinda organizării 
judicioase a producției, a preocupării colectivelor pentru crearea, tuturor 
condițiilor»în vederea onorării exemplare a comenzilor, la termenele și 
/în condițiile de calitate stabilite. Astăzi vom prezenta experiența altor 

. două întreprinderi — „Metalica" din .Oradea și „Automecanica" din Me
diaș '— care dovedesc o dată mai mult că, printr-un efort de organizare 
a producției în sensul satisfacerii cit mâi bune a cerințelor partenerilor 
externi, locul ocupat pe piață nu numai că se menține, dar cunoaște și o 
lărgire continuă, pe măsura îmbunătățirii neîncetate a ofertei de produse 
românești.

Acțiuni perseverente pentru înnoirea 
și modernizarea fabricației

Comparativ cu anul trecut, expor
tul direct al întreprinderii „Meta
lica" din Oradea s-a triplat, in timp 
ce exportul indirect a crescut cu 50 
la sută. Ca urmare, peste 60 la sută 
din producție este destinată pieței 
externe. Bilanțul esie întregit de 
realizările obținute in acest an : 
planul la export pe opt luni a fost 
îndeplinit cu un devans de trei săp- 
tămini, colectivul de oameni ai 
muncii din această unitate angajin- 
du-se să îndeplinească integral pla
nul anual la export în intimpinarea 
Conferinței Naționale a partidului.

— Secretul reușitei — dacă poate 
fi numit așa — îl reprezintă mobi
litatea mare imprimată în realiza
rea producției, precizează inginerul. 
Traian Pătrec, director adjunct al 
întreprinderii. întregul colectiv a 
înțel«s că prestigiul lucrului bine 
făcut, deopotrivă cu receptivitatea 
sporită față de cerințele fiecărui 
partener extern sint factorii care 
impun produsele unității pe piața 
internațională.

Transpunerea în practică a aces
tor obiective a făcut necesară orga
nizarea judicioasă a intregii activi
tăți, de la faza de cercetare pină Ia 
procesul propriu-zis de producție. 
Mai întii, in cadrul compartimentu
lui de creație proprie s-a asigurat 
o repartizare riguroasă a oamenilor 
pe firmele și pe țările cu care în
treprinderea orădeană întreține re
lații comerciale. In plus, fiecare, 
specialist al aoestui compartiment 
are obligația clar precizată de a ur
mări drumul produsului pe care l-a 
conceput pină la faza de mostră 
omologată in tratativele comerciale, 
ceea ce conferă siguranța că even
tualelor cerințe l noi ale cumpărăto
rilor externi li se va da curs cu 
maximă operativitate și la nivelul 
calitativ pretins de aceștia.

Apoi, producția pentru export 
este realizată de formații de lucru 
specializate, din care fac parte cei 
mai buni muncitori și tehnicieni. . 
„Există o adevărată întrecere, un 
efort continuu de autodepășire pen
tru a fi admis în aceste formații 
specializate" — ne spune ing. Mir- 
oea Petreanu, șeful secției I.

Faptul că flecare contract este 
realizat In avans își găsește temei 
tocmai în organizarea exemplară. 
Lansarea în producție se face de 
regulă cu 12—14 zile înaintea înce
perii lunii de plan. Fiecare produs 
și partidă de contract se urmăresc 
zilnic de către conducerea secției și 
comisia de export. Procedînd in a- 
cest fel, comenzile sint onorate în 
primele două decade, astfel incit să 
nu se rămînă cu stocuri nevămuite 
la sfîrșituf’ lunii.

Că hotăritoare In dinamizarea ex
portului este cu precădere disci
plina calității aveau să ne-o demon
streze inginerul loan Judeu și sub- 
inginerul Liviu Copos, șefi de ate
lier, evidențiind organizarea rigu
roasă a controlului de calitate pe 
întregul flux de producție, de la re
cepția materiilor prime la expediția 
produsului finit. „Fie și cea mai 

mică abatere de Ia tehnologie ar 
însemna ratarea unui întreg lot, 
pierderi de materii prime și ener
gie. De aceea, am organizat in așa 
fel filtrul calității, incit să știm eu 
exactitate pentru fiecare lot echi
pele oare l-au realizat, controlorii 
de calitate care au avizat certifi
catele" — conchidea inginerul Ju
deu. Și rezultatele sint cele sconta
te. întreprinderea neinregistrînd 
nici o reclamație la export. Un ar
gument in plus pentru preocuparea 
ca fiecare lucrător să se simtă mai 
răspunzător față de munca sa. da
tor să apere și să consolideze marca, 
întreprinderii.

La întreprinderea orădeană buna 
organizare se împletește firesc cu o 
căutare permanentă și sistematică a 
noului. Semnificativ este faptul că 
ponderea produselor noi șl repro- 
iectate in valoarea producției» 
marfă se ridică in prezent la 67 la 
sută, perioadă care a trecut din 
acest an, bunăoară, marcind intro
ducerea in producția de serie a va
selor emailate bombate, cu un de
sign modern, competitiv și cu un 
randament mărit de fierbere, pre
cum și a altor garnituri de vase 

În fiecare secție 
specializare

Realizările deosebite pe care în
treprinderea „Automecanica" din 
Mediaș le-a obținut în ultimii ani 
în îndeplinirea sarcinilor de export, 
aprecierile favorabile făcute de 
partenerii străini asupra produselor 
livrate au determinat, an de an. 
creșterea ponderii exportului in ca
drul producției-marfă. Pentru acest 
an, contractele încheiate asigură 
depășirea planului la export cu 25 
la sută, existind toate condițiile ca 
jntreaga producție contractată să fie 
realizată cu cel puțin o lună înainte 
de sfirșitul anului.

„îndeplinirea sarcinilor de export, 
ne spune Emil Călbureanu, secreta
rul comitetului de partid, este sub
ordonată oelor două obiective prin
cipale: operativitate și calitate. 
Atingerea oelui dinții obiectiv este 
probată de livrarea în avans a unor 
utilaje pentru beneficiarii noștri, de 
realizarea pină în ziua de 20 a sar
cinilor fiecărei luni. In privința ce
lui de-ai doilea este ilustrativ fap
tul că, în, cei 10 ani de cind între
prinderea noastră produoe pentru 
export, nu s-a înregistrat nici o re- 
clamație ia produsele livrate".

în lumina exigențelor și orientă
rilor formulate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, toate organiza
țiile de partid din întreprindere 
acordă o atenție deosebită realizării 
producției de export. Pentru aoeas- 
ta, așa după cum ne-a informat ing. 
Gheorghe Bucur, șeful biroului ex
port, pe’ toate liniile de fabricație 
au fost organizate echipe speciali
zate, foripate din cei mai buni mun
citori, controlul tehnic este organi-

emailate din categoria ..lux", desti
nate exportului pe devize converti
bile. Lista noutăților, mult mai bo
gată, țjesigur, nu poate omite zeci 
de .. sortotipodimensi'uhi de accesorii 
metalice pentru confecții textile și 
marochinărie, precum . și articole 
pentru timpul liber.

Cum este și firesc. înnoirea și di
versificarea producției se află in
tr-o relație nemijlocită cu îmbună
tățirea tehnologiilor. Ne-au reținut 
atenția două realizări de ultimă oră 
ale cercetătorilor de aici : obținerea 
coloranților roz pentru emailuri și 
glazuri ceramice prin valorificarea 
superioară a unor deșeuri tehnolo
gice, ceea ce va conduce la o eco
nomie anuală de 250 mii dolari, și 
experimentarea, cu succes a unui 
nou arzător pentru mașinile de gătit 
cu gaze, care înlocuiește aliajele de 
aluminiu cu materiale ceramice ter- 
morezistente indigene, realizind pe 
această cale însemnate economii de 
materiale deficitare. Tot de efortul 
propriu ține și realizarea prin au- 
todotare a unui cuptor electric de 
ars email de 1 500 kg pe oră, primul 
de acest tip din țară, obiectiv care 
se va finaliza in trimestrul in curs, 
asigurînd creșterea capacității de 
emailare. implicit posibilitatea solu
ționării solicitărilor suplimentare de 
produse emailate.

„Rezultatele obținute demonstrea
ză o înțelegere profundă de către 
întregul colectiv a sarcinilor formu
late în domeniul exportului de că
tre secretarul general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu — re
leva inginerul Petru Cristea, direc
torul Întreprinderii. Dezbaterea in 
fiecare formație de lucru a măsuri
lor stimulative prevăzute in recen
tul decret al Consiliului de Stat a 
fost de natură să amplifice efortul 
creator, de autodepășire, să întă
rească răspunderea Ia fiecare loc 
de muncă în realizarea cu priori
tate, la inalți parametri calitativi și 
in condiții de eficientă sporită. a 
producției de export". (loan Laza).

— o judicioasă 
a muncii

zat pe întregul flux de producție și 
se face pe baza fișelor de urmărire 
și însoțire a produsului, iar asisten
ta tehnică a fost intărită și organi
zată pe toate schimburile. Aceste 
măsuri organizatorice permit o a- 
daptare rapidă la orioe comandă 
nouă, astfel ca aoeasta să poată fi 
onorată in termen și in condiții de 
calitate. Este de menționat faptul 
că. pentru anul în curs, au fost lan
sate in fabricație toate comenzile, 
iar pentru producția suplimentară 
contractată au fost asigurate deja 
echipamentele hidraulice, motoarele 
termice de acționare și restul bazei 
materiale heoesare.

Desigur, calitatea produselor este 
determinată, in primul rind, de ca
litatea forței de muncă. Pornind de 
la aoest adevăr, tot personalul mun
citor al unității trece, anual, prin
tr-un curs de ridicare a calificării 
profesionale, in prezent desfășurin- 
du-se și 21 de cursuri de policalifi
care, în care sint cuprinși peste 700 
muncitori. Aceste cursuri vor asi
gura o mai mare mobilitate în pro
cesul de producție, cu o creștere 
substanțială a calității In execuția 
produselor.

In timpul documentării noastre, 
mai multe delegații de peste hotare 
se aflau la Mediaș pentru încheie
rea unor contracte pentru anul 1988
— dovadă a bunului renume cîști- 
gat pe piață de întreprindere, dar și 
a grijii acesteia pentru pregătirea 
din timp și in mod responsabil a 
exporturilor viitoare. (Ion Onuc 
Nemeș).

LUCRĂRI EDILITARE 
LA SUCEAVA

A fost pusă in funcțiune, cu 45 
de zile mai devreme, linia de tro
leibuz de la Suceava, care contri
buie. intr-o măsură considerabilă, 
la îmbunătățirea transportului ur
ban. Aceasta face legătura între 
cartierele ..Obcinelor". ..George 
Enescu", „Ștefan cel Mare" și 
„Cuza Vodă" cu zona industrială 
din Lunca Sucevei, asigurînd trans
portul oamenilor spre și dinspre 
locurile de muncă. Lucrarea a con
stat în realizarea rețelei de con
tact in lungime de 19 km, montată 
pe stilpi din beton, folosiți și pen
tru iluminatul; public. Montarea 
celor aproximativ 700 stilpi. Îngro
parea a 30 km cablu de curent 
continuu și a 19 km cablu pentru 
iluminat a presupus un mare vo
lum de muncă.

Realizarea acestei linii de trolei
buz a fost o lucrare inedită pentru 
oamenii din brigada complexă elec- 
tromontai Suceava a antreprizei de 
specialitate din Bacău. Cu toate 
acestea, printr-o exemplară dărui
re muncitorească, animați de do
rința de a intimpină marea noastră 
sărbătoare națională de la 23 Au
gust și Conferința Națională a 
partidului cu succese de seamă, ei 
au reușit să o. termine cu o lună 
și jumătate inainte de termenul 
planificat. In acest scop, au aplicat 
metode de execuție de mare randa
ment. Iată un singur exemplu: spre 
deosebire de metoda obișnuită, prin 
care derularea și întinderea se fac 
separat pentru fiecare fir de con
tact. ei au găsit soluția derulării 
simultane a ambelor fire. Durata 
de montaj a liniei s-a redus astfel 
cu 25 la sută.

— Un mare merit — ne spunea 
inginerul Miroea Bilius. coor
donatorul lucrării — revine mon- 
torilor din echipa lui Ion Babii și 
maistrului Gheorghe Tasciuc de la 
rețeaua de contact. La fe] de bine 
au muncit si lucrătorii conduși de 
Dumitru Sainiuc, Solomon Boanță 
și maistrul loan Ștefan, care au 
reușit să monteze echipamentul în 
substatia de redresare în numai 
35 zile, în loc de 60 de zile cit 
era prevăzută durata de execuție.

La realizarea primei linii de tro
leibuz din Suceava Moldovei cu 
mult Înainte de termenul prevă
zut au contribuit, deopotrivă, și 
unii furnizori de materiale, pre
cum și lucrătorii brigăzii nr. 624 
Suceava a Antreprizei de con- 
strucții-montaj nr. 2 Iași. între 
furnizori se evidențiază întreprin

| PETRU.ENACHE

Comitetul Central al Partidului Co
munist Român. Consiliul de Stat al 
Republicii Socialiste România anun
ță, cu profundă durere, Încetarea din 
viață a tovarășului Petru Enache, 
membru supleant al Comitetului Po
litic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R.. vicepreședinte al Consiliului 
de Stat.

Născut la 27 februarie 1934. în co
muna Bozieni, județul Neamț, din- 
tr-o familie de țărani, tovarășul 
Petru Enache a intrat din fragedă 
tinerețe în rindurile clasei munci
toare. angajindu-se In activitatea re
voluționară de tineret. Membru al 
Partidului Comunist Român din 1953, 
s-a remarcat ca un comunist devo
tat. indeplinind funcții de răspun
dere in organizația revoluționară de 
tineret, in aparatul de partid și de 
stat. Din anul 1979 este membru al 
C.C. al P.C.R. și membru supleant 
al Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R. In 1981 i s-a incredin- 

țat funcția de secretar al C.C. al

derea județeană de transport local 
și Antrepriza „Electromontaj", 
ambele din Cluj-Napoca. între
prinderea de transport București și 
brigada electromontaj Iași, care au 
livrat în devans față de grafice o 
serie de materiale specifice (ma- 
caze, piese der curbă și de încru
cișare, izolatori de secționare, ma
șina autotelescop pentru montaj 
și platforma telescopică). «

în ceea ce-i privește pe construc
torii brigăzii nr. 624 Suceava, care 
au realizat nodul rutier din com
plexul feroviar Burdujeni. se poa
te spune că s-au întrecut ne ei în
șiși. Pentru că nodul rutier — o 
lucrare complexă de o deosebită 
importantă pentru terminarea li
niei de troleibuz si pentru asigu- 
rarea fluentei circulației rutiere de 
la Suceava la Burdujeni si mai 
departe spre județul Botoșani — a 
fost terminat cu 105 zile mai de
vreme fată de prevederile planu
lui. Pe toată durata execuției, mij
loacele de transport care circulau 
spre si dmspre zonele amintite tre
buiau șă ocolească, parcurgind mai 
multi kilometri în plus, prin Iț- 
eani. De acum, deci cu 105 zile mâi 
repede, ele trec direct peste acest 
nod rutier, economisindu-se canti
tăți importante de carburanți. Și 
trec, desigur, troleibuzele. Iată de 
ce este de Intel as imensa bucurie 
a oamenilor din această brigadă, 
condusă de inginerul Dumitru Ba
ciu. Coordonatorul lucrării, ingine
rul Ion Comanac, adjunctul șefu
lui de brigadă, ne-a oferit citeva 
detalii tehnice. Nodul r.utier din 
complexul feroviar Burdujeni este 
compus din pasajul superior, in 
lungime de 89 metri, care are pa
tru benzi de circulație, cu o lăți
me totală de 14 metri, și două tro
tuare. podul tehnic pentru conduc
te si cable, lung de 48 metri ; 4 
bretele de acces Ia pasaj ; tunelul 
tehnologic de legătură între cele 
două platforme ale întreprinderii 
de masini-unelte. care subtraver- 
sează zona rutieră a pasajului.-

Așadar. Suceava dispune acum 
de un nou atribut al urbanizării 
moderne : troleibuzul. Cele 18 tro
leibuze existente în prezent asigu
ră transportul a 7 000 călători pe 
sens si oră. depăsindu-se cu mult 
capacitatea autobuzelor care fă
ceau legătura intre cartierele de 
locuințe sl puternica zonă indus
trială din Lunca Sucevei. (Sava 
Bejinariu).

P.C.R. A fost, de asemenea, deputat 
al Marii Adunări Naționale si vice
președinte al Consiliului de Stat.

Tovarășul Petru Enache a slujit cu 
abnegație cauza partidului, a poporu
lui. a dovedit în întreaga sa activi
tate spirit de dăruire comunistă, 
participînd activ la înfăptuirea ne
abătută a politicii partidului, la 
creșterea rolului său conducător în 
Bocletate. la dezvoltarea economico- 
socială a patriei.

Pentru contribuția adusă la Înfăp
tuirea politicii Interne și externe a 
partidului, tovarășul Petru Enache a 
fost distins cu înalte ordine și me
dalii ale Republicii Socialiste Româ
nia.

încetarea din viață a tovarășului 
Petru Enache constituie o grea pier
dere pentru partidul și poporul nos
tru.

Amintirea sa va rămine mereu 
vie in inimile tovarășilor de muncă, 
ale comuniștilor, ale tuturor celor 
care l-au cunoscut.



Schimb de mesaje 
intre tovarășul Nicolae Ceausescu 

si tnvarăsul Gus Hali
WASHINGTON

■ Din partea
18 (Agerpres). 
tovarășului 

Nioolae Ceaușescu, secretar general 
ai Partidului Comunist Român, au 
fost transmise tovarășului Gus Hali, 
secretar general al P.C. din S.ljT.A., 
un cordial salut tovărășesc, împre
ună cu oele mal bune urări de să
nătate șl fericire personală, precum 
și felicitări pentru realegerea sa în 
funcția de secretar general al P.C. 
din S.U.A. și urări de succes deplin 
tn activitate.

Exprimînd vil mulțumiri, tovară
șul Gus Hali a rugat să se transmită 
tovarășului Nicolae Ceaușescu salu-

tul său călduros, prietenesc și cele 
mai bune urări de sănătate și feri
cire personală, de noi Succese în ac
tivitatea pe care o desfășoară în 
fruntea partidului și statului, iar 
poporului român prieten urări de 
noi și importante realizări în opera 
de construcție socialistă.

Schimbul de mesaje a avut loc 
cu prilejul primirii de către secre
tarul general al P.C. din S.U.A. a 
tovarășului Gheorghe Tănase, mem
bru al C.C. al P.C.R., care a repre
zentat partidul nostru ia, cea de-a 
24-a Convenție Națională a P.C. din 
S.U.A.

Acțiuni și luări de poziție pentru

incetarea cursei înarmărilor

Guvemul norvegian își reafirmă refuzul față de 
construirea unei baze pentru avioane americane

BONN 18 (Agerpres). — Intr-un 
Interviu acordat ziarului „Die 
Weît", primul-ministru al Nor
vegiei, Gro Harlem Brundtland. a 
reafirmat că guvernul tării sale 
refuză să acoepte construirea unei 
baze pe teritoriul Norvegiei pen
tru bombardierele americane „F- 
111". După cum relatează agenția 
T.A.S.S., primul-ministru a sub
liniat că poziția tării sale are o 
importantă deosebită în oonditiile 
posibilităților apăruta de a se

semna un aoord sovieto-american 
privind lichidarea rachetelor cu 
rază medie si a celor operativ- 
tactioe.

Referindu-se la problema creării 
unei zone fără arme nucleare în 
nordul Europei, Gro Harlem 
Brundtlaind a arătat că tara 
sa, împreună cțt Danemarca, Sue
dia, Finlanda și Islanda, studiază 
în prezent diferite posibilități 
pentru crearea uned asemenea 
zone.

împotriva militarizării spațiului cosmic
TOKIO 18 (Agerpres). —. Alătu- 

rfndu-se acțiunilor initiate de nu
meroși reprezentanți ai cercurilor 
științifice și culturale din Japonia, 
un număr de 510 astronomi japo
nezi au dat publicității un apel 
In care se pronunță ferm împo
triva programului american de 
extindere a cursei Înarmărilor în 
spațiul extraterestru, așa-numita 
„Inițiativă de apărare strategică" — 
S.D.I. Astronomii niponi consi
deră că S.D.I. presupune aban
donarea cercetărilor pașnice ale 
spațiului șl extinderea militariză- 

. rii In numeroase domenii ale știin
ței. Din aceste motive el au pre-

cizat că refuză să participe la rea
lizarea diferitelor părți ale pro
iectului respectiv.

Pe de altă parte, la. Tokio B-a 
deschis prima conferință interna
țională a rectorilor universităților 
Si directorilor institutelor de cerce
tări științifice din zona Asiei si 
Oceanului Pacific, consacrată dis
cutării problemelor păcii și coope
rării în regiunea respectivă. Parti
cipă conducătorii unui număr de 
40 de universități si institute știin
țifice din 17 țări, relatează agen 
tia T.A.S.S.

Datoriile externe—obstacol major în calea 
progresului țărilor in

BUENOS AIRES 18 (Agerpres). — 
Confederația Generală a Muncii 
(C.G.T.) din Argentina. a dat publi
cității un apel în care solicită gu
vernului să refuze rambursarea da
toriei externe, în condițiile actuale 
impuse de băncile creditoare străi
ne, și să acționeze pentru reducerea 
inflației și creșterea nivelului de 
viață al populației — relatează a- 
genția T.A.S.S.

Datoria externă a Argentinei este 
apreciată la aproximativ • 52 miliar
de dolari, iar serviciul datoriei — la 
peste 4,5 miliarde dolari pe an»

După cum se știe, datoriile ex
terne reprezintă o grea povară pen
tru țările in curs de dezvoltare în 
general șl pentru cele din America 
Latină în special. Aoeasta deoarece 
statele situate la sud de Rio Gran
de, cu o datorie globală de aproape 
400 miliarde de dolari —adică circa

curs de dezvoltare
40 la sută din datoria întregit lumi 
în curs de dezvoltare — sint cele 
mai afectate.

Date fiind efectele nocive ale 
obligațiilor finanoiare externe asu
pra progresului economic și social, 
pentru toate aceste țări datoria re
prezintă o problemă prioritară. 
Acest lucru rezultă și din scrisoarea 
pe care președintele Uruguayului, 
Julio Maria Sanguinarii, a adre
sat-o, în numele membrilor „Acor
dului, de la Cartagena", reuniunii de 
la Veneția a principalelor șapte țări 
occidentale industrializate. In răs
punsul la scrisoare, premierul bri
tanic Margaret Thatcher sublinia 
faptul că împărtășește îngrijorarea 
țărilor debitoare, arătînd, totodată, 
importanța soluționării problemei 
datoriei externe atit pentru Ame
rica Latină, cît și pentru celelalte 
state în curs de dezvoltare.

rasist sud-african

Amplă mișcare revendicativă în Coreea de Sud

CentralăIn America

Doi 
doi

o condiție Indispensabilă pentru 
realizarea uriei păci ferme și dura
bile in America Centrală.

Se menționează, de 
lucrătorii de la filia- 
ale companiei au de- 
alăturîndu-se cereri- 
muncii din Ulsan,

Fermâ condamnare a politicii regimului

amploare, prin

semn de solidaritate cu 
greviști de la compania

la greva celor 
ex-

MANIFESTĂRI CONSACRATE MARII SĂRBĂTORI

NAȚIONALE A POPORULUI ROMĂN

CANADA

Un uragan de o forță neobișnuită 
s-a abătut nu de mult asupra pro
vinciei canadiene Alberta. In zonele 
afectate s-au înregistrat mari pa
gube materiale și numeroase victi
me. Trecerea acestui devastator fe
nomen natural, petrecut la scurt 
timp după publicarea de către gu
vern a unei „Cărți albe" 
problemele apărării, care 
bazele politicii în acest 
pînă în anul 2000, n-a rămas fără 
ecou în presa canadiană. „Ca și fur
tuna, Cartea albă, prin conținutul ei, 
este nefavorabilă Canadei" — declara 
un lider sindical, citat de ziarul „LE 
DEVOIR".

Asocierea nu este întimplătoare. 
cunoscîndu-se consecințele profund 
dăunătoare ale cursei înarmărilor 
pentru economia națională a unei 
țări. Or, recenta „Carte albă", defi
nind „noua politică" în domeniul a- 
părării, nu face decît să enumera 
un șir de costisitoare proiecte da 
viitor ale guvernului Canadei : mo
dernizarea forțelor navale ; sporirea 
numărului rezerviștilor ; amplasarea 
unei rețele de satelit! de suprave
ghere ; perfecționarea sistemelor 
radar pentru comandamentul inte
grat canadiano-american consacrat 
apărării aerospațiale a Americii de 
Nord (NORAD) ; achiziționarea de 
noi elicoptere, de radioemițătoare 
pentru armată, de armament anti
aerian, de noi blindate, de material 
optic pentru observații nocturne ; 
reinzestrarea forțelor canadiene din 
cadrul N.A.T.O. staționate tn R.F.G. 
etc. Printre prioritățile menționate 
în parlament de ministrul apărării, 
Perrin Beatty, se prevede și .achi
ziționarea unor submarine nucleare", 
a căror valoare presa o estimează la 
peste 10 miliarde dolari canadieni. 
Și acesta reprezintă doar un prim 
capitol al „Cărții albe".

Pentru mulți observatori al scenei 
politice canadiene, documentul pre
zentat de guvernul de la Ottawa a 
constituit o surpriză, cunoscîndu-se 
pozițiile adoptate în ultimul timp de 
această tară în favoarea destinderii, 
conlucrării, dezarmării șl păcii. Iată 
două exemple :

privind 
stabilea 

domeniu

In diferite țări ale lumii sînt organizate, in aceste zile, manifes
tări consacrate celei d'e-a 43-a aniversări a revoluției de eliberare na
țională și socială, antifascistă și antiimperialistă de la 23 August 1944. 
Sînt evidențiate, în acest cadru, succesele remarcabile obținute de po
porul român în construcția socialismului, îndeosebi după Congresul 
al IX-lea al P.C.R., de cînd în fruntea partidului și statului se află 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, politica de pace și colaborare promovată 
de' România.

BERLIN 18 (Agerpres). — La 
Ambasada României de la Berlin 
a avut loc o conferință de presă. 
Au luat parte reprezentanți ai Mi
nisterului Afacerilor Externe al 
R.D.G., ai presei centrale șl radio- 
televiziunii, oameni de cultură și 
artă.

In expunerea prezentată au fost 
subliniate importanța și semnifica
ția actului istoric de la 23 August 
1944, precum și contribuția Româ
niei la victoria împotriva Germa
niei naziste. Au fost prezentate, d» 
asemenea, pe larg, realizările re
marcabile obținute de poporul ro
mân in toate domeniile dezvoltării 
economico-sociale a țării in cei 43 
de ani de construcție socialistă, în
deosebi după Congresul al IX-lea 
al Partidului Comunist Român. S-a 
relevat, totodată, politica de pace 
și colaborare promovată cu consec
vență de România, de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, pe plan inter
național.

S-a reliefat dezvoltarea continuă 
a relațiilor de prietenie și colabo
rare dintre Republica Socialistă 
România și Republica Democrată 
Germană, evidențiindu-se că un rol 
determinant in extinderea acestora, 
pe multiple planuri, îl au întilnirile 
și convorbirile la cel mai înalt 
nivel.

A fost organizat, cu același prilej, 
un stand de cărți în care, la loc de 
frunte, s-au aflat lucrări din gin- 
direa social-politică a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. De asemenea, 
au fost expuse lucrări științifice ale 
tovarășei academician doctor in
giner Elena Ceaușescu.

MOSCOVA 18 (Agerpres). — Tn 
cadrul manifestărilor organizate în 
Uniunea Sovietică pentru a marca 
sărbătoarea națională a României 
socialiste, la centrul de librării 
„Drujba" din Kiev a fost inaugu
rată „Decada cărții românești".

La festivitate au luat parte A. Pa- 
senko, președintele Comitetului de 
stat al editurilor din R.S.S. Ucrai
neană, reprezentanți ai conducerilor 
unor organizații obștești, oameni de 
cultură și artă, scriitori, editori, 
ziariști.

în alocuțiunile rostite eu acest 
prilej s-a relevat că organizarea 
anuali reciprocă de asemenea ma

MANAGUA 18 (Agerpres). — Re
unită in sesiune extraordinară. Adu
narea Națională a Frontului San- 
dinist de Eliberare Națională 
(F.S.L.N.) șl-a exprimat sprijinul 
plenar față de acordurile semnate 
la Ciudad de Guatemala la reuniu
nea la nivel Înalt a țărilor din 
America Centrală și a cerut, tot
odată, guvernelor statelor implicate 
să le aplice în mod strict, transmite 
agenția cubaneză Prensa Latiria.

Totodată, a fost lansat poporului 
nlcaraguan, tuturor forțelor politice 
și sociale ale țării apelul de a ac
ționa pentru înfăptuirea obiective
lor convenite, de a participa con
structiv la punerea lor în aplicare.

In conformitate 
tera acordurilor 
F.S.L.N. cere, de 
nului S.U.A. să 
orice fel de sprijin acordat forțelor 
contrarevoluționare antisandiniste, 
inclusiv cel de natură financiară, ca

cu spiritul și li- 
din Guatemala, 

asemenea, guver- 
înceteze Imediat
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in urmă cu trei luni, ministrul 
canadian de externe preciza : „Ca
nada nu va contribui cu fonduri și 
tehnologie la construirea preconiza
tei stații spațiale americane, dacă la 
bordul acesteia se vor desfășura o- 
perațiuni cu caracter militar". Era 
o referire directă la programul ame
rican „Inițiativa de apărare strate
gică" (S.D.I.), cunoscut și sub denu
mirea de „războiul stelelor". O lună 
mai tîrziu, primul-ministru. Brian 
Mulroney, avertiza S.U.A. că ar con
tribui la intensificarea instabilității 
pe plan mondial în cazul în care ar 
transforma S.D.I. „in amenințarea 
unei prime lovituri nucleare". După 
care, premierul adăuga că țara sa 
nu va admite „subminarea procesu
lui privind controlul- armamentelor 
și a acordurilor existente".

Pe acest fundal și tn condițiile cînd 
pe plan international sînt tot mai 
vizibile semne de progres în finali
zarea negocierilor pentru eliminarea 
globală a unor tipuri de arme ra- 
cheto-nucleare, a fost anunțată 
„Cartea albă" a guvernului, de la 
Ottawa. Ce e-a întîmplat între 
timp ? — se întreabă multi co
mentatori ai presei canadiene și in
ternaționale. Răspunsurile sînt atît 
*de diferite încît cu greu s-ar putea 
trage o concluzie. Totuși, din aceste 
comentarii rezultă faptul că guver
nul canadian se confruntă cu o si
tuație complexă, fiind nevoit, în 
încercarea de a soluționa diversele 
dificultăți, să facă anumite concesii 
vecinului din sud.

Se știe că, așa cum relata revista 
„U.S. NEWS AND WORLD RE
PORT", Canada a fost, între țările 
N.A.T.O., statul cu unele din cele 
mal reduse cheltuieli militare, a- 
cestea reprezentind la un moment 
dat doar 2,1 la sută din produsul 
național brut. In aceste condiții se 
explică progresele realizate de a- 
ceastă țară pe tărîm economic și so
cial. Chiar în împrejurările cînd 
criza economică atinsese o virulen
tă deosebită, Canada a- înregistrat 
un ritm de creștere pozitiv, deși la 
un nivel mai redus — în timp ce în 
alte țări occidentale se înregistrau

nifestări a devenit o tradiție fru
moasă, permițind o mai bună cu
noaștere a valorilor culturale ale 
popoarelor din țările noastre și con
tribuind la întărirea prieteniei și 
colaborării româno-sovietice.

ROMA 18 (Agerpres). — La cu
noscuta librărie „Rizzoli" din Roma 
s-a deschis, sub semnul apropiatei 
sărbători naționale a poporului ro
mân, „Decada cărții românești". 
La loc de frunte sint expuse opere
le „Nicolae Ceaușescu — România 
pe calea construirii societății socia
liste multilateral dezvoltate", cele 
10 volume „Nicolae Ceaușescu — 
scrieri alese", publicate de „Edizioni 
del calendario", volumul „Lupta po
porului român pentru independenți 
națională" și „România in anii so
cialismului 1948—1978", tipărite de 
„Editori Riuniti", „Ceaușescu și 
rolul internațional al statelor mici 
și mijlocii", publicată în Repu
blica San Marino, în editura „Edi- 
mez", „Umanismul politic al pre
ședintelui Ceaușescu", in editura 
„La Gazetta del Matino", lucrări a- 
părute in limba italiană și în alte 
limbi de circulație internațională, 
privind rolul și activitatea neobosi
tă ale conducătorului partidului și 
statului român in domeniul elabo
rării și promovării politicii intern» 
și externe a țării noastre.

La standul cărții științific» și 
economice sînt prezentate, la loc 
central, lucrării» tovarășei acade
mician doctor inginer Elena 
Ceaușescu, apărut» in limba ita
liană.

Un loc însemnat est» dedicat li
teraturii istorice și patriotice, pre
cum și reliefării luptei poporului 
român pentru libertate și indepen
dență națională, ilustrată cu lu
crări privind semnificația actului 
istoric de la 23 August 1944, con
tribuția României la războiul 
antihitlerist, ecoul internațional al 
revoluției de eliberare socială și 
națională, antifascistă și antiimpe
rialistă din țara noastră.

De asemenea, sint prezentate vo
lume de literatură, artă și cultură, 
albume și publicații înfățișind rea
lizările României in anii construc
ției socialismului, precum și fru
musețea peisajului românesc.

SOFIA 18 (Agerpres). — tn să
lile Galeriei „Sipka" din Sofia a 
avut loc vernisajul unei expoziții 
de artă contemporană românească.

Hristo Stefanov, secretarul Uniu
nii pictorilor bulgari, a evidențiat 
nivelul artistic al operelor expuse, 
reliefînd strânsele raporturi de co
laborare existente între creatorii de 
frumos din cele două țări vecine și 
prietene.

La manifestare, care s-a bucurat 
de succes, a fost prezent profe
sor Hristo Neikov, artist al po
porului, președintele Uniunii pic
torilor bulgari. Au participat nu
meroși artiști plastici bulgari, mem
bri ai corpului diplomatic, un nu
meros public.

LONDRA 18 (Agerpres). — Aso
ciația de prietenie Marea Britani» 
— România a organizat o manifes
tare culturală. In alocuțiunea ros
tită cu acest prilej, Winemy Bal- 
lantyne, președintele asociației, a 
evidențiat semnificația înfăptuirii 
actului de la 23 August 1944, ră
sunetul șl importanța sa în viața 
internațională, dezvoltarea multila
terală a României contemporane, 
obiectivei» majore ale politicii sale 
externe. -

A fost inaugurată, totodată, o 
expoziție de carte românească, în 
cadrul căreia, la loc de frunte, au 
fost expuse lucrări din opera pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu. In 
cadrul manifestării a fost prezentat 
filmul documentar „România, țari 
tn plin avînt", care s-a bucurat d» 
aprecierea unanimă a participanți
lor.

BOGOTA 18 (Agerpres). 
saloanele Ambasadei țării noastre 
din Bogota a avut loc deschiderea 
unei expoziții intitulate „România, 
azi", cuprinzind opere ale tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, precum și foto
montaje referitoare la istoricul eve
niment de la 23 August 1944 și rea
lizările obținute de poporul român 
in perioada de după Congresul al 
IX-lea al P.C.R.

Au participatAu participat reprezentanți ai 
Ministerului columbian al Relațiilor 
Externe, cadre de conducere din 
comerțul exterior și de la firme 
partenere, ai oamenilor de afaceri, 
foștilor studenți columbieni care au 
studiat în România, ziariști.

tn încheierea manifestării a 
prezentat filmul „România — 
în plin avînt"

SAN JOSE 18 (Agerpres). — Mi
niștrii de externe ai țărilor din A- 
merica Centrală se vor reuni în 
zilele de 19 și 20 august, la San Sal
vador, pentru a pune la punct de
taliile privind planul de pace in re
giune. aprobat la 7 august la reu
niunea oentroamericană la nivel 
înalt de la Ciudad de Guatemala, a 
anunțat ministrul costarican al reia- . 
fiilor externe, Rodrigo Madrigal 
Nieto. Cei cinci miniștri de externe 
se vor deplasa ulterior la Caracas 
unde se vor reuni cu omologii lor 
din țările aparținînd „Grupului de la 
Contadora", și „Grupului de sprijin" 
în zilele de 22 și 23 august, pentru a 
discuta aspecte legate de eforturile 
întreprinse pentru solutionarea po
litică situației din America Cen
trală.

și „promisiunile neîndeplinite“
negative. Iar șomajul, careritmuri _ . . .

la un moment dat atinsese aproape 
12 la sută din forța de muncă acti
vă, a scăzut la 8 la sută. Toate aces
te realizări au fost trecute într-un 
document de 36 de pagini al guver
nului, intitulat „Un palmares al rea
lizărilor".

In anul în curs. în primele trei luni 
— așa cum arăta revista Ministeru
lui de Finanțe — economia canadia
nă a înregistrat un ritm neașteptat 
de înalt, de 6,3 la sută, fiind cel 
mai mare din octombrie 1985. In 
continuare însă, situația s-a schim
bat, creșterea economică fiind mult 
încetinită. Iar aceasta se datorește 
în primul rind greutăților provocate 
de marele partener de la sud — Sta
tele Unite — care reprezintă 70 la 
sută din comerțul exterior canadian. 
Practic — scria „LE MONDE" — 
„Statele Unite joacă un rol major 
în dinamizarea sau frinarea. după 
împrejurări, a activității productive 
a Canadei". S.U.A. au preconizat, ca 
și în comerțul cu alte țări, o serie 
de măsuri protecfioniste în relațiile 
cu Canada, ceea ce a dus la redu
cerea exporturilor canadiene pe pia
ța americană în lunile iunie și iulie. 
Aceasta a făcut ca deficitul bugetar 
să se mențină la un nivel ridicat, 
dolarul canadian să scadă pînă la 
74 cenfi S.U.A., iar șomajul să osci
leze in jur de 9 la sută. Aceste difi
cultăți sint trecute într-un document 
de sase pagini publicat de partidul li
beral, principalul partid de opoziție. 
»ub titlul „Promisiuni neîndeplinite".

tn ceea ce privește atitudinea 
Washingtonului față de Ottawa, a- 
ceasta este determinată de doi fac
tori. In primul rind. S.U.A. doresc 
o reducere masivă (eventual chiar 
echilibrarea) a deficitului înregistrat 
în schimburile sale cu Canada. In 
al doilea rind, cercurile militariste 
de la Washington încearcă să atragă 
guvernul canadian la noi și noi 
cheltuieli pentru susținerea cursei 
înarmărilor, să antreneze potențialul 
tehnico-știintific al Canadei la reali
zarea programului S.D.I. Or, „Car
tea albă" a guvernului Mulroney

pare să vină In întîmpinarea acestor 
cerințe, în speranța că Washingto
nul va degreva comerțul americano- 
canadian de piedicile introduse sau 
doar preconizate.

Iată de ce noua „Carte albă" 
(precedenta data din 1976) în dome
niul apărării a stîrnit un puternic 
val de critici șl proteste nu numai 
în rîndurile partizanilor păcii și ale 
reprezentanților opiniei publice; în 
general, dar și în cele ale unor largi 
cercuri politice. Semnificativ în 
acest sens este documentul publicat 
de cel de-al treilea partid ca mă
rime din țară — Partidul Nou De
mocratic — care se pronunță pentru 
încetarea cursei Înarmărilor, ieșirea 
țării din N.A.T.O., oprirea experien
țelor cu rachetele americane de 
croazieră pe teritoriul canadian, 
subliniind, totodată, că principalul 
rol al forțelor armate canadiene este 
apărarea teritoriului tării și a suve
ranității acesteia. In cazul în care 
Partidul Nou Democratic va ieși în
vingător în alegerile din 1988 sau 
1989, el va acționa în direcția trans
formării Canadei într-o „zonă lipsi
tă de arme nucleare".

O semnificație deosebită au avut 
și marile demonstrații populare des
fășurate în diverse orașe ale țării 
sub lozinci ca : „Nu, militarizării 
Canadei!“ ; „Nu, cursei înarmări
lor !“ ; „Nu, experiențelor cu rache
te nucleare americane pe pămint ca
nadian !“. Dintre aceste manifesta
ții, cea mal amplă a avut loc la 
Winnipeg, cel peste 25 000 de parti
cipant! cerînd guvernului să acțio
neze pentru realizarea dezideratelor 
mișcării pentru pace.

Tocmai finind seama de o asemenea 
poziție antimilitaristă și antirăzboi
nică, clar exprimată In repetate rîn- 
duri de opinia publică canadiană, in 
momentul anunțării „Cărții albe", 
guvernul de la Ottawa a finut să 
precizeze că va căuta să promoveze 
în continuare „măsuri echitabile și 
verificabile în domeniul controlului 
armamentelor și dezarmării".

Nicolae PLOPEANU

Evoluția 
complexului 

orbital „Mir”
MOSCOVA 18 (Agerpres). — 

Anunțind continuarea misiunii 
spațiale a echipajului comple
xului orbital „Mir", agenția 
T.A.S.S. precizează că Iuri Ro
manenko a petrecut pină acum 
în spațiu 193 de zile, în timp ce 
al doilea cosmonaut — Alek
sandr Aleksandrov — se află in 
a patra săptămână de 
pe orbită.

tn ultima perioadă, 
a acordat o atenție 
cercetărilor astrofizice, 
gust inregistrind o creștere pu
ternică a radiațiilor gama de 
origine cosmică.

activitate

echipajul 
deosebită 
la 13 au-

în legătură cu necesitatea încetării ostilităților dintre Iran 
și Irak

NAȚIUNILE UNITE 18 (Agerpres).
— Reprezentantul permanent al Ira
nului la Națiunile Unite a remis 
secretarului general al O.N.U.. Javier 
Perez de Cuellar, o invitație din 
partea guvernului Iranian de a efec
tua o vizită la Teheran, a anunțat 
purtătorul de cuvînt al secretarului 
general, citat de agenția T.A.S.S. Nu 
au fost făcute precizări privind data 
și alte detalii ale vizitei.

PRETORIA 18 (Agerpres). — 
muncitori au fost uciși iar alfi 
grav răniți într-o întreprindere a 
Companiei sud-africane de cărbune, 
petrol și gaze din localitatea Se- 
kunda, de lingă Johannesburg. Acest 
fapt a fost comunicat presei de un 
purtător de cuvînt al sindicatului 
muncitorilor din industria chimică 
din Africa de Sud. El a relevat că 
moartea celor doi muncitori a sur
venit ca urmare a intervenției bru
tale a gărzilor particulare ale com
paniei împotriva participanților la o 
adunare de sprijin pentru mișcarea 
revendicativă a minerilor.

Confruntarea pe frontul muncii tn 
Africa de Sud ia 
aderarea unor noi colective de lu- 
erători de culoare 
aproape 400 000 de mineri din 
ploatările de aur și cărbune. Astfel, 
muncitorii de la rafinăria de platină 
de lingă Johannesburg au declarat 
grevă în semn de solidaritate cu mi
nerii și împotriva intenției patrona
tului de a închide întreprinderea.

NEW DELHI 18 (Agerpres). — 
Parlamentarii din întreaga lume pot 
juca un rol considerabil in mobili
zarea opiniei publice internaționale 
împotriva politicii inumane de 
apartheid, pentru eradicarea rasis
mului de pe planeta noastră — se 
spune în mesajul adresat de secreta
rul general al O.N.U., Javier Perez 
de Cuellar, participanților la reu
niunea pregătitoare de la New Delhi 
a Conferinței Internationale „Parla
mentarii pentru eliminarea apart
heidului".

într-un mesaj similar adresat de 
președintele în exercițiu al Organi
zației Unității Africane, șeful sta-

SEUL 18 (Agerpres) — Mari de
monstrații au avut loc marți la 
Ulsan. oraș industrial din Coreea de 
Sud, unde aproape 80 000 de per
soane. în marea majoritate munci
tori. au manifestat cerînd garanta
rea locurilor de muncă, îmbunătă
țirea condițiilor de trai și adop
tarea de reforme democratice — 
relatează agențiile de presă.

Desfășurate pentru a doua zi con
secutiv, manifestațiile de la Ulsan 
au luat o amploare deosebită, după 
ce muncitorii au hotărit să înceteze

Pe de altă parte, președintele pe 
luna lp cura al Consiliului de Secu
ritate a Început o nouă rundă de 
consultări cu membrii consiliului 
privind aplicarea rezoluției 598. care 
cere Iranului și Irakului să Înceteze 
acțiunile militare, să-și retragă tru
pele In limitele granițelor Interna
tionale și 6ă Înceapă negocieri, a- 
daugă agenția.

tului zambian, Kenneth Kaunda, se 
subliniază necesitatea intensificării 
campaniei, pe plan mondial, vizînd 
aplicarea de sancțiuni atotcuprinză
toare, obligatorii fată de regimul 
minoritar de la Pretoria, condiția 
primordială în procesul lichidării 
apartheidului. Reliefînd că politica 
rasistă promovată de guvernul mino
ritar din R.S.A. constituie o sfidare 
a întregii umanități, președintele 
Kaunda a menționat că este de da
toria comunității internaționale de a 
acționa pentru eliminarea apart
heidului.

HARARE 18 (Agerpres). — Primul- 
ministru Zimbabwean, Robert Mu
gabe, a acuzat regimul rasist de la 
Pretoria că a organizat o serie de 
incursiuni ale forțelor mercenare 
contrarevoluționare mozambicane a- 
supra unor localități din Zimbabwe 
— relatează agenția T.A.S.S. El a 
arătat, într-o declarație făcută Ia 
Harare, că actele de agresiune ne
disimulată comise împotriva popu
lației pașnice, fără apărare din Zim
babwe demonstrează adevărata fată 
a apartheidului promovat de re
gimul rasist de la Pretoria, care este 
principalul vinovat pentru tensiunea 
din Africa australă.

WINDHOEK 18 (Agerpres). — 
Trupele sud-africane de ocupație 
din Namibia continuă acțiunile de 
reprimare a populației autohtone. 
Un purtător de cuvînt al Organiza
ției Poporului din Africa de Sud- 
Vest a făcut cunoscut că patru na- 
mibieni au fost împușcati de mili
tari sud-africani pentru că n-au res
pectat interdicțiile de circulație im
puse de Pretoria în Namibia.

lucrul. în 
saîariatii .. . _ . _ .
..Hyundai", care își are sediul în 
acest oraș.
asemenea, că 
lele din Seul 
clarat grevă, 
lor oamenilor _____  __ ____ ,

In încercarea de a opri extinde
rea acțiunilor de protest, autorită
țile dictatoriale au mobilizat mii 
de polițiști. S-au produs ciocniri 
soldate cu peste 30 de răniți în 
rindul demonstranților.

MEXIC: Pași spre redresarea economică
CIUDAD DE MEXICO 18 (Ager

pres). — Procesul de redresare■eco
nomică din Mexic. început in decem
brie 1986. va continua in cea de-a 
doua jumătate a acestui an, a anun
țat Secretariatul de stat pentru pla
nificare și buget federal. Se subli
niază că exporturile nepetroliere au 
avut un rol important în această di
recție. deoarece ele au depășit, va
loric. importurile totale cu 530 mi
lioane de dolari în prima jumătate 
a lifi 1987.

Redresarea economică a fost deter
minată de creșterea cu 9,2 la sută a 
producției extractive și metalurgice 
în primele cinci luni ale anului. Ex
portul de produse finite a crescut cu 
50 la sută in primul semestru, numai 
in luna iunie, acesta înregistrind 
valoarea de 882 milioane de dolari. 
Redresarea economică a fost, der 
asemenea, favorizată de procesul da 
substituire a importurilor.

AGENȚIILE DE PRESA 
e scurt

PROTOCOL COMERCIAL. La 
Ulan Bator a fost semnat protoco
lul privind schimbul de mărfuri și 
Plățile pe anul 1988 între guverne
le R.P. Mongole si R.P.D. Co
reene.

consultari sovieto-fran- 
CEZE au avut loc la Paris. Au 
fost examinate probleme legate de 
interzicerea totală și lichidarea 
armei chimice.

CANDIDATURĂ. Guvernatorul 
statului indian Maharashtra. Shan
kar Dayal Sharma, a fost desem
nat candidat din partea partidului 
Congr.esul Național Indian (I). de 
guvernâmînt, la funcția de vice
președinte al țării, pentru alege
rile de la 7 septembrie.

INTERDICȚIE. Guvernul federal 
el Nigeriei a interzis scoaterea din 
țară a operelor de artă națională. 
Această hotărire a fost adoptată 
întrucît exportul si contrabanda cu 
opere de artă nigeriene subminea
ză eforturile de păstrare a moște
nirii culturale a poporului Nigeriei. 
Autoritățile apreciază, de aseme
nea. că măsura adoptată va contri
bui si la dezvoltarea turismului, 
întrucît vestigiile culturale 
riene se bucură de un mare 
res în lume.

nige- 
inte-

fost

dezamorsare a fost prece- 
evacuarea localnicilor pe o 
1,5 km și de închiderea

nea de 
dată de 
rază de 
temporară a traficului fluvial.

.1

VICTIMELE CONFLICTULUI 
DIN LIBAN. Publicația libaneză 
„Al Mustaqbal" scrie că. din tota
lul de 3 milioane de locuitori ai 
țării, citi erau la începutul con
flictului intern din Liban. în pri
măvara anului 1975. au fost ucise 
129 500 persoane. 150 500 au fost 
rănite grav și 17 000 au fost 
rate dispărute. Aproximativ 
persoane au fost răpite, 
acestea circa 10 000 fiind

decla-, 
14 000 
dintre 
ucise. 

Totodată, peste 400 000 de libanezi 
au fost nevoiti să-și părăsească 
locuințele și să se transforme în 
refugia ti.
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ORAȘE ÎNFRĂȚITE. In orașul 
Rostock din R.D.G. a avut ioc 
ceremonia semnării unul acord de 
colaborare intre acest oraș și ora
șul Bremen din R.F.G. Primarii 
celor două localități au subliniat 
în cadrul ceremoniei că înfrățirea 
Rostockului și a Bremenului va 
contribui la menținerea păcii și 
dezvoltarea bunei vecinătăți în re
lațiile dintre R.D.G. și R.F.G.

ALEGERI ANTICIPATE ÎN DA
NEMARCA. Primul ministru al 
Danemarcei. Poul Schlueter, a 
anunțat marți, în ședința Folketin- 
gului (parlamentul tării), că la 
8 septembrie anul acesta vor avea 
loc alegeri legislative anticipate. 
Actuala legislatură ar fi urmat să 
se încheie peste patru luni. ,

ÎN INSULA PAȘTELUI a 
Inaugurată o pistă de aterizare in 
caz de necesitate, destinată nave
telor spațiale americane, transmi
te agenția A.D.N. Proiectul, ale 
cărui baze au fost puse în 1985. a 
intîmpinat o puternică' opoziție din 
partea ecologiștllor. care conside
ră realizarea Iui drept un preju
diciu ireparabil adus insulei.

SATELIT METEOROLOGIC. In 
Uniunea Sovietică a fost lansat — 
la 18 august — satelitul meteoro
logic „Meteor-2“. anunță agenția 
T.A.S.S. La bordul acestuia se află 
aparatură complexă destinată ob
ținerii de informații cu caracter 
global privind evoluțiile meteoro
logice. precum si pentru observa
rea permanentă a fluxurilor de ra
diații cosmice ce Pătrund în spa
țiul circumterestru.

GRAVELE INUNDAȚII cu care 
sînt confruntate statele din estul și 
nord-estul Indiei continuă să pro
voace pierderi de vieți omenești, 
numărul total al victimelor ridi- 
cindu-se la 223. O situație deose
bit de grea s-a creat în special in 
statul 
perit 
viata 
meni, 
lui Brahmaputra peste 40 000 
vite au fost luate de ape.

Bihar, unde apele au aco- 
21 de districte, perturbînd 
a peste 10 milioane de oa- 
De asemenea, in valea riu- 

de .*
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SEMINAR. La Luanda s-au des
chis lucrările Seminarului national 
pe tema ameliorării 
nomice și financiare 
cuvîntul inaugural.
R.P. Angola. Jose
Santos, s-a referit Ia dificultățile 
social-economice naționale, agrava
te de acțiunile ostile declanșate de 
forțele regimului de la Pretoria, 
reafirmind hotărîrea guvernului 
angolez de a acționa ferm pentru 
înlăturarea lor, pentru accelerarea 
procesului de reconstrucție a tării 
și pentru amplificarea cooperării 
pe plan extern.

situației eco- 
a tării, tn 
președintele 

Eduardo dos

IN CAPITALA MEXICULUI ur
mează să se desfășoare, in perioada 
19—21 august, cea de-a patra reu
niune Africa — America Latină. 
Datoria externă și cooperarea Sud- 
Sud sînt principalele puncte înscri
se pe agenda reuniunii. La dezba
teri vor participa miniștrii de ex
terne și alte personalități politice 
africane și latino-americane.

DEZAMORSARE. Artificieri ai 
politiei vest-germane au dezamor
sat o bombă de 2 500 kg, de fabri
cație britanică, lansată în timpul 
celui de-al doilea război mondial 
asupra portului Bremen. Bomba a 
fost descoperită intîmplător. in 
albia rîului Wesser, în urma redu
cerii nivelului apelor acestuia, din 
cauza secetei prelungite. Operațiu-

ÎMPRUMUT. Banca mondială a 
împrumutat suma de 15 miliarde 
yeni (100 milioane dolari) de la 
49 de bănci __ ' ' j ,
împrumutul are o scadentă 
șapte ani și 
dobîndă de 
tranzacție face parte dintr-un i 
lect al B.I.R.D. de a împrumuta 430 
miliarde yeni (2,87 miliarde dolari) 
de pe piața bancară niponă pînă la 
finele anului fiscal 1988. Sumele 
împrumutate urmează să fie folo
site pentru acordarea de credite 
internaționale.

comerciale japoneze, 
de 

a fost acordat cu o 
5,2 la sută. Această

I
I

jasta * 
pro- I

> 430 I

I
VACCIN, tn S.U.A. se află în 

faza finală pregătirile pentru tre
cerea la experimentarea pe oameni 
a unui vaccin împotriva Sindromu
lui imunodeficienței dobindite 
(S.I.D.A.). După cum a anunțat 
compania de televiziune A.B.C.. 
cor- mafia farmaceutică „Microge
nesis" a pus la punct un preparat 
„xperimental, care a fost testat 
initial pe maimuțe. întrucît expe
riențele s-au desfășurat cu suc
ces, forurile medicale americane 
au decis folosirea acestui vaccin 
pentru tratarea, deocamdată pe 
scară redusă, a persoanelor bol
nave de S.I.D.A.
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