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La baza dezbaterilor marelui forum, 
un document de excepțională 
valoare teoretică și practică

EXPUNEREA TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU=* ** ■> - -

cu privire la activitatea politico-ideologică și cultural-educativă 
de formare a omului nou, constructor conștient și devotat al societății 
socialiste multilateral dezvoltate și al comunismului în RomâniaStimați tovarăși.Congresul educației politice si al culturii socialiste reprezintă un eic.de importanță crucalâ in tnm.ib-_oa» activitate creatoare desfășurată de întregul nostru popor, sub cctsc-cerea Partidului Ccmur.st Rotnftn. pentru făurirea societăți: social.ste multilateral dezvoltate ș: înaintare» patriei -zestre spre comunism. (Apiaeze paleraice. prelungitei.Acest congres se înscrie in ansamblul reuniunilor organizate pe scară națională de partidul nostru cu a—c. cadrele -de partid »i de stan cu reprezentanții direcți a; maselor populare. in vederea dezbaterii și definirii modalităților de realizare practică a istericelor hotăriri ale Congresului al XI-l-a.Se poate afirma că actualul congres — care reunește cadrele. activul ie bază din sfera propagandei. educației politice și a culturii, reprezentări x ai oamenilor muncii — constituie cel mai democratic forum menit să asigure elaborarea colectivă a piar.ur.lor de perspectivă privind formarea omului r.ru. constructor al celei .mai drepte și mai umane societăți pe meleagurile României. (Aplauze puternice, prelungitei.Comitetul Central al partidului a încredințat Consiliului Național al Frontului Unității Socialiste organ, mrea congresului, avind in vedere că el reunește, sub conducerea pariului, toate organizațiile de masă și obștești, pe toți oamenii muncit fără deos-.t re de naționalitate, reprezentind cadrul cei mai larg și democratic de participare a maselor populare la conducerea diferi-

LUPTA POPORULUI ROMÂN PENTRU AFIRMAREA 
FIINȚEI SALE NAȚIONALE, PENTRU LIBERTATE, 
NEATÎRNARE SI PROGRES, PENTRU PRIETENIE 

SI COLABORARE CU CELELALTE POPOAREDragi tovarăși,în întreaga sa activitate, partidul nostru pornește de la concepția materialismului dialectic și istoric, de la adevărul confirmat de însăși evoluția istorică a omenirii, conform căruia dezvoltarea forțelor de producție, condițiile existenței materiale determină atit caracterul relațiilor de producție, al 

acestui congres. Merită subliniat că In această perioadă activitatea politico- educativă și cultural-artistică a cunoscut o intensitate nemaiintilnită.Iată de ce putem afirma cu deplin temei că pregătirea congresului s-a transformat intr-o puternică manifestare a voinței și - hotărîrii tuturor celor ce muncesc in acest important domeniu
I

muncii. întregul mod de producție, cit și concepțiile politice și filozofice, nivelul gindirii și conștiinței oamenilor, activitatea lor creatoare, progresul general al societății umane. In același timp, ne călăuzim după teza potrivit căreia concordanța între relațiile de producție și sociale și forțele de producție, lărgirea continuă a orizontului cunoașterii. , înțelegerea legităților dezvoltării 

al vieții sociale de a milita neabătut pentru înfăptuirea politicii partidului, pentru a face din activitatea politică și cultural-educativă o puternică forță motrice în transformarea revoluționară a întregii societăți, a conștiinței oamenilor, in ridicarea patriei noastre pe noi culmi de progres și civilizație. (Aplauze puternice).

sociale, ridicarea nivelului politic și cultural al oamenilor exercită, la rîn- dul lor, o puternică influență dinamizatoare asupra progresului forțelor de producție, asupra creșterii bunăstării materiale a oamenilor. Ideile, nivelul de cunoaștere și cultură, gradul de dezvoltare a conștiinței se manifestă astfel ca o puternică forță materială în transformarea revoluționară a societă

ții, în asigurarea progresului general al umanității. Unitatea dialectică și condiționarea reciprocă a acestor două laturi ale activității umane determină întregul proces al dezvoltării economico- sociale. Pe această bază putem înțelege în mod just evoluția de perspectivă a societății, putem elabora strategia și tactica luptei revoluționare, a întregii opere de construcție a socialismului și comunismului.Succesiunea diferitelor etape istorice pe teritoriul patriei1 noastre, modul în care s-a dezvoltat societatea românească de-a lungul timpului confirmă pe deplin justețea acestor principii fundamentale ale concepției materialist-dia- lectice și istorice, ale marxism-leninis- mului. Faptele atestă că pe meleagurile de azi- ale României s-au succedat în decursul mileniilor toate orînduirile sociale cunoscute în istoria umanității, că istoria poporului român este istoria dezvoltării forțelor de producție, a relațiilor’ de producție și sociale, a luptelor de eliberare socială și națională, împotriva cotropirii fși dominației străine, pentru libertate și1 neatîrnare. (Aplauze puternice, îndelungate).De la formarea de către Burebista, în secolul I înaintea erei noastre, a statului dacic centralizat, de la epoca în- fldritoarei societăți dacice a lui Decebal, și apoi de-a lungul a două milenii de existență, pînă în ziua de azi, poporul nostru, a trebuit să ducă lupte grele pentru a-și, constitui și apăra ființa proprie, entitatea națională. Contactele cu marile^civilizații antice, războaiele duse încă din cele mai vechi timpuri împotriva năvălitorilor — îndeosebi împotriva 

imperiului roman — cucerirea Daciei de către romani și conviețuirea îndelungată a dacilor și romanilor pe acest, teritoriu au pus o amprentă puternică pe caracterul și fizionomia morală a poporului nostru. Urmași ai „celor mai drepți și mai viteji dintre traci" — cum îi numea Herodot pe geto-daci — precum și ai mîndrilor romani, poporul român s-a distins întotdeauna prin dragostea de adevăr și dreptate, prin dîr- zenie și neînfricare în luptă, prin voința de a fi stăpîn pe destinul său. de a-și făuri viitorul în deplină libertate. (A- plauze puternice). Așa se explică și faptul că marile mi'grațiuni . ale unor popoare asiatice în Europa.— fenomen care a frînat mult progresul societății de pe acest teritoriu — nu au putut schimba caracteristicile spirituale și morale ale poporului nostru.Descoperirile, arheologice, dovezile materiale confirmă în mod incontestabil că locuitorii de pe teritoriul patriei noastre și-au organizat o viață economică. socială și politică proprie — munții și pădurile oferindu-le condiții prielnice atît pentru existență cît și pentru apărare — și au luptat, vitejește pentru a-și păstra ființa, graiul și glia strămoșească, intrînd, totodată, în contact și conviețuind în mod pașnic cu unele grupări migratoare. Numeroase seminții au trecut însă ca valul, neputîndu-se statornici pe aceste meleaguri.Odată, cu încheierea epocii migraților, vechii locuitori ai. tării au trecut Ia organizarea pe baze noi a vieții economice, politice. și sociale, constituind voie-,
(Continuare in pag. a II-a)
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(Urmare din pag. I)vodatele. formațiuni statale mai mici cu caracter feudal, și apoi cele trei mari state feudale —' Moldova. Transilvania și Țara Românească — în care întotdeauna majoritatea populației a fost alcătuită din urmașii celor ..mai drepți și mai viteji" constituiți în poporul român. In măreața epopee a luptei pentru dezvoltarea și păstrarea ființei naționale a poporului nostru, pentru libertate și neatîr- nare. un loc de cinste ocupă eroicele războaie purtate sub conducerea lui Mircea cel Bătrîn. Ștefan cel Mare. Mihai Viteazul — care a realizat pentru prima oară, în 1690, unirea celor trei provincii românești — precum șî a altor voievozi ce n-ău pregetat să-și jertfească viața pentru apărarea pămîntului străbun. (Aplauze puternice). în toată a- ceastă îndelungată perioadă istorică, principala forță socială a poporului nostru a fost țărănimea, ea jucînd rolul esențial atît în luptele pentru dreptate națională și socială, pentru independentă, în producerea bunurilor materiale ale societății, cît și în' conservarea limbii și îmbogățirea continuă a culturii românești. Tată de ce, la acest congres, consider că trebuie să aducem un omagiu poporului, țărănimii, care și-a îndeplinit în toate împrejurările datoria. (Aplauze puternice).Desigur, nu poate fi contestat faptul că, atît în perioada migrațiunilor'. cît și apoi, în epoca închegării formațiunilor statale feudale, între populația băștinașă și neamurile care au trecut pe aici, ori s-au așezat alături de români, precum și între români și popoarele vecine, a avut loc un proces de apropiere și influențare reciprocă. Acest proces firesc — cu un caracter mai general în Europa — a constituit și un factor important în delimitarea și cristalizarea trăsăturilor distincte ale fiecărui popor. Aceșta â fost și procesul dialectic al formării poporului român, similar cu acela al formării altor popdȘre, și mai țîrziu, concomitent cu dezvoltarea forțelor și relațiilor de producție ’‘capitaliste, procesul, constituirii unor națiuni, inclusiv a națiunii române.în epoca foarte complexă și îndelungată de formare a popoarelor și națiunilor, în feurdpa de sud-est s-au răspîndit populații de 'origine etnică diferită, s-au constituit grupări naționale distincte. Astfel, împreună cu'poporul român, au rămas să conviețuiască populații de naționalitate maghiară; germană, sîrbă, un număr important de evrei și, într-o proporție mai redusă, alte naționalități. Totodată, în Ungaria, Serbia, Bulgaria, Rusia și, într-o măsură mai mare sau mai mică, și în alte țări, a rămas să conviețuiască cu popoarele respective și populație de naționalitate română. Această realitate istorică pbate și trebuie să constituie un factor de apropiere și dezvoltare â 'colaborării prietenești între popoare, cu atît mai mult cu cît în statele la care m-am referit oamenii muncii au răsturnat vechea orînduire bazată pe inegalitate socială și națională, pe exploatare și asuprire și edifică-cu succes . societatea socialistă și comunistă. (Aplauze puternice, îndelungate).Stimați tovarăși,O caracteristică importantă a. procesului de forhiare a statelor ffeudfâe românești și apoi a națiunii române, a' statului nostru național unitar o constituie faptul că el a avut loc în condițiile vecinătății poporului român cu cele trei mari imperii ale vremii, începînd cu cel otoman, iar mai tîrziu cu imperiile țarist și. habsburgic. Această împrejurare a făcut ca timp de peste 400 de ani poporul nostru să fie obiectul unei permanente politici de dominație străină, să îndure mari privațiuni,' să ducă lupte grele pentru a-Și apăra libertatea, nea- tîrnarea, propria ființă, pămîntul străbun. Distrugerile provocate de cotropitori, cheltuielile impuse de războaiele de apărare, tributurile plătite în diferite perioade puterilor dominante, îndeosebi imperiului otoman, au adus mari daune poporului nostru, frînînd progresul forțelor de producție, determinînd rămî- nerea în urmă pe planul dezvoltării economice și sociale a țării. Merită însă subliniat faptul că, deși înconjurate de trei mari imperii,. care, într-o formă sau alta, promovau aceeași politică de dominație și asuprire, țările românești au reușit să-și păstreze permanent autonomia, constituind totodată și un puternic sprijin pentru celelalte popoare din Balcani în lupta lor de eliberare națională. îndelungata luptă comună dusă împotriva dominației străine, pentru libertate și independență națională a pus bazele unei prietenii trainice între popoarele din Balcani. Trebuie menționat, de asemenea, că de-a lungul timpului, între poporul român și popoarele imperiilor vecine s-au dezvoltat relații de prietenie și colaborare, raporturi de întrajutorare împotriva politicii claselor dominante. Este bine cunoscut că în numeroasele împrejurări armatele Țărilor Române au luptat alături de armatele rusești împotriva imperiului otoman. Doresc, de asemenea, să relev, în mod deosebit, tradițiile bogate ale relațiilor ro- mâno-ruse, precum și faptul că revoluționarii ruși s-au 1 ridicat, nu o dată, împotriva politicii țarismului de asuprire a altor popoare.în decursul acestei lungi perioade de încercări și lupte necurmate la care a fost supus poporul nostru, s-a dezvoltat puternic conștiința originii comune a românilor, precum și conștiința necesității unirii într-un singur stat a Moldovei, Transilvaniei și Țării Românești. (Aplauze puternice). Lupta pentru unitate națională a luat un și mai mare avînt în cele trei provincii românești odată cu accelerarea*- progresului forțelor de producție, cu apariția și dezvoltarea capitalismului. O însemnătate deosebită pentru fundamentarea științifică a ideii unității de neam, de origine etnică și limbă a tuturor românilor, au avut cronicarii și învățații poporului nostru din toate cele trei provincii. Astfel, cronicarul Grigore Ureche scria că „rumânii, cîți se află lăcuitori la Țara Ungurească și la Ardeal și la Maramo- roș, de la un loc sînt cu moldovenii, și toți de la Rîm să trag", iar Miron Costin demonstrînd că „locul acesta unde este acum Moldova și Țâra Muntenească este drept Dachia, cum și tot Ardealul cu Maramoroșul și cu Țara 

Oltului", sublinia că, „Rumân înseamnă romanus, și unul cînd întreabă pe celălalt despre limbă, zice pînă în ziua de azi : „știi rumânește ? — nu zice „moldbveriește". La rîndul său, marele nostru savant Dimitrie Cantemir, vorbind de daci și romani, arăta că aceștia „sînt moșii și strămoșii noștri, a moldovenilor, muntenilor, ardelenilor și a tuturor, oriunde se află, a românilor". Literatura despre unitatea și continuitatea pe aceste meleaguri a românilor, precum și despre cerința obiectivă a organizării lor într-un singur stat ia o amploare impresionantă în secolul al XIX-lea. Ion Budai Deleanu, considerat corifeu al „Scolii Ardelene", spunea că; „preștiut lucru este cum fieștecare român, la întrebarea de ce neam este ? va răspunde: eu-s român". Ilustrul revoluționar și cărturar Nicolae Bălcescu scria la mijlocul veacului trecut: „Unitatea națională fu visarea iubită a voevozi- lor noștri cei viteji, a tuturor bărbaților noștri cei mari care întrupară în sine individualitatea și cugetarea poporului spre a o manifesta lumii. Pentru dînsa ei trăiră, munciră, suferiră și muriră", iar Cezar Boliac în consens cu Bălcescu adaugă: „Unirea României într-un singur stat nu este o idee numai în capetele cîtorva români prea înaintați; nu este o ideie ieșită din dezbaterile de la ’48 încoace; ea a fost sentimentul național în toate părțile României de cînd istoria a început a ne spune cîte ceva despre Dacia".Un rol primordial în supraviețuirea și dezvoltarea neîntreruptă a poporului nostru pe multiple planuri au avut conservarea și îmbogățirea limbii, precum și creația artistică populară care a cizelat continuu graiul strămoșesc, a cultivat virtuțile poporului, tradițiile înaintate și obiceiurile sale, i-au lărgit permanent orizontul de cultură. Baladele, doinele, cîntecele haiducești, poezia și basmul, arta ceramică, sculptura în lemn și piatră, țesăturile și portul național alcătuiesc un inestimabil patrimoniu spiritual care oglindește în modul cel mai elocvent forța creatoare și geniul poporului nostru, nestinsa sa dragoste de frumos, spiritul umanist, setea lui de adevăr și dreptate. (Aplauze puternice). Avîn- tul care l-au Cunoscut literatura și arta, începînd în special cu a doua jumătate a secolului trecut, are la bază tocmai bogăția fără seamăn a acestei minunate comori a artei noastre populare. Este semnificativ în această privință faptul că înflorirea poeziei, artelor plastice și muzicii române moderne a coincis cu o amplă activitate de culegere și prelucrare a tezaurului folcloric. în punerea în valoare a liricii populare, ca izvor de inspirație a unei creații de înaltă valoare artistică, un merit nepieritor are, așa cum spunea Eminescu :
„Ș-acel rege-al poeziei, vecinie tinăr ți 

ferice, 
Ce din frunză iți doinește, ce cu

f luierul îți zice. 
Ce cu basmul povestește — veselul

Alecsandri'.Cine nu citește sau recitește astăzi cu nespusă încîntare opera poetică a bardului de la Mircești, lucrările lui Bolinti- neanu, capodoperele lirice ale lui Eminescu, bogata și vibranta poezie a lui CoȘbuc, Vlahuță, Hașdeu și a atitor alți ppgți, ce au îmbinat în mod exemplar profunzimea și măiestria neîntrecută a artei populare, cu ideile avansate ale veacului lor, cu aspirațiile maselor populare în mijlocul cărora trăiau, spre libertate, dreptate și neatîrnare, demonstrînd astfel, prin operele lor, că literatura, arta trebuie, întotdeauna, să servească poporul, să fie scrise pentru popor! (Aplauze puternice).Stimați tovarăși,Unirea Munteniei și Moldovei și înfăptuirea, în anul 1859, a statului național a constituit un moment crucial în destinele poporului nostru, marcînd intrarea României într-o etapă nouă a evoluției sale istorice. Lupta pentru libertate și independență națională se ridică pe o treaptă superioară, astfel că la mai puțin de două decenii după Unire este cucerită, cu arma în mînă, prin mari sacrificii și jertfe de sînge, suveranitatea de stat a patriei noastre. încununare a unor năzuințe și lupte de veacuri ale poporului român, cucerirea independenței, al cărei glorios centenar îl vom aniversa anul viitor, a avut o profundă înrîurire asupra întregii dezvoltări a societății românești pe calea progresului economic și social, deschizînd largi orizonturi națiunii noastre spre afirmarea liberă, de sine stătătoare.Odată cu dezvoltarea mai intensă a forțelor de producție, cu extinderea relațiilor de producție capitaliste, crește noua clasă socială, proletariatul, care începe să joace un rol tot mai important pe scena istoriei. Socialismul științific creat de Marx și Engels găsește încă de la început un ecou profund în rîndurile proletariatului din România, fiind însușit de mișcarea muncitorească din țara noastră. Unirea proletariatului cu ideile socialismului științific duce la intensificarea mișcării revoluționare, inclusiv la crearea, în 1893, a Partidului Social-Democrat al Muncitorilor din România — primul partid marxist al clasei noastre muncitoare. (Vii aplauze). Aceasta a făcut să crească și mai mult rolul proletariatului în viața social-politică a țării, în desfășurarea luptei maselor muncitoare împotriva exploatării, pentru drepturi și libertăți democratice. pentru o viață mai bună. Sfîr- șitul secolului al XIX-lea și începutul secolului XX au fost marcate de mari bătălii de clasă ale proletariatului din România. De asemenea, au loc intense mișcări țărănești care culminează cu puternica răscoală din 1907, eveniment istoric memorabil, a cărei aniversare de șapte decenii o vom sărbători în primăvara anului viitor.în strînsă legătură cu noua etapă de dezvoltare a țării, cu marile evenimente social-politice care aveau loc în viața societății românești, se conturează și o puternică mișcare culturală. în această perioadă se pun bazele învățămîntului modern și ia un puternic avînt activitatea științifică, îndeosebi în domeniul chimiei, matematicii și biologiei. Iau, de asemenea, avînt artele, care nu se mulțumesc numai să oglindească desfășurarea 

evenimentelor, ci aduc o contribuție efectivă la împlinirea țelurilor poporului, sprijină cu pasiune ideile revoluționare, aspirațiile democratice, progresiste ale proletariatului, ale maselor muncitoare. Situîndu-se pe poziții înaintate, marii creatori de artă din acea vreme au îmbogățit cu opere nepieritoare tezaurul spiritual al națiunii noastre.Primul război mondial, rezultat al ascuțirii extreme a contradicțiilor interim- perialiste, a dat, totodată, un avînt nemai- întîlnit luptelor de eliberare națională și socială a popoarelor asuprite. Victoria Marii Revoluții Socialiste din Octombrie 1917 în Rusia și constituirea primului stat muncitoresc-țărănesc din istorie au arătat lumii, îndeosebi claselor exploatate și popoarelor subjugate, că vechea societate bazată pe inegalitate și nedreptate națională și socială nu este veșnică, că ea a intrat în faza dispariției, inau- gurîndu-se o nouă eră. era făuririi orîn- duirii socialiste, era eliberării naționale a popoarelor. (Aplauze puternice).Sfîrșitul războiului în Europa a dus, de asemenea, la prăbușirea imperiului austro-ungar care asuprea mai multe popoare, la constituirea, pe ruinele lui, a unor state naționale independente. în aceste împrejurări s-a realizat și visul de veacuri al românilor — unirea Transilvaniei cu țara și formarea statului național român unitar. Alcătuirea statului românesc național unitar nu este deci un dar, rezultatul unor conferințe internaționale, ci rodul luptei neobosite duse de cele ai înaintate forțe ale societății, de masele largi populare pentru unire, produsul legic al dezvoltării istorice, sociale și naționale, a poporului român. (Aplauze puternice, prelungite).Formarea statului național unitar marchează intrarea României într-un stadiu nou al evoluției sale economico-sociale, caracterizat prin creșterea rapidă a forțelor de producție și accelerarea dezvoltării capitalistei Totodată, se accelerează și penetrația marilor monopoluri în economia românească, se intensifică exploatarea maselor muncitoare de către capitaliștii autohtoni și străini, se ascut tot mai puternic contradicțiile de clasă. Viața social-politică se caracterizează prin intensificarea luptelor maselor largi populare pentru transformarea democratică a societății, prin maturizarea și creșterea rolului clasei muncitoare — proces care a dus la constituirea, în mai 1921, a Partidului Comunist Român. Așa cum am arătat nu demult, cu prilejul sărbătoririi a 55 de ani de la acest memorabil eveniment, crearea Partidului Comunist Român a reprezentat victoria concepției materialist-diaiectice și istorice, a marxism-leninismului în mișcarea muncitorească din România, aceasta dind un nou și puternic avînt luptelor sociale și politice desfășurate de proletariat, ce masele largi populare. (Aplauze îndelungate).Partidul nostru s-a afirmat de la început ca o puternică forță politică capabilă să ducă la victorie lupta clașei muncitoare, a poporului împotriva criadumi burghezo-moșierești, pentru libertate și dreptate socială. Sint cunoscute marile acțiuni greviste și demonstrațiile organizate de partid, în special în perioada crizei economice. Totodată, in întreaga perioadă dintre cele două războaie mondiale, partidul nostru s-a ridicat cu hotărî re împotriva fascismului și a războiului, a militat pentru o politică de prietenie cu Uniunea Sovietică și cu celelalte țări vecine, a desfășurat o intensă activitate pentru unirea forțelor progresiste, antifasciste, în lupta pentru libertăți democratice, pentru o politică națională de deplină egalitate în drepturi a naționalităților conlocuitoare, pentru salvgardarea intereselor maselor largi popu.are, a independenței și integrității teritoriale a României. (Aplauze puternice, îndelungate).în această perioadă s-au dezvoltat, așa după cum se știe, creația artistică și gîndirea științifică, oglindind geniul, talentul și inventivitatea poporului nostru. Partidul a acordat o atenție deosebită mobilizării intelectualității, alături de clasa muncitoare, de masele populare la lupta pentru salvgardarea intereselor fundamentale ale națiunii noastre. Din inițiativa și sub conducerea partidului au fost create o serie de organizații și asociații, reviste și publicații democratice care au antrenat în jurul lor păturile largi ale intelectualității. Doresc să subliniez și cu acest prilej că, spre cinstea și mîndria intelectualității noastre, cei mai proeminenți savanți, scriitori și artiști români și din rîndul naționalităților conlocuitoare, au participat cu abnegație la lupta împotriva politicii de fascizare a țării, a trădării intereselor naționale de către clasele exploatatoare, pentru apărarea independenței și integrității patriei, iar unii dintre aceștia s-au apropiat de partid, au activat în rîndurile sale, punîndu-și în serviciul poporului întreaga lor putere de creație și chiar viața.Stimați tovarăși,Desfășurarea evenimentelor istorice în perioada dintre primul și cel de-al doilea război mondial constituie pentru toate popoarele continentului nostru un bogat izvor de învățăminte și concluzii. încă de la sfîrșitul celui de-al doilea deceniu și începutul deceniului al treilea, din acest secol, forțele cele mai reacționare ale burgheziei au trecut la lichidarea libertăților democratice și la instaurarea dictaturii fasciste. Astfel, în 1920 vine la putere dictatura fascistă hortistă în Ungaria, în 1922 se instaurează fascismul la conducerea Italiei, în 1923 triumfă dictatura fascistă in Bulgaria, iar în 1926 în Portugalia. Urmează apoi, în 1926, instaurarea dictaturii militare în Polonia, a dictaturii militaro-regale în Iugoslavia în 1929, iar în 1933 a dictaturii fasciste hitleriste în Germania. în anul 1934 se instaurează fascismul în Austria, în 1936 vine la. putere dictatura militară în Grecia, iar în 1939 se instalează dictatura fascistă în Spania.în România, în anii 1929—1930, organizațiile fasciste, îndeosebi Garda de Fier, își intensifică activitatea, trecînd la asasinate și pogromuri. După cum se știe, datorită luptei clasei muncitoare, sub conducerea Partidului Comunist, mobilizării forțelor democratice, ascensiunea fascismului a putut fi împiedicată pînă tn anul 1938. Instaurarea dictaturii regale 

duce însă la accentuarea procesului de fascizare a țării, deschide calea trădării intereselor naționale și pactizării cu Get- rr.âhia hitleristă, calea venirii la putere în România, în 1940, a dictaturii mîlitârd- fasciste. Sînt cunoscute crimele comise de legionari cărora le-au căzut victime atît comuniștii, cît și diferiți democrâțî, renumiți oameni de știință și cultură, ca Madgearu, Iorga și alții. Este bine să ne reamintim întotdeauna de acest lucru pentru a trage învățămintele corespunzătoare în activitatea noastră pe plan internațional. (Aplauze puternice).Analiza evenimentelor din perioada anilor 1920—1940 demonstrează că în Europa fascismul a putut triumfa într-un mare număr de state, atît datorită unor cauze economico-sociale, cît și lipsei de

EDIFICAREA SOCIETĂȚII SOCIALISTE, 
ÎNFĂPTUIREA REVOLUȚIEI CULTURALE 

AU DUS LA ÎNFLORIREA ARTEI Șl CULTURII, LA 
SUCCESE REMARCABILE ÎN FORMAREA OMULUI NOUStimați tovarăși,Nu doresc să mă refer acum la perioada războiului deoarece am vorbit recent despre aceasta ; voi menționa numai faptul bine cunoscut că Partidul Comunist Român s-a ridicat cu toată hotărîrea împotriva războiului dus alături de Germania hitleristă contra Uniunii Sovietice, organizind puternice acțiuni de sabotaj precum și lupte de partizani, unind în acest scop clasa muncitoare, toate forțele democratice și patriotice. După cum este cu noscut. în condițiile intensificării luptei unite a forțelor antifasciste, democratice s: patriotice interne, și în împrejurările internaționale favorabile create de succesele obținute pe front de armata sovietică. de victoriile întregii coaliții antihitleriste. Partidul Comunist Român a organizat și înfăptuit insurecția națională ar- ma*ă. antifascistă și antîîmperialistă. care a dus la răsturnarea dictaturii fasciste, la ieșirea țării din războiul împotriva Uniunii Sovietice, la trecerea României cu întregul său potențial militar și economic alături de coaliția antihitleristă. Aceasta a inaugurat o eră nouă în istoria milenară a patriei noastre, a deschis calea eliberării definitive a României de sub dominația imperialistă, a ’nîăntufrif năznioteior poporului român de a fi liber «i stâmn pe bogățiile ne manea sa. pe propriul său cestm. (Aplauze puternice, îndelungatei.Actul istoric de la 23 August 1944 a marcat începutul unor profunde transformări revoluționare și prefaceri înnoitoare in viața întregii noastre societăți. Ca urmare a profundelor schimbări petrecute în societate, a realizării unității clasei muncitoare-și a luptei unite cu țărănimea și cu alte forțe sociale, s-a creat- posibilitatea înfăptuirii revoluției socialiste, a instaurării puterii muncitorești- țărănești și a trecerii la construcția victorioasă a socialismului. Aceasta a marcat începutul epocii făuririi conștiente de către poporul român a propriului său destin. într-o perioadă scurtă, oamenii muncii, sub conducerea partidului lor marxist-leninist, au străbătut mai multe etape istorice, trecînd de la vechea orînduire burghezo-moșierească la orînduirea socialistă. Au dispărut pentru totdeauna clasele exploatatoare, a fost lichidată exploatarea omului de către om, s-au dezvoltat forțele de producție, s-au generalizat relațiile de producție socialiste în întreaga economie.Aplicînd politica partidului, clasa muncitoare și-a demonstrat cu strălucire capacitatea de a construi o industrie modernă, în pas cu cele mai noi cerințe ale tehnicii, capacitatea de a conduce țara mai bine decît clasele exploatatoare și de a realiza cea mai dreaptă orînduire pe care a cunoscut-o vreodată omenirea, asigurînd, totodată, punerea . în valoare a bogățiilor naționale, ridicarea nivelului de trai al poporului, consoli- dînd independența și suveranitatea patriei. (Aplauze puternice, prelungite). în anii de la eliberarea țării producția globală a industriei naționale a crescut de peste 31 de ori, ritmurile cele mai înalte de dezvoltare înre- gistrîndu-se îndeosebi în ultimul deceniu, ca urmare a alocării unei importante părți a venitului național pentru fondul de acumulări.O importanță deosebită pentru construcția cu succes a socialismului a avut, de asemenea, înfăptuirea revoluției agrare în țara noastră, cooperativizarea micii producții țărănești, realizarea proprietății socialiste de stat și cooperatiste în a- gricultură, modernizarea și dezvoltarea intensivă a producției acestui important sector al economiei naționale.Pe baza dezvoltării și modernizării forțelor de producție, a întregii economii, a sporirii venitului național, partidul și statul au înfăptuit un amplu program de măsuri în vederea ridicării nivelului de trai, material și spiritual al întregului nostru popor. Au crescut veniturile oamenilor muncii, precum și cheltuielile social-cul- turale ale statului, s-a îmbunătățit aprovizionarea populației, s-a asigurat în condiții mai bune satisfacerea cerințelor de viață ale tuturor celor ce muncesc.Odată cu dezvoltarea forțelor de producție au fost perfecționate relațiile de producție, au avut loc mari schimbări în structura socială a societății românești. Alianța dintre clasa muncitoare și țărănime a devenit principala forță politică ce asigură mersul ferm înainte al patriei pe calea progresului și prosperității. Societatea socialistă românească este formată astăzi din clase și categorii sociale care participă activ la munca productivă — în sfera creației materiale și spirituale — și acționează unite, în strînsă colaborare, pentru triumful socialismului și comunismului pe pămîntul României. (Aplauze puternice).Pe baza realizării cu succes a obiecti

unitate a clasei muncitoare, a comuniștilor și socialiștilor, a celorlalte forțe democratice antifasciste. După cum se știe, popoarele europene, ca dealtfel întreaga omenire, âu plătit foarte scump faptul că n-au acționat cu fermitate, unite, pentru a se împiedica dezlănțuirea celui de-al doilea război mondial. Iată de ce are o însemnătate vitală ca partidele comuniste, socialiste, social-demo- crate, toate partidele și organizațiile muncitorești, democratice să nu uite nici un moment lecțiile Istoriei, să tragă învățămintele corespunzătoare din greșelile trecutului, întărind colaborarea și unitatea lor, intensificînd lupta actuală pentru apărarea libertăților democratice ale popoarelor, a păcii mondiale. (Vii și îndelungate aplauze).

velor primei etape a transformării revoluționare a societății, a asigurării triumfului socialismului la orașe și sate, congresele al X-lea și al XI-lea au elaborat obiectivele și programul trecerii României într-o etapă istorică superioară — etapa făuririi societății Socialiste multilateral dezvoltate și înaintării spre comunism.Paralel cu dezvoltarea puternică a bazei tehnico-materiale a noii societăți, a fost creată o nouă suprastructură, corespunzătoare forțelor și relațiilor de producție socialiste.Pornind de la faptul că socialismul este rodul creației conștiente a maselor, chintesența cuceririlor geniului uman, că la baza întregii opere de făurire a noii orînduiri trebuie să stea cele mai noi realizări ale cunoașterii, pârtidul și statul au acordat o atenție deosebită dezvoltării învățămîntului, științei și culturii. Doresc să subliniez, cu multă satisfacție, că după 23 August 1944 cea mai mare și cea mai valoroasă parte a intelectualității, de toate vîrstele și categoriile, s-a alăturat luptei maselor largi, a sprijinit activ politica partidului, participînd nemijlocit la toate marile transformări revoluționare cu care se mîndrește astăzi societatea noastră. Prin efortul neprecupețit depus pentru făurirea unui învăță- mint nou. a științei și culturii revoluționare. intelectualitatea a adus o contribuție deosebit de prețioasă, împreună cu întregul popor, la edificarea noii orînduiri sociale.Este cunoscută greaua moștenire lăsată de regimul burghezo-moșieresc în ce privește învățămîntul și pregătirea culturală a poporului. într-o perioadă scurtă a fost lichidat analfabetismul, s-a realizat o amplă revoluție culturală, s-a desfășu- rat o vastă activitate de educație a maselor largi populare. Dezvoltarea și perfecționarea rețelei de instrucție publică, generalizarea obligatorie a școlii de 10 ani situează acum România între țările cu un învățămînt dezvoltat. în școlile primare, gimnaziale și liceale învață peste 4 000 000 de elevi, iar în învăță- mîntul superior peste 160 000 de stu- denți. în mod corespunzător s-a dezvoltat și învățămîntul în limbile naționalităților conlocuitoare care cuprinde circa 330 000 de elevi și studenți. O puternică înflorire a cunoscut cercetarea științifică românească — în cadrul căreia lucrează peste 140 000 persoane — care a adus și aduce o contribuție importantă la modernizarea industriei și agriculturii, la soluționarea unor probleme complexe ale dezvoltării noastre economico- sociale.Ca armare a progresului general al societății, a extinderii și perfecționării instrucției publice, a răspîndirii largi în mase a cunoștințelor științifice, politice și culturale, în anii socialismului a avut loc o puternică ridicare a nivelului de cultură al întregului popor, o înflorire fără precedent a vieții spirituale a patriei noastre.în munca politico-educativă și cul- tural-artistică un rol de cea mai mare importanță a avut plenara Comitetului Central din 3—5 noiembrie 1971, care a elaborat Programul ideologic al partidului, a stabilit sarcinile organelor și organizațiilor de partid, ale organizațiilor de masă și obștești, ale tuturor organismelor cu caracter educativ, în activitatea de ridicare a conștiinței socialiste a maselor, de făurire a omului nou. Justețea concluziilor și obiectivelor stabilite de plenara din 1971 a fost demonstrată în viață de realizările înfăptuite în acești cinci ani în întreaga activitate de educație politică a poporului nostru, în dezvoltarea culturii noi, socialiste a României. (Vii aplauze).Un avînt remarcabil cunoaște creația literar-artistică, lucru demonstrat în modul cel mai elocvent și fie faptul că anul trecut producția de carte a însumat aproape 3 900 de titluri într-un tiraj de peste 65 000 000 exemplare. Dintre acestea. 340 titluri, totalizînd un tiraj de peste 3 000 000 exemplare, sînt scrise în limbile naționalităților conlocuitoare.O bogată activitate artistică educativă desfășoară cele 145 teatre și instituții muzicale, dintre care 14 în limbile naționalităților conlocuitoare. O largă amploare au înregistrat artele plastice și, în mod deosebit, arta monumentală care glorifică trecutul eroic al poporului nostru, marile figuri ale istoriei naționale, precum și clocotitoarea activitate a clasei muncitoare, a mișcării revoluționare, a României actuale. A crescut și s-a diversificat producția cinematografică românească de toate genurile, găsind un ecou tot mai larg în rîndurile spectatorilor, contribuind la întreaga activitate de educație socialistă și de instruire științifică, tehnică și culturală a poporului.Dispunem de un vast sistem de așezăminte culturale la orașe și sate care

Noi pornim de la teza marxist-leninis- tă după care partidelor revoluționare, forțelor progresiste, le revine înalta da- , torie națională și internațională de a lupta în primul rînd împotriva claselor . exploatatoare și a forțelor reacționare din propria țară. Spiritul patriotic, revoluționar, spiritul de răspundere, național și internațional ne obligă ca, ținînd seama de învățămintele istoriei, să condamnăm și să ne delimităm cu fermitate de politica reacționară, fascistă a claselor dominante din trecut din propria țară. Aceasta constituie un factor de seamă în activitatea de educație politică a maselor, în efortul pentru în-.’ tărirea solidarității internaționale a celor ce muncesc. (Aplauze puternice).

asigură condiții pentru participarea tot mai largă a maselor la viața artistică și la activitatea educativă. în prezent funcționează peste 21 000 biblioteci cu circa 140 milioane volume, numărul muzeelor se ridică la peste 360, al caselor de cultură și cluburilor la aproape 700, al căminelor culturale comunale la peste 2 700 — multe dintre acestea avînd și filiale în satele din comunele respective — al universităților populare la peste 1 000. în anii de după eliberare a cunoscut o dezvoltare puternică tradiționala mișcare artistică de amatori, care exprimă participarea democratică a maselor de oameni ai muncii la procesul dezvoltării culturii noi, asigurarea condițiilor de manifestare, a talentelor din sînul poporului, posibilitatea valorificării multilaterale a personalității umane. Mișcarea artistică de amatori din țara noastră cuprinde astăzi în rîndurile sale peste 400 000 de oameni încadrați în circa 30 000 formații artistice corale, de teatru, dans, recitări și altele. Dintre formațiile artistice de amatori peste 2 500 își desfășoară activitatea în limbile naționalităților conlocuitoare, iar peste 4 500 prezintă programe mixte, atît în limba română cît și ale naționalităților conlocuitoare. . ......în prezent, în România se tipăresc 31 cotidiene, totalizînd un tiraj, la o apariție, de 3 560 000 exemplare și 444 reviste și publicații periodice cu un tiraj, la o apariție, de aproape 7 700 000 exemplare. Dintre acestea, în limbile naționalităților conlocuitoare se tipăresc 51 de publicații, centrale și locale, cu un tiraj total, la o apariție, de 720 000 exemplare. Dispunem de 6 studiouri de radio și 62 stații de radio-emisie, numărul abonaților la - radio și radioficare ridicîndu-se ia aproape 3 100 000, iar al celor pentru televiziune la aproape 2 700 000; în limbile naționalităților conlocuitoare se transmit la programele de radio și televiziune peste 6 000 de ore anual.Toate aceste cifre relevă cadrul organizatoric larg și mijloacele materiale puternice de care dispune societatea noastră pentru promovarea artei și culturii socialiste și răspîndirea ei în mase, pentru îmbogățirea vieții spirituale a oamenilor muncii de la orașe și sate, pentru formarea conștiinței socialiste, a trăsăturilor moral-politice înaintate ale omului nou. Conducînd vasta operă de edificare a societății socialiste, partidul nostru pune pe primul plan omul, dezvoltarea sa multilaterală, asigurarea ridicării continue a bunăstării lui materiale, dar și crearea tuturor condițiilor pentru lărgirea orizontului său de cunoaștere, pentru manifestarea sa plenară în întreaga viață social-politică.Mărețele realizări obținute în revoluția și construcția socialistă, în făurirea noii civilizații materiale a patriei, în înflorirea artei și culturii, în educația în spirit nou, revoluționar, a poporului, demonstrează cu tărie justețea politicii marxist-leniniste a partidului nostru care, în întreaga activitate, aplică în mod creator adevărurile universal-valabile, legile obiective ale dezvoltării istorice și sociale la condițiile concrete ale țării noastre, asigurînd triumful socialismului, ridicarea bunăstării întregului nostru popor. (Aplauze puternice, prelungite).Dragi tovarăși,Acum, cînd în cadrul Congresului educației politice și al culturii socialiste facem bilanțul vastei activități consacrate lărgirii orizontului de cultură al maselor și dezvoltării conștiinței lor revoluționare, constatînd cu justificată satisfacție succesele remarcabile obținute în formarea omului nou, nu putem trece totuși cu vederea lipsurile și greșelile săvîrșite. O lungă perioadă de timp, în propaganda noastră, în activitatea de educație politică și culturală, s-au comis multe greșeli, prezentîndu-se în mod dogmatic, rupte de realități, diferite teze marxist-leniniste, neluîndu-se întotdeauna în considerare realitățile țării noastre, schimbările profunde produse în situația mondiala. Greșeli serioase s-au produs în interpretarea istoriei țării noastre, a formării poporului, a limbii și a însăși națiunii române. In activitatea de propagandă și educație politică au fost subapreciate momente importante ale luptei de eliberare națională și socială, ale istoriei mișcării revoluționare, muncitorești din țara noastră, ale activității Partidului domunist Român, precum și rolul clasei muncitoare, al țărănimii, al maselor largi populare. Nu s-a evidențiat în suficientă măsură lupta comună a poporului român și naționalităților conlocuitoare, în general rolul poporului ca adevărat făuritor al istoriei patriei.Se știe, de asemenea, că în decursul
(Continuare in pag. a IlI-a)
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EXPUNEREA TOVARĂȘULUI NICOIAE CEAUȘESCU

(Urmare din peg < Zl-af

întregii economii — cum sint construcția de mașini, electronica s: electrotehnica, chimia și metalurgia — se va da o aten- ție deosebită sporirii ți modernizări: industriei ușoare și alimentare. în general a bunurilor de consum, in vederea satisfacerii la un nivel superior a neve „or de viață ale oamenilor muncii.Se va acorda o atenție deosebită dezvoltării intensive și modernizării producției agricole, vegetale și animale, sporirii recoltelor de cereale. îmbunătățiri: creșterii animalelor, măriri: producție: în legumicultura. pomicultură și viticultură. Se prevede, de asemenea, rea zarea unui amplu program de irigați: șî amenajări funciare, precum și accelerarea procesului de meraniza-e si chimizare a întregii producții agricole.Noul cincinal prevede un vast program de investiții care va însuma aproape 1 OM de rrPiaree lei. asigurând dezvoltarea puternică a banei triirriro-ma- teriale 2 T- a-res* r-yf*-1se va asigura repartizarea rațioesalâ și dezvoltarea arasorioasă a forțelor de producție pe întreg teritoriul tării.
Se ponte spune că ri făptuirea cu succes a prevederilor cincinalului U76—HM va asigura ridicarea substanțială a potențialului eccecenc al României, sporirea într-o măsură i—se1—*ia~â a avuției rationale. creșterea venitului națiocal cu peste 11 la rută anual, tj—'ri transformare» Romănie: intr-o țară industrial -agrară, în care mdustna va avea rolul precum-

In opera de edificare a noii orînduiri.' Țărănimea — deși va scădea numericeș- te ca urmare a modernizării producției agricole — va continua să joace un rol de cea mai mare importanță in producția de bunuri materiale, in întreaga operă de construcție socialistă și comunistă. In condițiile desfășurării largi a revoluției tehn.co-ști:nțifice. intelectualitatea isi va spori continuu rîndurile. îndeplinind un rol tot mai important în întreaga activitate economico-socială a țârii.Odată cu lărgirea și modernizarea bazei tehnico-materiale a societății, se va asigura perfecționarea relațiilor de producție si sociale. Partidul va acționa în mod consecvent pentru adincirea continuă a democrației socialiste, participarea maselor de oameni ai muncii la întreaga activitate de guvernare a statului. Se vor crea noi premise pentru avansarea pe calea dispariției treptate a deosebirilor esențiale dintre munca fizică și intelectuală. dintre munca industrială și agricolă. Pr.n înfăptuirea programului de sistematizare a localităților rurale, se vor înregistra noi progrese în direcția apropierii condițiilor de viață de la sate față de cele de la orașe.Se vor accentua apropierea între muncitori și țărani. între toate categoriile sociale, unitatea si coeziunea întregului popor, omogenizarea crescîndă a societății noastre, ceea ce va da o bază socială nouă întregii activități pentru făurirea societății socialiste multilateral dezvoltare s; înaintare spre comunism. 
(Aplauze puternice).

IV

unei importante perioade de tmp. Î3 organizarea învățăminte 1 _ *; a vier., cui turale nu s-a ținut atz&oent Mna de experiența și tradițiile Înaintate ale tir.- noastre, copiindu-se in mod mecar c forme și metode din alte țări, care nu co- respundeau realităților noastre cotterete. specificului dezvoltării istorice a popcru- lui, cerințelor sale spirituale. Greșeli mari s-au făcut in orientarea msn_ :*.e_ publice, neglijindu-se domenii modeme ale învățămîntului și igEorindu-ee necesitatea integrării școlii cu stimta s. producția. O lungă perioadă s-a manifestat o atitudine de gravă subapreciere a capacității gîndirii creatoare româneați, a dezvoltării cercetării noastre ftunțifiee. adoptîndu-se o atitudine de p’ccrc.re față de tot ceea ce aparținea oMMitifuO serie de lipsuri s-au namtatot de-a lungul anilor și in orientarea creației K- terar-artistice. Nu s-a acordat tctdea^zta atenția cuvenită abordării temelor major* ale trecutului și prezentului im*»* revoluționar, incurajindu-se lucră.- cu caracter facil, care tratau realitatea in mod superficial. S-a manifestat oneori mai mult interes față de forma artistică a creației decit față de preo Ierna Ura e. socială, față de eontirtutul de idee. In general se poate spune că in creația liSe- rar-artistică, cu toate rezultatele bune obținute, nu s-au evidențiat prea multe lucrări de valoare remarcabilă, aii: sub raportul profunzimii conținutului cit s. al calității artistice. Multe din probleamle fundamentale ale vieții coc temp: rac e. din mărețele transformări revelur.ccare petrecute în țara noastră, nu se reznses-: încă în toată amploarea si complexitatea lor în literatură și artă. Putem sțxme. de aceea, că mul ți din creatorii noștri sir.: încă datori oamenilor muncii, poporului, care așteaptă opere de o mat mare valoare, profund educative prun adevărul si forța lor dinamizatoare, capabile să dăinuie peste timp drept mărturie a mărețelor file de istorie scrise in aceste decenii de națiunea noastră socialistă. (Vii aplauze).Critica literar-artistică nu a făcut întotdeauna o analiză obiectivă. ștnnțtScă a lucrărilor, mai ales a tendinței lor sociale și filozofice, mnlțumindu-se uneori cu aprecieri formale, de complezență, sau ocupîndu-se doar de procedeele ce creație folosite de autori ; ea nu a acordat a- tenția necesară problemelor teoretice de bază ale esteticii marxiste, ale realismului revoluționar în artă. Și in valorificarea moștenirii trecutului s-au făcut greșeli, într-o perioadă nesocotindu-se sau chiar blamîndu-se opere remarcabile ale înaintașilor, de pe poziții ideologice dogmatice, rigide, străine materialismului dialectic și istoric, iar alteori elogiindu-se fără discernămint lucrări conținind idei retrograde sau avînd o calitate artistică discutabilă, nereprezentativă pentru patrimoniul nostru cultural.în ce privește activitatea cultural-artisti că de masă, a formațiilor de amatori, trebuie arătat că, pe lingă succesele de seamă obținute în această amplă mișcare ce se desfășoară în țara noastră, s-au manifestat și serioase lipsuri, punîndu-se uneori accentul principal pe promovarea dansului popular și neglijîndu-se celelalte forme ale vieții artistice, mai ales acțiunile cu caracter educativ. Nu putem fi încă pe deplin mulțumiți de felul cum este folosită puternica bază materială, forțele de care dispune astăzi societatea noastră în acest domeniu.
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nnJ-erijeativi va S azalizarâ pe larg, imr-on sțx_r.z critic s autocnuc. în sco- pol stabilirii saintular fi laâwrflor pentru r.±.carea ei la un nivel toc mai înalt.Erte necesar fi in acest domeniu — ca in toate domeniile — să pornim de 1* nrrrsitatea unei analize critice și autocritice a dramului pe care l-am străbătut. să tragem toate învățămintele și cooc!ir.i>. ații din ceea ce a fost bun, din experiența pozitivă, cit și din lipsurile j; neajunsurile care s-au manifestat.Nu putem acum, la acest congres, să nu subliniem și să nu ne oprim mai amănunțit asupra unor manifestări negative care au existat în trecut în activitatea noastră ideologico-educativă, dacă dorim, ca într-adevăr congresul să marcheze un moment nou în întreaga activitate politico-educativă și culturală, de formare a omului nou. cu o conștiință înaintată. (Aplauze puternice).Mă aștept ca presa din unele țări, unele posturi de radio și televiziune străine sa se ocupe îndeosebi de lipsurile la care m-am referit. încercând să diminueze realizările și să prezinte denaturat viața socseîățri noastre. I-as invita pe ziariștii respectivi să facă bine să prezinte și ei cum se desfășoară activitatea în societatea lor. cu lipsurile, cu neajunsurile ei — și să ne așezăm la o dezbatere publică pentru a demonstra caracterul avansat al culturii socialiste și lipsurile grave — pornind de la însăși baza socială — ale întregii activități educative din societatea capitalistă. (Aplauze pdternice. îndelungate). Desigur, pe cei de bună-cre- t ntă — și sîr.t mulțâ aceștia — îi invit să pună accentul pe ceea ce este pozitiv și să acționăm pentru a crea în lume o cultură nouă. în serviciul popoarelor. «1 păcii și colaborării internaționale. (Apla
uze puternice).Așa cum am mai menționat și în alte împrejurări, prezentarea deschisă a lip- s_.rior. a greșelilor constituie nu o dovada de slăbiciune, ci o dovadă a tăriei șt forței partidului nostru. Aceasta reprezintă garanția că vor fi luate toate măsurile pentru a îmbunătăți activitatea in trate domeniile, pentru a nu se mai repeta denaturări ale trecutului, ale luptei revoluționare a poporului și partidului nostru, pentru a se prezenta istoria. lupta revoluționară, gindirea poporului nostru, arta și cultura, creația sa de astăzi în adevărata lor amploare, ca o activitate creatoare, de făurire a unei vieți noi, libere. (Aplauze puternice).Luarea unei poziții ferme față de greșelile care au fost comise și în acest sector de activitate va duce, fără nici o îndoială, la îmbunătățirea muncii întregului nostru front ideologic, al întregii activități de partid. Ia creșterea rolului conducător al partidului în acest domeniu. la creșterea unității, a forței sale în opera de făurire a socialismului și comu- r. șrr.ului pe pămintul României. (Aplauze puternice).Entuziasmul, dragostea și încrederea cu care întregul nostru popor a sărbătorit recent împlinirea a 55 de ani de existență a partidului se datoresc tocmai faptului că de-a lungul întregii sale existențe Partidul Comunist Român s-a dovedit exponentul cel mai fidel al intereselor fundamentale și aspirațiilor de progres ale întregii noastre națiuni, a probat că el nu are alt țel mai înalt, deci t sluj irea poporului, a cauzei fericirii și libertății sale, a idealurilor socialismului si comunismului, a colaborării și păcii în lume. (Aplauze puternice).

LINIILE DIRECTOARE ALE ACTIVITĂȚII 
DE EDUCAȚIE REVOLUȚIONARĂ, SOCIALISTĂ 

A OAMENILOR MUNCII DIN PATRIA NOASTRĂStimați tovarăși.Este un adevăr bine cunoscut că socialismul și comunismul se construiesc cu poporul și pentru popor, că în edificarea noii orînduiri rolul hotărâtor îl au masele de oameni ai muncii — făuritorii tuturor bunurilor materiale și spirituale ale societății. ai propriei lor istorii. Tocmai de aceea, partidul nostru pune în centrul atenției făurirea omului nou, folosirea deplină a tuturor mijloacelor de care dispune societatea pentru ridicarea continuă a nivelului general de cultură — profe

sional. politic, științific — al maselor largi populare, pentru înarmarea temeinică a constructorilor socialismului cu cele mai avansate cuceriri ale geniului uman, cu cunoașterea legilor obiective ale dezvoltării sociale. Numai cunoscînd aceste legi, adevărurile universal valabile, oamenii muncii vor putea acționa în mod conștient pentru transformarea naturii și a societății, vor putea fi cu adevărat stăpîni pe soarta lor, realizînd acel salt, cu adevărat revoluționar de care vorbea Engeîs — saltul din „imperiul necesității în imperiul libertății".

La baza întregii act ivi tați educative trebuie să stea concepția revoluționară despre lume și viață a partidului — materialismul dialectic și istoric, atotbirui- toarea învățătură marxist-leninistă, Programul Partidului Comunist Român — Carta teoretică, ideologică și politică a comuniștilor români, expresia marxism- leninismului creator în România. Partidul trebuie să asigure conducerea și îndrumarea nemijlocită a întregii munci ideologice și teoretice, a întregii educații politice și culturale. (Aplauze puternice, prelungite).
Munca - factor determinant în formarea

conștiinței socialisteFormarea omului nou trebuie să pornească de la adevărul binecunoscut după care munca, activitatea socială utilă constituie factorul determinant în formarea conștiinței socialiste, in educarea morală și politică a maselor. De aceea este necesar să punem pe prim plan educarea oamenilor, îndeosebi a tineretului, prin muncă și pentru muncă. Societatea pe care o edificăm este societatea celor ce muncesc, ea se întemeiază nemijlocit pe munca creatoare a tuturor membrilor săi. Fiecare cetățean trebuie să depună o activitate utilă societății, să contribuie activ la progresul general al țării. Munca liberă, despovărată de exploatare, constituie unica sursă a sporirii avuției naționale. a înfloririi patriei, a prosperității poporului și a bunăstării personale ; de aceea, ea trebuie înțeleasă ca o necesitate. ca o îndatorire de onoare a fiecărui cetățean și, totodată, ca principalul mijloc

de afirmare a personalității umane, a forței creatoare a fiecărui cetățean. Trebuie să fie tuturor clar că nimeni nu poate trăi în societatea noastră fără a munciîntr-un sector sau altul al vieții econo- mico-sociale! Fiecare trebuie să înțeleagă că are datoria morală și patriotică de a-și consacra întreaga energie, competență și forță de muncă dezvoltării proprietății socialiste — principalul izvor al înfloririieconomico-sociale a țării, al bunăstării șî fericirii întregii Vechea lozincăne, nici pîine să fie permanent trează în
națiuni. (Vii „Nici muncă fără muncă" aplauze), fără pîi- trebuie minteacopiilor, a tineretului, a tuturor cetățenilor patriei noastre. Ea trebuie săfie înscrisă la loc de cinste în toate cărțile pentru copii, în toate manualele școlare și — nu ar strica — și în presa noastră și în emisiunile de radio și televiziune. (Vii aplauze).

întreaga activitate educativă trebuie să aibă la bază principiile eticii și echițăi/i socialiste, conform cărora fiecare primește de la societate în raport cu contribuția concretă adusă la progresul pâtriei, combătîndu-se tendință unora de a subordona interesele generale ale societății intereselor particulare, înguste, de a da societății cît mai puțin și de a pretinde de la ea cît mai mult, în spiritul eticii si echității trebuie să veghem permanent la realizarea unui raport just între, veniturile diferitelor categorii, de oameni ai muncii și, totodată, la aplicarea riguroasă, în toate sectoarele, a principiilor socialiste de cointeresare materială. Fiecare cetățean trebuie să fie conștient că bunăstarea și fericirea sa depind nemijlocit de felul cum muncește pentru dezvoltarea economiei naționale, pentru creșterea avuției întregului nostru popor. (Aplauze puternice).

III
PERSPECTIVELE DEZVOLTĂRII ECONOMICO- 
SOCIALE A ROMÂNIEI ÎN NOUL CINCINALDragi tovarăși.Am încheiat nu de mult cincinalul 1971—1975 și am trecut la înfăptuirea noului plan de cinci ani — ce marchează o etapă nouă, superioară în dezvoltarea patriei — pe baza Programului Partidului Comunist Român, a istoricelor hotă- rîri adoptate de Congresul al XI-lea, a

Directivelor privând progresul economi- co-social al țării pînă în 1990, documente ce fundamentează teoretic și practic căile făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintării României spre comunism.în actualul cincinal va fi continuată politica de dezvoltare în ritm înalt a forțelor de producție, de industrializare

socialistă, de introducere a științei și tehnicii moderne în întreaga economie. Producția globală a industriei va spori într-un ritm mediu anual de circa 11 la sută, astfel îneît în 1980, ultimul an al cincinalului, ea va ajunge la circa 1 000 miliarde lei. Odată cu dezvoltarea producției în ramurile industriei de vîrf, hotărîtoare pentru progresul accelerat al

Rolul școlii, al

Dragi tovarăși,Pornind de la faptul că în societatea noastră nouă învățămîntul constituie un factor principal de educație și formare a omului nou, Programul partidului și ho- tărîrile Congresului al XI-lea au stabilit continuarea, cu toată perseverența și fermitatea, a eforturilor de legare strînsă a școlii de cercetare și producție. Pe această cale școala trebuie să asigure pregătirea tineretului pentru muncă și viață și, totodată, însușirea celor mai noi cunoștințe teoretice — științifice și culturale —, să dezvolte în rîndul tinerilor respectul și pasiunea pentru munca concretă, producătoare de valori materiale. în același timp, trebuie să crească rolul educativ al școlii, contribuția ei la cultivarea în rîndul tineretului a înaltelor trăsături morale ale omului nou, constructor al socialismului. în legătură cu aceasta, consider necesar să atrag atențiunea asupra necesității de a se acorda mai multă grijă istoriei, literaturii, limbii române, creației poporului nostru —

științei și tehnicii în accelerarea 
progresului socialaceasta constituind un factor important pentru educația socialistă a tineretului patriei noastre. (Aplauze puternice). Profesorii și învățătorii au datoria de cinste și sarcina de mare răspundere de a-i forma pe tineri ca cetățeni conștienți și devotați ai patriei socialiste, ca făuritori entuziaști ai comunismului pe pămintul României.Un rol deosebit de important în mersul înainte al societății socialiste românești îl au dezvoltarea științei și tehnicii, cultivarea spiritului de creație propriu, a mîndriei de a aduce o contribuție originală prețioasă la progresul rapid al patriei noastre și la patrimoniul cunoașterii universale. Știința românească, toți oamenii muncii trebuie să facă totul pentru înfăptuirea directivelor Congresului al XI-lea de afirmare plenară în acest cincinal a revoluției tehnico-ști- ințifice în toate domeniile de activitate. (Aplauze puternice). A dezvălui noi taine ale naturii, ale materiei, a acționa pen

tru a face ca roadele cunoașterii să se materializeze cît mai curînd în producție, în viața socială, în progresul și bunăstarea poporului este un scop nobil care trebuie să-i însuflețească pe toți cei ce se consacră cercetării științifice și tehnice, pe toți oamenii muncii.Activitatea în domeniul științelor sociale trebuie să contribuie la dezvoltarea spiritului revoluționar, militant al comuniștilor, al tuturor oamenilor muncii, în lupta pentru înnoirea continuă a societății, împotriva a tot ceea ce nu corespunde actualelor condiții istorice, pentru asigurarea mersului ferm înainte pe calea progresului și civilizației. Așa cum se subliniază și în Programul partidului nostru, numai ridicînd permanent nivelul ideologic, teoretic al tuturor comuniștilor, vom asigura ca Partidul Comunist Român să rămînă permanent un partid tînăr, revoluționar, capabil să-și îndeplinească cu succes rolul de forță politică conducătoare, misiunea istorică în transformarea revoluționară a societății românești .' (Aplauze puternice).
Caracteristicile de bază ale patriotismului revoluționarEducarea tuturor oamenilor muncii, fără deosebire de naționalitate, și în primul rînd a tineretului, în spiritul dragostei față de țară și al patriotismului revoluționar, socialist, constituie o îndatorire permanentă care trebuie să ocupe un loc central în întreaga activitate politică și culturală. Dezvoltînd recunoștința și prețuirea față de strămoșii care, cu sacrificii și jertfe uriașe, au apărat ființa națională a poporului, au purtat steagul luptei pentru libertate și neatîr- nare, pentru dreptate națională și socială, trebuie să sădim în conștiința oamenilor sentimentul răspunderii față de moștenirea înaintașilor, al hotărîrii de a duce mai departe, în noile condiții istorice, făclia progresului și civilizației pe pămîntul României.

A fi patriot, a-ți iubi țara înseamnă a face totul pentru a spori avuția națională, proprietatea socialistă, a nu precupeți nimic pentru înfăptuirea politicii partidului comunist, ce corespunde pe deplin intereselor vitale ale întregii națiuni.A fi patriot înseamnă a fi oricîndgata să faci totul, mergînd pînă la supremul sacrificiu, pentru a apăra libertatea, independența și integritatea țării, pentru a salvgarda mărețele cuceriri revoluționare ale poporului.Patriotismul, dragostea și devotamentul față de țară sînt o expresie a conștiinței revoluționare, comuniste, expresia îndatoririi de onoare a fiecărui comunist, a fiecărui om al muncii față de glia strămoșească și față de noda societate.

A fi patriot înseamnă a milita permanent împotriva oricăror discriminări naționale, împotriva șovinismului, a concepțiilor și manifestărilor rasiste, pentru deplina egalitate în drepturi a tuturor oamenilor muncii, fără deosebire de naționalitate, pentru frăție în munca și lupta comună. (Aplauze puternice).A fi patriot înseamnă a milita activ pentru prietenie cu toate popoarele țărilor socialiste, cu popoarele statelor în curs de dezvoltare, cu toate popoarele lumii, pentru cauza păcii și colaborării.A fi patriot înseamnă a respecta sentimentele naționale ale altor popoare, libertatea și independența lor. în acest
(Continuare in pag. a IV-a)
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EXPUNEREA TO VARÂȘUL UI NICOLAtSAUȘESCU
(Urmare din pag. a IlI-a)înțeles patriotismul nu poate fi în nici un fel caracterizat drept naționalism îngust, nu poate fi opus solidarității și prieteniei între popoare.
Abordarea marxist-leninistă a problemei națiunii 

și a naționalităților conlocuitoareîn activitatea noastră generală, deci și educativă, pornim de la faptul că rolul națiunii nu slăbește și cu atît mai puțin nu dispare după victoria revoluției socialiste ; dimpotrivă, în întreaga perioadă a construcției socialiste și a trecerii spre comunism națiunea, statul național vor avea de jucat o misiune de cea mai mare însemnătate. Partidul Comunist Român consideră că grija pentru dezvoltarea națiunii, a trăsăturilor ei noi care apar în socialism, constituie o parte integrantă a înseși edificării noii orînduiri. Preocuparea pentru înflorirea națiunii socialiste nu poate fi în nici un fel opusă colaborării și solidarității internaționale. Așa cum se subliniază și în Programul partidului, întărirea națiunii, dezvoltarea fiecărei țări socialiste duc la întărirea solidarității acestora, la dezvoltarea colaborării, a raporturilor noi, bazate pe deplină egalitate între state. Numai respectîndu-se interesele fiecărei națiuni se pot crea condiții pentru stabilirea unor relații cu adevărat libere între state, se poate realiza o tot mai mare apropiere între ele. Nesocotirea intereselor vitale ale popoarelor și a voinței lor de a-și făuri destinul în mod liber, fără amestec din afară, tolerarea încălcării suveranității sacre a poporului ar însemna abdicarea de la principiile marxism-leninismului, alunecarea pe pozițiile cosmopolitismului și nihilismului național, cu mari daune pentru cauza socialismului și păcii. (Aplauze puternice).Avînd în vedere însemnătatea principială și practică a acestor probleme, este necesar să se asigure cunoașterea
Studierea istoriei în lumina concepției 

dialecticii materialiste
Dragi tovarăși,în educarea socialistă a maselor, cunoașterea istoriei proprii constituie un factor important al dezvoltării conștiinței de sine a poporului, al cunoașterii a ceea ce a fost înaintat, cu adevărat revoluționar în trecutul său, precum și a ceea ce a fost retrograd și trebuie combătut Totodată, studierea istoriei permite cunoașterea legăturilor tradiționale care au existat de-a lungul secolelor între popoare, în special între popoarele vecine, a relațiilor lor de solidaritate și întrajutorare în lupta pentru cauza libertății și independenței, precum și aspectele legate de vechea politică de dominație și asuprire promovată de marile imperii din trecut, de învrăjbire între popoare cultivată de clasele exploatatoare. Iată de ce înfățișarea profund obiectivă și interpretarea justă, corectă, principială a datelor și faptelor istorice au o importanță esențială pentru lichidarea surselor de neîncredere și animozitate create de-a lungul timpului între popoare. Tendințele de denaturare a

Perfecționarea statului, dezvoltarea democrației socialisteStimați tovarăși,în întreaga perioadă a construcției socialiste statul oamenilor muncii a avut un rol de cea mai mare importanță în conducerea unitară a tuturor domeniilor vieții economico-sociale. Pe măsura trecerii societății noastre de la o etapă istorică la alta, activitatea statului s-a amplificat și perfecționat, iar odată cu lichidarea claselor exploatatoare, s-au accentuat laturile politice și organizatorice ale acesteia, creîndu-se un cadru organizatoric nou, fundamental deosebit de cel existent în primii ani după cucerirea puterii de către proletariat. Principala caracteristică a acestor schimbări constă în democratizarea organelor de stat, exprimată în primul rînd în creșterea rolului Marii Adunări Naționale, al consiliilor populare, în crearea unor organisme colective centrale, a consiliilor de conducere deliberative în instituțiile centrale și locale de stat. De asemenea, a avut loc constituirea consiliilor muncitorești de conducere cu caracter deliberativ în întreprinderile și unitățile economico-sociale, s-au instituționalizat adunările generale ale oamenilor muncii — acestea reprezentînd trecerea la o formă superioară a democrației economice, muncitorești, asigurind participarea largă directă și efectivă a maselor populare la conducerea treburilor obștești. Se poate spune că am creat un sistem de organizare a statului unic în felul său, un sistem democratic larg care asigură dezbaterea și adoptarea hotărîri- lor și legilor cu participarea întregului nostru popor.Factorul fundamental al democrației noastre noi îl reprezintă proprietatea socialistă de stat și cooperatistă asupra mijloacelor de producție, asupra întregii bogății naționale și, pe această bază, re
Intensificarea activității cuiturai-artistice în rîndul 

oamenilor muncii de la orașe și sateStimați tovarăși,După cum am înfățișat în cadrul expunerii, dispunem de o puternică bază materială pentru activitatea politică și cultural-edueativă de masă. Este necesar să luăm toate măsurile pentru folosirea cu rezultate cît mai bune a tuturor mijloacelor create de societatea noastră în vederea ridicării la un nivel superior a muncii de educație.

Iată de ce partidul nostru, organizațiile de tineret, celelalte organizații de masă și obștești, instituțiile cultural- educative trebuie să acționeze consecvent pentru dezvoltarea conștiinței socialiste, a dragostei de țară, a răspun

temeinică de către fiecare cetățean a politicii partidului nostru în problema națională, a modului de abordare marxist-leninistă, teoretică și practică, a problemelor națiunii socialiste.în acest spirit soluționează partidul nostru și problema naționalităților conlocuitoare, ținînd seama că existența acestora pe teritoriul țării noastre este o realitate istorică, că de-a lungul veacurilor aceste populații au trăit, muncit și luptat împreună cu poporul român pentru libertate socială și națională, pentru progres și civilizație. Tot ceea ce s-a realizat de-a lungul secolelor este rodul muncii comune. Avem răspunderea să facem totul pentru întărirea acestei colaborări în vederea dezvoltării continue a patriei noastre comune pe calea socialismului și comunismului. (Aplauze puternice). Partidul nostru apreciază că preocuparea pentru asigurarea deplinei egalități în drepturi a oamenilor muncii aparținînd naționalităților conlocuitoare, pentru soluționarea problemelor lor specifice, își păstrează importanța în întreaga perioadă de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și de trecere spre comunism. Politica marxist-leninistă a partidului în problema națională se reflectă în primul rînd în repartizarea forțelor de producție, în dezvoltarea industrială a tuturor județelor țării — ceea ce asigură condiții materiale de realizare a egalității depline în drepturi — precum și în dezvoltarea învățămîntului, culturii și artei, a celorlalte activități sociale, în limba proprie. Partidul nostru va acționa cu toată fermitatea și în viitor pentru 

datelor istorice, interpretarea lor subiectivă, eronată, în funcție de anumite conjuncturi sau potrivit unor interese unilaterale, nu slujesc cauzei prieteniei între popoare. Asemenea practici sînt străine principiilor materialismului dialectic și istoric — concepția științifică despre lume a proletariatului —. spiritului de dreptate și adevăr al clasei muncitoare. poziției ei critice juste in valorificarea moștenirii trecutului.Așa cum am mai menționat, de-a lungul vremii, prin secole și milenii, popoarele s-au dezvoltat, s-au așezat pe anumite teritorii, au devenit națiuni și state independente. Aceasta este o realitate istorică obiectivă ce nu poate fi schimbată de nimeni — indiferent dacă place sau nu unor istorici. Nu se poate pune problema de a aprecia popoarele în funcție de data la care s-au stabilit pe un anumit teritoriu, de a face discriminări de drepturi între ele pe această bază ci, pornind de la realitățile istorice, care nu mai pot fi modificate de nimeni, de a se aplica în mod consecvent o politică de deplină egalitate și respect reci
partiția venitului național în conformitate cu principiile eticii și echității socialiste, precum și puterea clasei muncitoare, în alianță cu țărănimea și celelalte categorii de oameni ai muncii, care asigură înfăptuirea în practică a acestor principii de bază. în aceasta constă, dealtfel, deosebirea fundamentală dintre democrația burgheză — bazată pe puterea și proprietatea capitalistă, pe exploatarea oamenilor muncii, pe repartiția profund inegală a venitului național — și democrația socialistă în care nu mai există exploatare și asuprire, în care toată avuția aparține poporului, iar repartiția venitului național se realizează după principiul „de la fiecare după capacitate, fiecăruia după muncă**. (Aplauze puternice).Pornind de la considerentul că atît în societatea socialistă multilateral dezvoltată, cît și, încă timp îndelungat, în comunism, statul va avea un rol important în conducerea unitară a vieții economico-sociale, este necesar să acționăm permanent pentru perfecționarea activității statului, a întregului sistem ae organizare a societății, punînd un accent deosebit pe asigurarea conducerii științifice, democratice a vastei opere de edificare a noii orînduiri. Avem marea obligație de a ne îngriji permanent de dezvoltarea forțelor armate, de dotarea lor cu mijloacele de luptă necesare, de întărirea continuă a capacității de apărare a patriei. Avînd în vedere dezvoltarea mondială contemporană, întregul nostru tineret, toți cetățenii țării trebuie să se pregătească și să fie gata în orice moment să-și facă datoria față de patrie, să apere cu orice sacrificiu cuceririle revoluționare, socialiste ale oamenilor muncii, libertatea și independența poporului nostru, integritatea Republicii Socialiste România. (Vii și puternice aplauze).

Pornind de la faptul că întreaga activitate educativă va trebui să se desfășoare sub conducerea nemijlocită a organelor și organizațiilor de partid, doresc să subliniez, totodată, că sarcini importante revin in această direcție Consiliului Culturii și Educației Socialiste, precum și comitetelor de cultură și educație socialistă județene care au menirea să asigure conducerea unitară a activității cultural-educative, impri- 

derii față de interesele supreme ale Republicii Socialiste România, față de cauza socialismului, a prieteniei și solidarității internaționale cu toate forțele progresiste, antiimperialiste. (Aplauze puternice).

cimentarea trainică a prieteniei și unității dintre toți oamenii muncii — români, maghiari, germani, sirbi și de alte naționalități — pe baza stimei reciproce, a deplinei egalități în drepturi, pentru dezvoltarea prieteniei și frăției în lupta și munca pentru prosperitatea României, pentru bunăstarea și fericirea întregului nostru popor. (Aplauze puternice).Totodată, pornim de la faptul că atît problema națiunii cît și a naționalităților trebuie privită în perspectiva istorică a dezvoltării forțelor de producție și perfecționării relațiilor sociale, a dispariției claselor și categoriilor sociale. a omogenizării și formării unei societăți unice a oamenilor muncii.Trebuie să pornim permanent de la adevărul istoric, de la concepția marxist- leninistă pentru a înțelege bine că națiunea este un produs al dezvoltării forțelor de producție, al societății capitaliste și că ea va dispare treptat într-o anumită fază de dezvoltare, superioară a societății — în societatea comunistă. Cu atît mai mult în această concepție trebuie privită și problema naționalităților conlocuitoare din cadrul statelor naționale.Pornind de la acest adevăr materialistdialectic, partidul și statul nostru au datoria să acționeze in mod conștient pentru asigurarea tuturor condițiilor de manifestare plenară a națiunii și naționalităților și, totodată, pentru apropierea și dispariția treptată în comunism a deosebirilor naționale, pentru formarea unui popor al oamenilor muncii făuritori conștienți, intr-o deplină unitate, a propriei lor istorii, a propriului lor viitor liber comunist. (Aplauze îndelungate).

proc între popoare. între națiuni șl naționalități, de a se respecta entitatea națională a fiecăruia, asigurind ccc.u- crarea armonioasă, frăția și solidaritatea în lupta comună pentru cauza libertății și dreptății sociale și națimale. a progresului și prosperității fiecărui popor, a emv-.ețurru ș; eo«aooeărti pasn. re a ta- turor națiunilor. (Aptuue pteraăc». ta- dehmgate). în stuxerea isix-.e trebuie să ne călăuzim permanent de concepția materialist-dialectică, a marxism-leninismului, puni nd in lumină a- devărul obiectiv, rolul maselor, al popoarelor. combătind tot ceea ce a fost negativ in trecut politica de dnminaț-e a altor popoare și de invră. bire națională dusă de clasele asupritoare. Istoria trebuie să pună, ce asemenea. în evidență lupta comuniștilor pentru eliberare socială. Să facem totul ca 
istoria să devină o puternică armă aprieteniei ș: solidarității între popoare, în lupta pentru socialism. pentru colaborare și pace internațională! (Aplauze puternice, îndelungate).
Vom acționa permanent pentru îmbunătățirea activității organelor de securitate și miliție, în vederea salvgardării intereselor supreme ale orinduirii noastre socialiste, a proprietății întregului popor, precum și a proprietății personale, a vieții și liniștei tuturor cetățenilor, a normelor noi de conviețuire socială și a legalității socialiste. Răspunderi tot mai mari revin organelor de justiție și procuratură in aplicarea principială a legilor țării, in pedepsirea fermă a celor ce le încalcă, în evitarea abuzurilor de orice fel, în promovarea consecventă a dreptului socialist în întregul ansamblu al relațiilor noastre socialiste.Doresc sâ reamintesc încă o dată, ceea ce am mai declarat de cîteva ori. că trebuie să facem totul pentru ca nimeni să nu poată încălca nepedepsit legile țării, normele de conviețuire socială socialiste. Dar. totodată, avem obligația și vom acționa în așa fel încit nimeni să nu poată fi pedepsit, să nu fie judecat pe nedrept. Trebuie să asigurăm o adevărată legalitate democratică, populară, care să pornească de la apărarea intereselor poporului, să fie pusă în slujba poporului. (Aplauze puternice).Va trebui să acționăm continuu pentru întărirea legăturilor statului, a organelor sale cu poporul, pentru ca toate organele de stat să se sprijine permanent în activitatea lor pe masele largi ale oamenilor muncii, să apere consecvent și ferm interesele acestora, și, totodată, aceste organe să se afle sub un control permanent al maselor largi populare. al întregului popor. în aceasta constă pînă la urmă latura esențială, inseparabilă a democrației socialiste, concretizarea principiului guvernării statului, a societății de către masele largi populare, de către poporul însuși. (Aplauze puternice).

mîndu-i un spirit militant, orientînd-o în direcția formării conștiinței noi, revoluționare a maselor, a promovării și răspindirii largi a creației literar-artis- tice puse în slujba intereselor și idealurilor celor mai înaintate ale poporului. în întreaga lor activitate aceste organisme trebuie să se sprijine pe un larg activ obștesc, să asigure unirea într-o singură direcție a instituțiilor și ba

zei materiale, a tuturor forțelor intelectualității noastre.O atenție deosebită este necesar să acordăm activității caselor de cultură și cluburilor din întreprinderi și instituții care trebuie să se manifeste ca adevărate focare de educație și cultură, de formare a conștiinței socialiste a oamenilor muncii. Nu trebuie să existe întreprindere și instituție în care sâ nu se cesfășoare o intensă și bine organizată activitate educativă, care să nu dispună de formații cuiturai-artistice. în cadrul tuturor unităților economice și sociale trebuie să asigurăm îmbinarea armonioasă a producției cu educația, a muncii cu organizarea plăcută și educativă a timpului liber, făcind din întreprinderile și instituțiile noastre puternice centre de formare a omului nou, cu un larg orizont de cultură, cu o înaltă conștiință socialistă. Pentru realizarea acestui obiectiv, impus de cerințele dezvoltării multilaterale a societății noastre, apare necesar sâ constituim în întreprinderi și instituții consilii unitare ae educație și cultură care sâ organizeze, sub conducerea organizațiilor de partid, întreaga activitate de răspindire a științei, de educare politică, munca cultural-artistică, precum și organizarea plăcută și educativă a timpului liber. (Aplauze puternice).în mediul rural școala și căminul cultural trebuie să devină puternice centre ce răspindire a cunoștințelor științifice și culturale, de educație politică, cetățenească ți etică a locuitorilor satelor, de organizare a unei vii ți variate activități artistice de masă. Pentru conducerea unitară a vieții cultural-educative este necesar sâ constituim în comune consilii de educație ți cultură care să tupnnaă ți sâ antreneze toate forțele da care dispunem, asigurind desfășurarea unei largi mișcări de masă, impri- —înH un nou și puternic avînt creației ți interpretării artei populare. în general trebuie să stimulăm mai mult spiritul de creație al maselor în sfera culmii, dezvoltind cenacluri literare, cercurile artistice, cercurile cu caracter științific ți tehnic. în acest scop, este necesar să se extindă concursurile de creație si interpretare artistică, atît la nivelul comunelor, orașelor ți județelor, cit și la nivelul întregii țări, veghind ca acestea sâ capete un caracter activ, nu formal, ț. să reprezinte un mijloc eficient de
Creația literar-artistică — factor activ în transformarea 

revoluționară a societății și a omului,
în slujirea cauzei progresului social în întreaga lume
Ia viata cultural-artistmâ * țârii, ca 

S. îi educația oamerulrr tsuncis im rol 
de mare * 11 ~ 1:eH are creația literar-s-—c- Doreee sâ dau și la acest eoo- gres o înaltă apreciere m.nunatelrr opere Eterate. ca și operelor din celelalte do- mesiii ale anei, realizate in anii socialismului. in mod deosebit celor făurite în ultimii ani — care au îmbogățit tezaurul nostru de valori culturale, au contribuit la elevarea vieții spirituale a poporului, la făurirea omului nou devotat cauzei socialismului, idealurilor partidului nostru comunist. (Aplauze puternice).în cadrul acestor realizări de seamă se Înscriu în mod firesc și operele artistice făurite de creatorii <Jin rîndul naționalităților conlocuitoare — parte integrantă a culturii noi ce se edifică în patria noastră socialistă. Scrise în limba maternă, reflectind aspectele specifice ale vieții și spiritualității naționalităților respective, aceste opere oglindesc, totodată, realitățile generale ale patriei, folosind limba unică a societății noastre socialiste — limba umanismului revoluționar, a concepției filozofice a materialismului dialectic și istoric.Este de înțeles că, odată cu dezvoltarea generală a societății noastre, pretențiile oamenilor muncii cresc și în domeniul creației cuiturai-artistice. Cetățenii patriei noastre, făuritori ai societății socialiste, doresc cît mai multe lucrări literare, muzicale, plastice, cinematografice și teatrale care să înfățișeze, prin limbajul specific al fiecărei arte, realizările, preocupările și visurile lor. Oamenii muncii vor să-și recunoască în lucrările literare și artistice propria lor fizionomie morală, nu să găsească în romane, filme sau piese de teatru personaje închipuite sau eroi transplantați în zilele noastre din alte etape istorice sau chiar de pe alte planete. Unii creatori de artă își închipuie că pot găsi conflicte interesante numai în anumite medii sociale unde unii oameni complică inutil lucrurile și însăși viața lor, cîteodată din lipsă de activitate. într-adevăr, oamenii muncii din uzine și de pe ogoare sînt mult mai puțin complicați, ei rezolvă problemele de viață și de muncă mult mai simplu și mult mai direct. Dar fac o mare greșeală aceia care cred că, din această cauză, acești minunați creatori ai bunurilor materiale și spirituale, oamenii muncii, nu pot oferi cele mai importante surse de inspirație pentru artiști. (Vii aplauze). Tocmai oamenii muncii sînt animați de idealurile cele mai înalte și de convingerile cele mai profunde, își trăiesc viața cu pasiune și dăruire, sînt însuflețiți de spirit de dreptate și adevăr. Ei, oamenii muncii, exprimă in modul cel mai pregnant adevăratul caracter al poporului nostru, sensibilitatea și frumusețea sa morală, unică în felul ei. (Aplauze puternice). Iată de ce creatorii de artă trebuie să-și caute eroii îndeosebi în rîndul maselor populare, în mijlocul poporului — constructor glorios al noii orînduiri sociale în România ! Lor, oamenilor muncii, le consacrăm tot ceea ce se făurește mai bun în societatea noastră, lor le închinăm întreaga noastră bogăție materială. Este, deci, normal ca lor să le aparțină și tot ceea ce se creează mai de preț în literatură, muzică, cinematografie, teatru și în artele plastice, în întreaga creație spirituală din patria noastră. (Aplauze puternice, prelungite).Avem nevoie de o literatură și o artă care să redea cît mai colorat și cît mai divers din punct de vedere artistic realitatea contemporană, viața constructorilor socialismului, succesele și bucuriile lor, greutățile și lipsurile existente, mentalitățile înapoiate și viciile condamnabile ale unor oameni. Sîntem revoluționari 

manifestare a talentelor autentice de masă, de participare a oamenilor muncii la viața culturală a societății noastre. în acest sens, cred că ar fi bine să ne gindim la organizarea anuală, la începutul lunii iunie, a unor festivaluri sau concursuri naționale, cultural-sportive, pe întreaga țară. (Aplauze puternice).Trebuie să fim pe deplin conștienți de faptul că vasta și complexa operă de formare a omului nou, stăpîn pe cele mai înaintate cuceriri ale științei, ale cunoașterii umane, cu o profundă cultură revoluționară nu se poate înfăptui doar de către activiștii din acest domeniu sau de către intelectuali, oricît de geniali și talentați ar fi aceștia. Formarea omului nou presupune conlucrarea strînsă a activiștilor, a intelectualilor cu oamenii înaintați din toate categoriile sociale, cu masele largi ale celor ce muncesc și, pe această bază, crearea unei ample mișcări populare în domeniul educației și culturii. Ca în toate sectoarele vieții materiale și spirituale, rolul determinant în crearea culturii noi, revoluționare îl au masele populare, geniul inepuizabil și mereu inovator al poporului. Educația socialistă, dezvoltarea culturii revoluționare constituie o problemă de cea mai mare importanță pentru întreaga societate, și ea nu poate fi soluționată decît cu participarea activă a maselor populare, a întregului nostru popor. Această activitate se integrează, dealtfel, în procesul lărgirii continue a democrației noastre socialiste, reprezintă un factor de mare importanță în dezvoltarea generală a țării, in participarea întregului popor la construirea conștientă a propriului său destin. (Aplauze puternice).în desfășurarea muncii educative și cuiturai-artistice un rol sporit revine Uniunii Generale a Sindicatelor, Uniunii Tineretului Comunist, Consiliului Național al Femeilor, uniunilor cooperatiste, celorlalte organizații de masă și obștești. Consiliul Național al Frontului Unității Socialiste, consiliile județene, orășenești și comunale ale Frontului Unității Socialiste trebuie să acționeze pentru unirea tuturor forțelor organizațiilor componente în acțiunea de răspindire a științei. de educație politică și cultural-artistică a maselor. Sub conducerea organelor ți organizațiilor de partid, este necesar să se asigure o strînsă conlucrare a 

și nu dorim opere care să înfrumusețeze realitatea, să prezinte viața in culori —i ; nu avem nevoie de dulcegării artistice. Dimpotrivă, considerăm că o astfel de prezentare idilică a vieții este dăunătoare pentru dezvoltarea spiritului și a combativității revoluționare a omului socialist Dar nu ne trebuie nici o artă care să nege realitățile, să le deformeze, prezentîndu-le în negru, în- fățișînd în culori cenușii viața și munca eroică a poporului nostru. O asemenea artă are, de asemenea, un caracter bolnăvicios și ca atare este profund dăunătoare. Oamenii muncii au nevoie de o artă cu adevărat revoluționară, care să redea în mod veridic și obiectiv realitatea. care să fie pătrunsă de un puternic suflu mobilizator, militînd cu pasiune pentru perfecționarea societății și a omului. Dorim o artă care să redea cele mai nobile sentimente ale constructorilor noii orînduiri sociale, dar care, totodată, să biciuiască mentalitățile înapoiate, să dezvăluie lipsurile și greșelile, dînd maselor o perspectivă însuflețitoare de muncă și luptă, pentru progres și civilizație. (Aplauze îndelungate).Creația artistică la baza căreia se află dialectica materialistă, filozofia noastră revoluționară despre lume, trebuie să-și tragă seva din realitatea social-istorică în mijlocul căreia se naște, ea fiind incompatibilă cu înstrăinarea de viață, cu lipsa de țel, cu gratuitatea, cu așa- zisul principiu al artei pentru artă infirmat de întreaga dezvoltare a culturii universale. Reamintesc și la acest congres spusele lui Leonardo Da Vinci : „Acela care poate merge la izvor nu trebuie să meargă la ulcior". Noi avem izvoare nesecate care, dacă bei din ele, te întineresc, îți dau noi puteri de viață, îți stimulează forța creatoare. Renunțați deci, dragi tovarăși scriitori și artiști — dar și lucrători din alte domenii — să căutați sau să alergați după tot felul de ulcioare care de care mai smălțuite, dar de cele mai multe ori cu o băutură fără gust, stătută și deci dăunătoare. (Aplauze îndelungate). Sorbiți apa limpede, răcoritoare și veșnic vie a izvoarelor patriei noastre socialiste. (Aplauze puternice, îndelungate).Călăuzindu-se de o teorie revoluționară, literatura și arta epocii noastre socialiste trebuie să aibă și ele un caracter profund realist și dinamizator. Aceasta înseamnă că artiștii trebuie să abordeze și să înfățișeze realitatea în operele lor prin prisma principiului dialectic al mișcării și transformării neîntrerupte a societății și omului. Tratarea faptelor de viață și a actelor indivizilor rupte de contextul social-istoric în care se produc, fără cauzalitate și scop, ca pe niște date fatale, incognoscibile, determinate de o forță supranaturală, denotă pînă la urmă o optică metafizică în procesul de creație diametral opusă filozofiei materialist-dialectice. De asemenea, situarea pe poziții revoluționare în artă presupune orientarea conștientă de către autor a operei sale în direcția unei contribuții active la transformarea înnoitoare, progresistă a societății, a omului. Creația literar-artistică trebuie să cultive tradițiile de înfrățire ale oamenilor muncii, ale luptei pentru eliberare socială și națională, pentru o viață mai bună, munca unită pentru făurirea socialismului, pentru înflorirea scumpei noastre patrii — Republica Socialistă România. (Aplauze puternice). Numai o astfel de artă are cu adevărat un caracter revoluționar, umanist, slujește omului, poporului, patriei, cauzei socialismului, comunismului, păcii și prieteniei între popoare, umanității în general. (Aplauze puternice).In contextul preocupărilor pentru transformarea culturii într-un factor ac

Consiliului Culturii și Educației Socialiste, a Ministerului Educației și Învățămîntului, a celorlalte organisme ideologice, politice și culturale în vederea organizării unitare a activității educative pe întregul cuprins al patriei noastre.O importantă latură a muncii de educație, a dezvoltării culturii noastre noi, socialiste, o constituie răspîndirea cărții politice, științifice și literare, organizarea unitară a bibliotecilor din cadrul așezămintelor de cultură și al școlilor, comunelor și orașelor.Un rol important în vasta activitate educativă desfășurată în țara noastră revine teatrelor, operelor, operetelor,- orchestrelor filarmonice și celorlalte formații artistice. Pentru a răspunde la nivelul cel mai înalt cerințelor maselor populare, repertoriul acestor instituții trebuie să asigure punerea în valoare a bogatului nostru patrimoniu artistic clasic, să promoveze creațiile noi, cu caracter revoluționar, cu o ținută artistică corespunzătoare, să facă cunoscute spectatorilor cele mai reprezentative opere din tezaurul artistic universal. în același timp, toate aceste instituții trebuie să stabilească o legătură strînsă cu mișcarea artistică de masă, să participe la organizarea și desfășurarea activității formațiilor de amatori din întreprinderi și instituții, din orașe și comune.în munca educativă, o pondere deosebită are arta cinematografică, cu largă audiență în rîndul cetățenilor, cu mare putere agitatorică, capabilă să asigure pătrunderea în conștiința spectatorilor a ideilor avansate ale societății noastre. Tocmai de aceea se impune să manifestăm toată exigența față de calitatea filmelor artistice românești, acordînd, în același timp, atenția corespunzătoare producției de filme documentare și de popularizare a științei. Paralel cu îndrumarea în acest spirit a cinematografiei noastre, Consiliul Culturii și Educației Socialiste este chemat să manifeste cea mai mare exigență și față de importul filmelor din străinătate, neadmițînd sub nici un motiv proiectarea pe ecranele cinematografelor a unor filme care propagă idei retrograde, violența, desfrîul, care fac apologia modului de viață burghez și care pot avea o influență morală nocivă asupra tineretului.

tiv al luptei împotriva războiului și agresiunii, pentru destindere, pentru mai buna cunoaștere reciprocă și apropiere între popoare, atrage atenția faptul că în unele cercuri intelectuale occidentale se aud din nou voci care exaltă teoria apolitismului în artă, cerînd artiștilor să ignore realitățile actuale, problemele complexe care preocupă omenirea. Desigur, în aceste teze nu găsim nimic nou, ele nu fac decît să reediteze concepții vechi care au oglindit întotdeauna interesele claselor exploatatoare, ale forțelor reacționare, de a îndepărta arta și pe creatorii ei de aspirațiile și lupta socială a maselor populare. în fapt, nu mai este un secret pentru nimeni că așa-zisul „apolitism" exprimă în mod camuflat o atitudine politică reacționară netă în sfera creației cuiturai-artistice, ostilă oricăror' schimbări și înnoiri sociale. Este proaspăt în mintea tuturor modul în care, între cele două războaie mondiale, teza „apolitismului" i-a îndepărtat pe unii creatori de artă de forțele democratice, i-a îndepărtat de popor, slujind în ultimă instanță fascismul, războiul. Iată de ce ne manifestăm deschis ca partizani ai unei arte militante. angajată activ în lupta forțelor avansate ale lumii contemporane, ai unei arte care să se ridice împotriva reacțiunii, a neofascismului, a rasismului, a politicii de dominație și dictat, care să slujească cu abnegație aspirațiile de libertate ale tuturor popoarelor, cauza progresului, păcii și prieteniei între națiuni. (Vii și puternice aplauze).în acest spirit promovăm dezvoltarea largă a schimburilor și contactelor cul- tural-științifice internaționale, pornind de la necesitatea îmbogățirii vieții spirituale a poporului nostru cu tot ce creează mai valoros celelalte popoare, a sporirii contribuției noastre la patrimoniul cultural științific mondial și totodată de la rolul deosebit pe care îl joacă cultura în mai buna cunoaștere și apropiere între popoare, în dezvoltarea colaborării și păcii în întreaga lume.Dînd o înaltă apreciere contribuției presei și radioteleviziunii la munca po- litico-educativă, atragem, totodată, atenția asupra răspunderii și îndatoririlor ce revin acestor instituții în activitatea de formare a omului nou, de dezvoltare a conștiinței socialiste a maselor, de popularizare a Programului partidului, de unire a eforturilor întregului popor în realizarea politicii interne și externe a partidului și statului nostru. Totodată, considerăm necesar ca în viitor aceste mijloace de informare și educare a maselor să acorde mai multă atenție ridicării calității activității lor, creșterii nivelului politic al materialelor publicate, precum și abordării mai aprofundate a problemelor muncii politice, culturale și artistice.Programele televiziunii noastre trebuie să aibă un rol mai important în prezentarea unor filme și piese și a unor activități educative, cu un bogat conținut, să stimuleze și să joace un rol mai activ în perfecționarea întregii noastre activități din acest domeniu. Presa, radiotele- viziunea trebuie să acționeze cu mai multă fermitate în creșterea rolului lor, în unirea eforturilor pentru înfăptuirea hotărîrilor Congresului al Xl-lea al partidului. Trebuie să facem totul ca, într-adevăr. aceste mijloace de care dispune societatea noastră socialistă să-și desfășoare activitatea în întregirile în spiritul concepției revoluționare a Programului partidului, sub conducerea nemijlocită a organelor și organizațiilor de partid.
(Continuare in pag. a V-a)
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EXPUNEREA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
(Urmare din pag. g IV-a)Nu aș putea să închei această parte fără să nu reamintesc rolul important pe care trebuie să-l aibă critica literar-

PROGRAMUL PARTIDULUI-LA BAZA ACTIVITĂȚII 
IDEOLOGICE Șl POLITICO-EDUCATIVE DIN ROMÂNIAStimați tovarăși,Așa cum se subliniază în Programul partidului, și în viitor, atît în etapa făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate, cit și o lungă perioadă de timp, în cadrul orînduirii comuniste, partidul va continua să constituie forța politică conducătoare a clasei muncitoare, a poporului, să unească eforturile națiunii în întreaga activitate economico-socială. Avînd în rîndurile lui pe cei mai înaintați oameni ai muncii, partidul va constitui statul major al societății socialiste, forța de avangardă în edificarea socialismului și comunismului. (Aplauze puternice). Iată de ce este necesar să întărim continuu partidul, unitatea și capacitatea sa organizatorică în conducerea maselor populare, a întregului popor în lupta pentru înfăptuirea istoricelor hotărîri ale Congresului al XI-lea, pe drumul luminos al progresului, bunăstării și fericirii.O sarcină de cea mai mare importanță a organizațiilor de partid este aceea a îndrumării și conducerii unitare a întregii munci ideologice și cultural-educative consacrate formării omului nou, dezvoltării conștiinței socialiste a maselor. Comitetele de partid județene, municipale, orășenești, comunale, toate organele și organizațiile partidului nostru trebuie să pună în centrul activității lor ridicarea la un nivel tot mai înalt a muncii de propagandă, a organizării cunoașterii de către masele largi populare a politicii interne și externe a partidului și statului nostru, a hotărîrilor Congresului al XI-lea. Ele trebuie să asigure desfășurarea unei largi activități politice pentru dezvoltarea elanului creator al maselor, a spiritului lor de abnegație în înfăptuirea sarcinilor construcției socialiste, să acționeze cu toată fermitatea pentru aplicarea în viață atît de către comuniști, cît și de către toți oamenii muncii a normelor și principiilor Codului eticii și echității socialiste. O îndatorire
Sarcini în domeniul activității teoretice, al științelor socialeO sarcină importantă a activității noastre ideologice este intensificarea studierii diferitelor fenomene și schimbări ce se produc permanent atît in societatea socialistă românească, cît și în dezvoltarea lumii contemporane. Academia de științe social-politice, toate institutele de cercetare în domeniul științelor sociale au îndatorirea de a aborda cu mai multă îndrăzneală, în mod mai competent și aprofundat, problemele teoretice actuale și de perspectivă ale vieții economico-sociale din patria noastră și de pe plan mondial.In fața celor care lucrează în domeniul propagandei, al muncii ideologice și al științelor sociale stau probleme teoretice de mare actualitate, care cer o abordare științifică, temeinic documentată, în lumina concepției noastre revoluționare, în scopul desprinderii unor concluzii de eficiență practică pentru accelerarea progresului multilateral al societății noastre.Este necesar să se abordeze mai aprofundat schimbările ce se produc în structura socială a țării noastre, în relațiile de producție și sociale, rolul claselor în societatea socialistă, al raporturilor dintre ele, procesul apropierii treptate a claselor și al dispariției deosebirilor esențiale dintre acestea, tendința omogenizării sociale și a formării în perspectivă a societății unice a oamenilor muncii. Se impun, de asemenea, studiate contradicțiile existente în socialism, precum și acțiunea conștientă a partidului și statului pentru soluționarea acestora, pentru împiedicarea transformării lor în contradicții antagoniste. O preo
Un obiectiv central al propagandei - promovarea principiilor 
umanismului revoluționar, educarea materialistă a maselorRăspunderi mari revin propagandei de partid în explicarea argumentată și convingătoare a tezelor și prevederilor Programului partidului, a noilor cuceriri ale cunoașterii științifice care confirmă materialitatea și infinitatea universului, a materiei, dezvoltarea dialectică a naturii și societății.Propaganda noastră trebuie să demonstreze că, în opoziție cu filozofia idealistă metafizică, ce privește lumea ca o entitate statică, într-o veșnică nemișcare, materialismul dialectic și istoric este o concepție vie, revoluționară, avansată, care nu numai că explică legile fundamentale ce determină transformarea continuă a lumii, a organizării vieții oamenilor, progresul neîntrerupt al gîndirii, cunoașterii și practicii umane, ci, totodată, îi înarmează pe oameni în lupta pentru schimbarea progresistă, revoluționară atît a lumii înconjurătoare, cît și a propriei lor existențe materiale și spirituale. A desfășura o propagandă cu adevărat revoluționară înseamnă a-i pregăti și stimula pe oameni să acționeze pentru organizarea societății pe baze noi, superioare, corespunzător- principiilor dreptății și echității, a-i mobiliza în lupta împotriva vechiului, a spiritului conservator, retrograd, pentru promovarea curajoasă a noului în gîndirea și practica socială. Propaganda noasțră, știința socială, bazată pe concepția materialismului dialectic, trebuie să demonstreze cu putere că societatea capitalistă este inevitabil sortită pieirii, că locul ei îl va lua, în 

artistică în perfecționarea activității de creație, în promovarea noului. în realizarea unei arte și unei activități cultu- ral-artistice educative în spiritul concepției revoluționare a partidului nostru.
V

deosebit de importantă a organe.or ți organizațiilor de partid este stimularea desfășurării în fiecare jude;, in fiecare localitate și colectiv de muncă a unei intense vieți cultural-artistice cu un caracter profund militant, in scopul ridicării continue a nivelului de cultură și elevării spirituale a oamenilor munc..La baza întregii activități ideolcg.ce și politico-educative trebuie să stea Programul partidului — Carta sa teorett-ă fundamentală. expresia marxsrr. creator in România.Așa cum am mai arătat și cu alte prilejuri, o importanță deosebită are preocuparea pentru asigurarea ur.e. temeinice pregătiri marxist-lemr.iste. ideologice, teoretice, politice a tuturor cadrelor de partid și de stat, indiferent de sectorul sau locul unde Iți desfășoară activitatea, și cu atît mai mult a celor ce lucrează în domeniul educației pel.:, ce ț. culturale a maselor. Pentru a fi conducător intr-un domeniu sau altul al societății noastre socialiste nu sin: suficiente doar cunoștințele profesorale, de specialitate, ața cum nu sînt suficiente numai cunoștințele căpătate In t-_: de studiu, Intr-o facultate sau alta, sau într-o școală de partid sau alta. Preoru- pîndu-se de însușirea celor mai w. cuceriri ale științei și tehnicii contemporane, activiștii cu munci de răsrur-ere trebuie să depună permanent eliortun pentru ridicarea continuă a nivelului lor politic-ideologic, pentru însușirea și stă- pînirea temeinică a concepție: marxsl- leniniste și înțelegerea legităților gene- ral-valabile astfel ca să poată aplica in mod creator hotărîrile de partid ș; ce stat, să-și aducă contribuția atît la elaborarea liniei generale, cit r. la înfăptuirea în viață a politicii interne si internaționale a Partidului Comunist Român. (Aplauze).Totodată, este necesar — repet pi de data aceasta ceea ce am mai raer.țiar.a*. în alte împrejurări — ca toți activiștii, toate cadrele de partid și de stat. «La 
cupare de seamă trebuie să o constituie aprofundarea problemelor conducerii științifice a societății, ca de exemplu: perfecționarea activității de planificare, modalitățile de formare a preturilor, creșterea eficienței sistemului financiar- ba.ncar, așezarea pe baze cit mai echitabile a retribuției și cointeresării mater.a- le a oamenilor muncit sptr.rea rentabilității economice, precum și Ia general categoriile economice de care depinde desfășurarea armonioasă și rațională a producției materiale și a vieții sociale. De asemenea, se impune analizarea ir.a: temeinică a procesului de dezvoltare a democrației socialiste, a formelor de participare a maselor de oameni ai muncii la conducerea tuturor sectoarelor de activitate, pornind de la faptul că. pe măsura dezvoltării societății noastre și înaintării spre comunism, va trebui permanent perfecționată democrația socialistă — factor inseparabil al făuririi socialismului și comunismului.în esență, toți cei ce lucrează in domeniul propagandei, al muncii ideologice si al științelor economico-sociale trebuie să studieze mult mai temeinic și sistematic acțiunea legităților obiective generale, cit și cele proprii societății socialiste, tră- gînd concluzii teoretice și practice necesare activității de conducere a partidului și statului nostru.In cursul actualului cincinal va trebui finalizată elaborarea unor lucrări teoretice fundamentale, treeîndu-se. totodată, la realizarea altora noi, de mare importanță pentru viața noastră ideologică șl politică. Am în vedere în primul rind Istoria Partidului Comunist Român — 

pofida oricăror încercări de împotrivire, noua orînduire socialistă, că victoria comunismului este inevitabilă pe planeta noastră. (Aplauze puternice).Propaganda noastră trebuie să cultive în rindul maselor principiile umanismului revoluționar, pornind de la premisa că umanismul nu este o noțiune abstractă, imuabilă, ci că sensurile și conținutul său se modifică corespunzător diferitelor etape de dezvoltare istorică a societății. Esența umanismului revoluționar — spre deosebire de aceea a umanismului burghez care cultivă instinctul egoist, individualismul, lupta pentru bunăstarea personală în dauna bunăstării semenilor — constă în situarea omului în centrul întregii preocupări și activități a societății și, în același timp, în stabilirea unor raporturi armonioase, organice între individ și colectivitate. Umanismul revoluționar concepe afirmarea și dezvoltarea plenară a personalității umane nu izolat, ci în cadrul ansamblului societății, promovînd principiul rațional și generos potrivit căruia fericirea personală nu se poate realiza încâlcind dreptul la fericire al altora, ci numai în cadrul înfăptuirii fericirii generale a colectivității, a poporului, a umanității. (Vii aplauze). Aceasta este forma superioară, cea mai avansată a gîndirii umaniste, expresia realistă, nu utopică, a înfăptuirii idealului de dreptate și egalitate pe Pămînt. Propaganda noastră trebuie să desfășoare o luptă continuă, la un înalt nivel de combativitate, împotri

Trebuie să facem din critica literară o armă puternică de luptă pentru o artă revoluționară, pentru formarea omului nou, cu o concepție înaintată despre lume. (Aplauze puternice, prelungite).

toate sectoarele de activitate economico- socială, să participe activ nu numai la munca din sectorul lor. ci la întreaga activitate politico-educativă. la întreaga operă de făurire a societății noastre so- cîahsie multilateral dezvoltate, care presupune afirmarea principiilor noastre in toate sectoarele vieții, afirmarea democrație: socialiste în toată amploarea ei. Numai prin participarea activă a tuturor cad relev, a tuturor activiștilor, a tuturor comur șt;lor ia realizarea Prcgra- mulu; partidului, ded șs a muncii edu- cauve-poiitjce. vom îndeplini cu succes sarcinile de edificare a social.smului și enmti-ismulji odată eu formarea omuluin«u de care depcade. pini la urmă. înfăptuirea cu succes a tot ceea ce ne
propunem în vntor. (Aplanat paternicvt. 
Dar. pa lingă studierea operelor tla- 
sictlor asarcsai-leRntsmului. a Pro
gramului r cotorlarie doe-umeste ale

str-uccei socetăfii socaLste s: co
muniste a altor popoare. Fără tn- 
ttotaU Insă d OaMterretir a! nsn t ->---- șe-rrf-r. ru-<fiul experienței procx.uhx r>:»rr .ta * a altar parade treasse fiăruî de pe p>uuțd critice. în sncpel epc- cărt: creatoare fa ean&tSe concrete și reăl.tăți.e sper.fire ala țăru noastre a ctnciuzulor desprtnae, psecum p a iec- tățUar și anevăntrtlcr uatversal valat le.precum și a cele- specifice soctetăm noastre, rea. xr.f în felul acesta unitatea dialect;tă a po tties da edtfitare a -wț orfnrtu-n In care generalul n pom imanii se coodițuMază rectptroc.
lucrare Începută de multă vreme și care se impune a fi definitivată in fimpsi cel mai scurt pen mi a oferi cairel-c noastre, tuturor cornumstiloc. întregului popor o imagine oceectivă. eu abe^ăraT științifică. a drumului complex par:urs din patr.a ntastră. Este. de asemenea, necesară elaborarea nw moru a mrs- câr.i revoiuțMoare și muactweșn uitw- napcnale. precum R a atonei nușcămlor de eliberare națională antiuapertalsae. In cootonaitato cu hotârinJe de pared va trebui să trecem la elaborarea Istcne 
Romămeu cupr.nxind toate etape.» formării și dezvoltăm poporului nostru, a luptelor sale milenare pentru libertate: dreptate și neatimare. In lumina cel-c mai aa descoperiri arhecxcce. a izvoarelor și mărturiilor naționale și universale. interpretate in spiritul princpnjor ștuațifiea ale materialismul., dialemr și istoric, are adevărului otaertrv. Este necesar să întreprindem, de asemenea, eforturi pentru întocmirea unei lucrări proprii de istorie universală. Totodată, pentru a oferi o orientare clară asupra dezvoltării spirituale a poporului ntstru apare necesară elaborarea unei istorii a literaturii și limbii române, unei istorii a învățămintului in România, precum si a unei istorii a evoluției creației științifice în patria noastră. Alcătuirea tuturor acestor lucrări cu caracter fundamental reprezintă o cenr.tă ideologic* primordială pentru societatea noastră, pentru ridicarea nivelului politic și ideologic al partidului, constituind un factor deosebit de important pentru îmbunătățirea întregii activități de editata a maselor In România.

va mentalităților anacronice, burgheze și mic burgheze. împotriva egoismului si individualismului propriu claselor exploatatoare. Ea trebuie să acționeze pentru educarea maselor în spiritul solidarităt;: internaționale cu forțele înaintate din întreaga lume.Trebuie asigurată, de asemenea, perfecționarea învățămintului nostru de part:d. atît din punct de vedere organizatoric, lichidind fenomenele de paralelism și suprapunere, stabilind o desfășurare rațională în timp, pe etape bine distincte, a studiului politic și ideologic, cit și din punct de vedere al conținutului, acțio- nînd mai ferm pentru dezvoltarea capacității de gîndire și înțelegere a comuniștilor, pentru însușirea creatoare a socialismului științific, a principiilor mar- xism-leninismului în vederea orientării lor juste în munca și lupta pentru înfăptuirea Programului partidului nostru da edificare a socialismului și comunismului.Va trebui, de asemenea, să fie îmbunătățită activitatea lectorilor și propagandiștilor, a cabinetelor de partid, ridicat rolul lor în întreaga activitate ideologică, educativă a partidului nostru. Cabinetele de partid trebuie să-și organizeze munca în așa fel îneît să cuprindă toate laturile educației, începînd cu propaganda ideologică, cu activitatea în domeniul științelor economice și sociale, cu răspîndirea cunoștințelor științifice, cu munca politică în rîndul maselor. Aceste organisme vor trebui să se 

transforme în viitor in adevărate centre unice județene ale act.t.tăi: de educație ideologică, poLt.că ș. «•...-t.fică ale cadrelor ce partid. a eo—tr. a tuturor camer..lor munci. lAplaaze puternice).Se impune. de asemer.ea. r.d.carea la un nivel ș: mai Înalt a act.vităt.i de răspindire a cunoștințeișt. r.ț.fice in mase, de lărgire a orrzcr.tulc de ciur.cas- tere a oerce.-.lor nrur.c. în pas eu descoperirile r.oi ce se obtm m torte comer. iile girn:c: și cercetări.. în această direcție; sarcini importante revin ample; rețele oe universtățî populare create in țara noastră Ele tretxhe sâ-ăi extindă și sâ-<i intensifice aetrvttatea pentru a deveni pu'ermce instr-umente de educare st nfifieă s: eoltnralâ a maselor, adevărate focare de luni nâ și cunoaștere a poțMjruhB. Râsțaincirea eunast.p- țeior ftnnufice — parfe .-tegraatâ a — :. . • s teraie a «Motoa bou —trebuie să rea in centrul atenției clubo- rJor. casrior de cultură s. cămmetar ccl- turale. a Tuturor așexâmur.etor de cultură și artă, astfel incit tasreaxa aruncă educativă ta patra noastră să se desfășoare fcrr-ua mod urutarla acest rmtext doresc sâ r-dumez din
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Trlr» • epee* ie pmfizxie tnesfix- C—ăn oe i Z- re^ oi’. "_*-izar In >— —■t—fzz* ec.~''jo~ rc-șma. â a hzl afi: peAneas'A epocă a fee he»-* si de v.cz:r.a istorxâ a Mar. Rr^c.zțz. Socaljzt <ta R-i-a. care a pot capăt Hait*țîî siste-r..;- In r a desch.s calea rv-clz-țzAor pcc.eare. a efiberlm zapocale, a trecem ocsemri: spre socialism.Vxtcv-a revoiuției maaciionești-țârâ- s edificarea societății socialiste în ma: toahe țin din Ezzropa. Asia si America Latiraâ — pe .titre care șt Chica, țara es cea ma: mare popolație dm lame — a 
ridicat pe • treaptă nouă lupta revoiu- Z-marâ mtemattoeaiâ. a dus ia afirmarea sora-CT-fic: ca Kscem social-politic tnordaî Astfel, sistemul soc.zltst moc- dial — rezultat al transformării rrroiu- pceare a secretăm. «; al făuririi socialis- m Jn: ri ma. multe state independente — repeezmtă un proces istoric legic, ire- vervbtb de trecere a omenirii de la orin- du.rea burgheză '.a orindtr.rea nouă, so- calistâO deosebită importanță istorică are procesul revoluționar de eliberare națională a popoarelor, de lichidare a s ste- ■ralui colonial al imperialismului — proces care a hiat un puternic avînt odată cj victoria Revoluției din Octombrie, ea destrămarea, după primul război mondial, a Imperiului Austro-Ungar și formarea unor noi state naționale. După cel de-al doilea război mondial, lupta împotriva imperialismului și colonialismului a luat o amploare fără precedent ducind la lichidarea dominației coloniale pe aproape trate continentele. Ia formarea a aproape 1(0 de noi state naționale independente.Epoca in care trăim se caracterizează, de asemenea, printr-o puternică revolu- tionarizare a forțelor de producție, printr-o amplă desfășurare a revoluției teh- n.m-științifice. aceasta deschizînd uriașe perspective de progres in domeniul producției bunurilor materiale, al ridicării nivelului de trai al popoarelor.în acest cadru a căpătat un puternic aiint lupta maselor populare pentru transformarea relațiilor de producție și sociale, pentru înnoirea raporturilor interstatale pe plan mondial. S-au produs adinei schimbări în modul de gîndire și fa conștiința popoarelor, acestea înțele- gind tot mai bine necesitatea lichidării vechii orînduiri și a vechilor relații dintre state, a stărilor de inechitate, a făuriri; unei lumi mai drepte și mai bune pe planeta noastră.Evenimentele mondiale petrecute în ul- • -r ani în raportul internațional de forțe confirmă o dată în plus accentuarea procesului revoluționar de transformare eirromico-socială a lumii. Asistăm la limitarea sferei de acțiune a imperialis- rr .iui. la accentuarea crizei generale a capitalismului în toate sectoarele de activitate și care este agravată de criza economico-financiară.Cu toate acestea, trebuie arătat că orîn- cuirea capitalistă mai dispune încă desemnate rezerve și posibilități ; de aceea coexistența pașnică se impune ca o receptate istorică, determinată de existența pe planeta noastră a unor mari grupări de state cu orînduiri sociale dife- r;’e, inclusiv de formarea noilor state rationale independente, dintre care cea mai mare parte sînt țări în curs de dezvoltare.Trebuie să avem permanent în vedere că imperialismul nu și-a schimbat caracterul, că în lume sînt încă puternice forțe reacționare care, în mod obiectiv, reprezintă un permanent pericol pentru pace. Dar, constatînd aceste realități, nu putem trage concluzia, de aici, că războiul este inevitabil. Dimpotrivă, schimbările profunde în raportul de forțe pe plan mondial, existența țărilor socialiste, a unui mare număr de state în curs de dezvoltare care se pronunță pentru o politică nouă, creșterea conștiinței maselor populare din toate țările deschid — pentru prima dată în istoria omenirii — perspectiva împiedicării declanșării unui nou război mondial, creează condiții pentru a se acționa cu succes în vederea asigurării 

nou faptul că noi, comuniștii, căiăuzin- du-ne după concepția științifică ce atestă materialitatea lumii, combatem cu energie superstițiile, misticismul, curentele ce gîndire idealiste. în același timp, politica partidului și statului nostru, întreaga viață socială se întemeiază pe respectul credinței oamenilor, pe libertatea conștiinței, pe manifestarea liberă a cultelor în cadrul legilor statului, pornind de la faptul că. indiferent de cre- d-.n.ța sa religioasă, fiecare cetățean, fiecare slujitor al unui cult sau altul, trebuie să respecte legile și să servească cauza edificării noii orînduiri socialiste in România. (Vii aplauze).Trebuie să ținem seama permanent de faptul că dezvoltarea personalității umane. formarea omului epocii socialismu- 1_. si co—.ur..smuiui nu se pot reduce numai la cunoașterea unor hotărîri sau teze generale, ci implică în mod necesar ; - - a Brizontu'.ui de cunoștințe profesionale, politice, științifice și de c-ultură generală. însușirea tot mai te- me-;zâ a tezaurului de gîndire și expe- r.ență umană, a valorilor spirituale create de ununita*e de-a lungul istoriei, în vtEur.ea noastră, emul nou, construc
VI

?ac-i lApUaxe puternice). Pentru ca aieastâ perspectivă și această posibi- hiaîe să se ira-isrorme in realitate se impune insă întărirea colaborări. și un. lății tuturor forțelor progre- siiie. anuunporiaiiste, intensificarea lupte; -poarei or pentru lichidarea vechii pel.:.a de îmcaitote și dominație, de foriâ ți cfictat ș. înfăptuirea unor relații nx. de oepl;nâ egalitate intre toate statele.Pornind de la analiza științifică, mar- xist-ieninistă a direcțiilor principale ale dezvoltării istorice contemporane, Part>- oui Comunist Român și Guvernul Repu- blici: Socialiste România promovează o politică externă activă de colaborare cu toate țările lumii, fără deosebire de orîn- z— re socială, își aduc contribuția la so- !_■. narea problemelor complexe ale vieții internaționale.Nu uităm nici un moment că prima îndatorire a unui partid comunist de gu- vemămint constă in edificarea cu succes a socialismului, aceasta fiind contribuția sa fundamentală la cauza socialismului și păcii in lume. In același timp, ne înde- p :n:m cu fermitate și consecvență sar- ci-...e internaționale, întărind solidaritatea cu forțele antiimperialiste, democratice și progresiste din întreaga lume. Noi pornim permanent de la considerentul că activitatea internă și externă con- s’.;tu:e două laturi inseparabile ale politici; unice, marxist-leniniste, de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a României spre comunism.în activitatea externă punem pe primul plan dezvoltarea colaborării cu toate țările socialiste, amplificarea relațiilor de prietenie, solidaritate și conlucrare multilaterală cu acestea în spiritul egalității, avantajului reciproc și întrajutorării în toate domeniile. Aceasta corespunde pe deplin atît intereselor poporului român, cit și intereselor celorlalte popoare care construiesc noua orînduire, cauzei generale a socialismului și păcii. (Aplauze puternice). Conștientă de însemnătatea deosebită pe care o are în lumea de azi unitatea și coeziunea țărilor ce edifică noua societate, România a acționat și va acționa în modul cel mai ferm, și în viitor, pentru depășirea divergențelor existente, pentru refacerea și întărirea unității și solidarității țărilor socialiste. Aceasta are, după convingerea noastră, o importanță hotărîtoare pentru creșterea forței și influenței socialismului pe plan mondial, pentru întărirea unității și solidarității tuturor forțelor antiimperialiste, democratice și progresiste, pentru cauza păcii în lume. (Aplauze puternice).în relațiile noastre cu țările socialiste pornim permanent de la ceea ce ne unește, precum și de la necesitatea obiectivă a întăririi colaborării și solidarității. Punem pe prim plan tradițiile de prietenie ale popoarelor noastre, ale mișcării revoluționare și muncitorești. Considerăm o îndatorire atît națională, cît și internațională să facem totul pentru ca unele probleme — moștenire a trecutului —, create de politica claselor asupritoare, să nu umbrească colaborarea și solidaritatea partidelor și popoarelor noastre, în acest context doresc să menționez că Republica Socialistă România nu are probleme teritoriale sau de altă natură cu Uniunea Sovietică și cu celelalte state socialiste vecine. Dorim ca granițele dintre România și toate statele vecine să fie granițe ale prieteniei și colaborării în lupta și munca pentru socialism și comunism, pentru pace și colaborare în lume. (Aplauze puternice, îndelungate).Ca membră a Organizației Tratatului de la Varșovia. România se preocupă în mod constant de întărirea capacității de luptă a armatei sale naționale, colaborează cu armatele celorlalte țări membre, este gata să-și îndeplinească oricînd obligațiile pe care și le-a asumat. împreună cu celelalte țări ne-am pronunțat și ne pronunțăm, totodată, pentru lichidarea blocurilor militare, pentru desființarea NATO și, concomitent, a Pactului de la Varșovia. Desigur, așa cum am mai arătat și în alte împrejurări, ți după desființarea. 

tor al socialismului și comunismului, trebuie să fie stăpîn pe cele mai înaintate cuceriri ale științei, ale cunoașterii umane, să se caracterizeze prin înalte virtuți politice și morale, prin pasiune pentru muncă și creație, prin îndrăzneală în gîndire și acțiune, prin cutezanța în promovarea noului în întreaga viață socială, prin fermitate în lupta pentru dreptate și adevăr, pentru înfăptuirea principiilor eticii și echității socialiste, prin hotărirea de a lupta cu abnegație și vitejie pentru apărarea cuceririlor revoluționare, a integrității și suveranității patriei, a cauzei comunismului in patria noastră ! (Aplauze puternice). Desfășurîndu-se în această concepție, munca politică și cultural-educa- tivă de ridicare a conștiinței maselor va deveni un puternic factor al mersului nostru înainte, o forță materială remarcabilă în înfăptuirea Programului partidului, în unirea întregului popor, va duce la formarea unui om înaintat care, în orice împrejurări, va ține sus steagul partidului nostru de făurire a socialismului și comunismului, va fi un militant activ pentru colaborarea internațională și pace. (Aplauze puternice).

blocurilor militare vom continua să colaborăm cu armatele acestor țări, în vederea apărării independenței și suveranității popoarelor noastre, a salvgardării mărețelor cuceriri revoluționare, a apărării cauzei socialismului. Totodată, dezvoltăm în mod constant colaborarea cu armatele tuturor țărilor socialiste, precum și cu armatele celorlalte state prietene care se pronunță pentru o politică de dezvoltare liberă, independentă a fiecărei națiuni.în calitate de membră a C.A.E.R., țara noastră participă intens la activitatea acestei organizații, adueîndu-și contribuția activă la realizarea „Programului complex". Vom acționa în continuare pentru perfecționarea activității C.A.E.R. astfel ca aceasta să poată contribui cît mai eficient la înflorirea economică a fiecărei țări memhre, la accelerarea procesului de egalizare a nivelurilor de dezvoltare economico-socială. Apreciem că dezvoltarea colaborării în cadrul C.A.E.R. trebuie să asigure sporirea rolului planului național unic în dezvoltarea economică și socială a fiecărei țări membre, a rolului conducător al partidului, al clasei muncitoare din fiecare țară în eforturile pentru creșterea și modernizarea forțelor de producție, pentru ridicarea bunăstării maselor, a gradului de civilizație al fiecărui popor.Deoarece un număr însemnat de țări socialiste nu sînt membre ale C.A.E.R., România dezvoltă relații largi de colaborare și cooperare cu toate țările socialiste, pornind de la adevărul că întărirea acestei colaborări are o importantă fundamentală pentru creșterea forjei socialismului în lume, pentru sporirea influentei șale asupra cursului evenimentelor internaționale.Acționînd pentru dezvoltarea și perfecționarea continuă a raporturilor dintre țările socialiste, astfel ca acestea să ofere lumii un model de relații noi, bazate pe respect reciproc și deplină egalitate în drepturi, partidul nostru are în vedere procesul actual în care o serie de state adoptă măsuri și reforme de organizare a vieții economico-sociale pe baze socialiste. se pronunță și acționează pentru edificarea noii orînduiri sociale ; el ține seama de perspectiva trecerii în viitor a noi și noi popoare pe calea spre socialism. Desigur, fiecare partid, fiecare popor, pornind de la principiile generale ale socialismului științific, va trece la socialism pe o cale proprie, îmbogățind astfel cu experiențe noi tezaurul universal al teoriei și practicii revoluționare, al construcției socialiste. Este însă de înțeles că trecerea la edificarea noii orînduiri nu se poate înfăptui decît prin lupta forțelor revoluționare, progresiste din fiecare țară, care trebuie să-și întărească unitatea, să-și asigure sprijinul ferm al majorității populației, să acționeze în concordanță cu condițiile istorice, sociale și naționale specifice din țara respectivă. Problema instaurării societății socialiste într-o țară sau alta nu poate fi soluționată decit de fiecare popor, de națiunea respectivă. Socialismul constituie o necesitate istorică a dezvoltării societății umane și victoria lui, mai devreme sau maj t'rziu, în toată lumea este inevitabilă. El nu poate fi importat sau impus din afară și. totodată, triumful său nu poate^ fi împiedicat de nici o forță exterioară. (Aplauze puternice). Socialismul șe realizează prin lupta clasei muncitoare, a forțelor revoluționare, ca rezultat al voinței maselor populare, a popoarelor înseși. Desigur, esențial pentru victoria noii orînduiri va fi întotdeauna natura puterii politice, a relațiilor de producție, a proprietății a- supra mijloacelor de producție, lichidarea exploatării omului de către om și înfăptuirea principiilor socialiste de repartiție. Dar tot atît de adevărat este că, pornind de la particularitățile concrete ale fiecărei țări, lupta practică pentru atingerea acestor obiective se va desfășura în condiții variate, căpătînd forme diferite de la țară la tară, de la o etapă istorică la alta. In politica ex-
(Continuare in pag. a Vl-a)
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... (Urmare din pag. a V-a)ternă, în dezvoltarea relațiilor internaționale, partidul nostru a ținut și va ține întotdeauna seama de această realitate, promovind respectarea dreptului sacru al fiecărui popor de a-și hotărî în mod liber calea dezvoltării viitoare, fără nici un amestec din afară. (Aplauze puternice).Pornind de la aceste principii, România își amplifică continuu legăturile de prietenie și solidaritate cu țările care și-au dobîndit independența și au pășit pe calea dezvoltării libere, de sine stătătoare. Ca țară socialistă și ca țară în curs de dezvoltare. România este legată de aceste țări prin aspirații comune spre progres și prosperitate, prin lupta pentru abolirea vechii politici de inechitate, pentru promovarea unor relații noi, de egalitate între state. De aceea, înscriem relațiile noastre cu aceste țări în contextul luptei generale pentru lichidarea subdezvoltării. împotriva politicii imperialiste, colonialiste și neocolonia- liste, pentru asigurarea dezvoltării libere, independente a fiecărei națiuni.Considerăm că lichidarea cît mai rapidă a subdezvoltării, a marilor decalaje între nivelul de dezvoltare a statelor constituie o problemă esențială pentru progresul și pacea omenirii contemporane, un obiectiv major ce trebuie să stea în atenția întregii comunități internaționale. Fără îndoială, progresul eco- nomico-social rapid al fiecărui popor, lichidarea rămînerii în urmă față de statele dezvoltate constituie în primul rind sarcina țărilor subdezvoltate înseși. Aceasta presupune intensificarea eforturilor proprii pentru valorificarea la maximum a mijloacelor și resurselor proprii, unirea tuturor forțelor poporului pentru dezvoltarea bazei tehnico-mate- riale a societății, pentru crearea unei industrii moderne și dezvoltarea armonioasă. în ritm înalt, a întregii economii. Dar, alături de intensificarea eforturilor proprii, un rol de cea mai mare însemnătate pentru accelerarea progresului țărilor subdezvoltate și în curs de dezvoltare, are lărgirea colaborării internaționale bazate pe echitate și avantaj reciproc, pe sprijin multilateral. Colaborarea internațională trebuie să contribuie la făurirea unei industrii proprii în aceste țări, la valorificarea superioară a resurselor lor naturale și a forței de muncă, astfel ca ele să poată participa activ, în condiții de egalitate, la diviziunea internațională a muncii, la schimbul mondial de valori. Pornind de la realitatea că majoritatea țărilor bogate, avansate economic și-au asigurat progresul pe seama exploatării fostelor colonii, a țărilor subdezvoltate, este moral și echitabil ca acestea să restituie o parte din ceea ce și-au însușit, contribuind, sub diferite forme, la eforturile țărilor subdezvoltate de a-și făuri o economie modernă, de a lichida rămînerea în urmă. Obligația țărilor dezvoltate de a veni în sprijinul celor rămase în urmtț nu reprezintă un act de bunăvoință, un gest de caritate, ci o obligație morală față de țările asuprite în trecut și, totodată, o necesitate obiectivă pentru realizarea unei lumi mai bune și mai drepte pe planeta noastră. (Aplauze puternice).Lucrările conferinței UNCTAD-IV de la Nairobi au scos în evidență hotărî- rea și preocupările țărilor în curs de dezvoltare de a acționa unite pentru soluționarea judicioasă a problemelor economice internaționale. Totodată, acestea au reliefat existența unor profunde contradicții, determinate de opoziția țărilor dezvoltate economic de a acționa practic pentru înfăptuirea unor relații economice noi, cu adevărat echitabile. România susține în mod ferm Programul a- doptat la Manila, considerînd că realizarea acestuia ar reprezenta un pas important pe calea asigurării stabilității prețurilor materiilor prime, a creării unui raport just între acestea și prețurile produselor industriale, a lichidării decalajelor dintre state și instaurării noii ordini economice internaționale. In acest spirit țara noastră a hotărît să participe la formarea fondului comun de finanțare a constituirii unor rezerve de materii prime în vederea întăririi stabilității prețurilor mondiale.România se preocupă permanent de găsirea celor mai potrivite forme de colaborare și conlucrare cu țările în curs de dezvoltare cu țările nealiniate, —- care aproape în totalitatea lor sînt țări în curs de dezvoltare — în vederea intensificării atît a eforturilor naționale, cît și a celor internaționale, pentru lichidarea decalajelor economice. In acest spirit trebuie înțeleasă participarea tării noastre la activitatea „Grupului celor 77“, expresie a interesului profund al României ca în lume, în relațiile in; ternaționale, să fie promovată o politică nouă care să asigure progresul mai rapid al tuturor țărilor și, în primul rînd, al celor rămase în urmă. După cum se știe, România nu este singura țară socialistă care face parte din această grupare ; la activitatea „Grupului celor 77“ participă, de asemenea, Iugoslavia, R. P. D. Coreeană și Cuba. „Grupul celor 77“ numără în realitate în prezent 110 țări cu o populație totală de peste 1 860 milioane locuitori, constituind o uriașă forță politică mondială. Datorită însă nivelului scăzut de dezvoltare, aceste țări dețin doar o pondere de 12,6 la Sută în produsul brut ce se reali; zează pe plan mondial — ceea ce indică participarea lor redusă la diviziunea internațională a muncii. Un număr de 40 din aceste țări realizează un venit național de pînă la 200 dolari pe locuitor, 41 între 201—500 dolari și numai 17 țări au un venit national între 501—1 000 dolari pe locuitor și circa 10, peste 1 000 de dolari. în același timp, un număr de 20 de state capitaliste dezvoltate din punct de vedere economic dețin circa 65 la sută din produsul brut. Este evident că o asemenea gravă inegalitate nu poate^ fi acceptată, nu poate dăinui la infinit, fără a provoca mari complicații în viața internațională.Presa din unele state avansate econo- miceste obișnuiește să facă comparații între’ nivelul de trai din România și din alte țări în curs de dezvoltare, pe de o parte, și cel din statele respective, pe de altă parte. Organele de presă în cauză trec însă sub tăcere faptul că rămînerea în urmă a României, a tuturor țărilor in curs de dezvoltare este rezultatul nemijlocit al îndelungatei dominații străine și al exploatării marilor monopoluri impe

rialiste. Se uită de exemplu faptul că în ajunul celui de-al doilea război mondial peste 50 la sută din economia românească se afla în mîinile monopolurilor imperialiste internaționale care își însușeau beneficii fabuloase de pe urma bogățiilor naționale și muncii poporului nostru, în timp ce venitul național pe locuitor era în România de numai 80 dolari. După cum se știe, Ia sfîrșitul războiului, venitul național al țării noastre în raport cu cel al țărilor dezvoltate era de 20—30 ori mai mic ; astăzi această diferență este de numai 3—4 ori. Iată cauzele pentru care România este o țară în curs de dezvoltare, iată de ce sîntem ne- voiți să facem eforturi susținute pentru lichidarea cît mai rapidă a decalajelor față de țările avansate. Ar fi bine dacă presa amintită ar critica nu pe cei care au fost exploatați și jefuiți de bogățiile naționale, nu pe săraci, ci pe cei care i-au asuprit și jefuit, pe aceia care poartă răspunderea principală pentru starea de subdezvoltare în care se află multe popoare, pentru împărțirea lumii în țări sărace și țări bogate, dacă ar acționa pentru a-i determina pe cei bogați să restituie celor asupriți o parte din ceea ce și-au însușit pe nedrept prin exploatare. Se pune întrebarea dacă este justă clasificarea lumii în țări bogate și țări sărace. în primul rînd, această clasificare reprezintă o realitate ce nu mai poate fi ignorată de nimeni, astăzi. în al doilea rînd, ea este expresia, pe plan mondial, a politicii de exploatare a numeroase popoare, a consecințelor relațiilor de inegalitate și inechitate promovate de imperialism și colonialism.Se poate spune că lupta pentru lichidarea raporturilor de inegalitate și asuprire, pentru o nouă ordine economică și politică constituie o expresie a înfruntării dintre asupritori și asupriți, dintre bogați și săraci pe arena mondială. în fond o oglindire a luptei de clasă pe plan internațional. Noua ordine economică trebuie privită în contextul existenței în lume a unor grupări de țări cu orînduiri sociale diferite — realitate istorică ce va dăinui încă o lungă perioadă de timp. în această lumină, instaurarea unor raporturi noi, echitabile constituie expresia însăși a realizării în viață a principiilor coexistenței pașnice. Se impune să fim pe deplin conștienți că lichidarea subdezvoltării și făurirea noii ordini economice internaționale reprezintă o necesitate obiectivă a dezvoltării progresiste a omenirii, unul din cele mai arzătoare imperative ale timpurilor noastre. (Vii aplauze).în cadrul politicii sale externe. România dezvoltă, în spiritul principiilor coexistenței pașnice, relații de colaborare și cu țările capitaliste dezvoltate, cu toate statele, fără deosebire de orânduire socială. Considerăm că în actualele condiții internaționale dezvoltarea colaborării cu toate statele lumii constituie o cerință obiectivă, dictată de necesitatea participării Ia diviziunea internațională a muncii, de promovarea unei politici de cooperare neîngrădită între toate statele.Dragi tovarăși,în politica externă a României un loc de prim ordin ocupă lupta pentru înfăptuirea securității europene. După încheierea cu «ucces a conferinței ger.eral- europene acționăm consecvent pentru aplicarea concretă în viață a angajamentelor înscrise în documentele semnate la Helsinki. Considerăm că un obiectiv central al politicii tuturor statelor continentului trebuie să fie realizarea unor măsuri concrete de dezangajare militară în Europa. Este necesar, de asemenea, ca înțelegerile de la Helsinki să fie materializate, în mod practic, prin acorduri de extindere a colaborării economice și tehnico-științifice neîngrădite între toate statele continentului. Considerăm necesară intensificarea schimburilor în domeniul cultural, pe bază de înțelegeri corespunzătoare, asigurînd circuitul larg al bunurilor spirituale, al creațiilor literar-artistice. Desigur, va trebui să veghem cu toții la excluderea din aceste schimburi a lucrărilor nocive, care dăunează dezvoltării morale sănătoase a omului, îndeosebi a tinerei generații.în ce privește problemele umanitare, așa cum am mai menționat, ele sînt legate în primul rînd de asigurarea condițiilor egale de muncă și viață pentru masele largi de oameni ai muncii, inclusiv pentru cei care pleacă în căutare de muncă în alte țări. Sîntem pentru dezvoltarea schimburilor turistice și soluționarea pe bază de înțelegeri reciproce și a altor probleme umanitare. Este greu însă să considerăm drept politică umanitară acordarea, de către unele țări, de azil infractorilor, spionilor și trădătorilor, celor care își reneagă patria. (Aplauze puternice). Dacă țările respective cred că au achiziționat exemplare deosebite, care pot să le aducă mari venituri, n-au decît să Ie țină la ele. Noi nu avem nevoie de acei care-și trădează poporul, părinții, de cei care au curajul să declare că nu mai pot scrie în limba română, că le place o altă limbă. De asemenea oameni nu avem nevoie ’ (Aplauze puternice). Spiritul adevăratului umanism impune ca asemenea oameni să nu găsească sprijin în nici o țară pentru că cel care a trădat o dată va trăda întotdeauna, va rămîne un trădător ! (Aplauze puternice). Trebuie să spunem deschis că zarva ce se face în unele state occidentale în jurul elementelor de acest fel nu este de natură să contribuie la dezvoltarea colaborării și prieteniei, la întărirea încrederii între state. Colaborarea culturală, turistică, soluționarea în spirit umanitar a unor probleme deosebite cer respect reciproc și neamestec în treburile interne. Aceasta se referă și la așa-zisa problemă a întregirii familiilor și a emigrației. Am soluționat și în trecut și vom soluționa și în viitor, în mod corespunzător, problemele legate de integrarea familiei, în spiritul omeniei, al adevăratului umanism ce caracterizează politica partidului și statului nostru. Privitor la aceasta, considerăm însă că propaganda făcută în străinătate în scopul atragerii unor cetățeni din rîndul naționalităților conlocuitoare din România — în special germani — nu numai că nu are nimic comun cu principiile umanismului, dar reprezintă o încercare de exploatare a unor sentimente naționale în scopul satisfacerii intereselor înguste, egoiste ale marilor monopoluri capitaliste care doresc mină de lucru calificată mai ieftină. 

(Vii aplauze). Despre ce fel de integrare familială poate fi vorba în cazul unor oameni care locuiesc în România din moși- strămoși, de sute și sute de ani ? Tocmai încercarea de(a-i dezrădăcina, de a-i rupe de pămîntul pe care s-au născut ei și părinții lor, din contextul vieții sociale în care s-au integrat de vreme îndelungată, reprezintă un act de dezintegrare familială, neumanitar. (Aplauze puternice). Locul cetățenilor patriei noastre, indiferent dacă sînt de naționalitate română, maghiară, germană, evreiască, este aici, în România, în efortul comun al întregului popor pentru făurirea unei vieți cu adevărat libere și fericite în care fiecare să se bucure de cuceririle civilizației socialiste. (Vii și puternice aplauze). Adevăratul umanism nou, revoluționar, constă nu în determinarea omului să alerge după iluzii și himere, sau chiar după un plus de venit în țări străine, ci în stimularea dorinței și hotărârii lui de a acționa acolo unde s-a născut pentru înfrângerea greutăților, a rămînerii în urmă în situația României, pentru a-și făuri prin muncă unită a poporului, bunăstarea și fericirea în patria în care s-a născut.O altă problemă cu caracter umanitar, care face obiectul unor discuții în anumite cercuri internaționale, este aceea a căsătoriilor dintre cetățenii diferitelor țări. Noi considerăm că aceasta este o problemă socială destul de delicată ce se cuvine a fi tratată cu toată seriozitatea și răspunderea și, pînă la urmă, pe bază de înțelegeri corespunzătoare între state. Oamenii nu trebuie tratați ca mărfuri, ei nu trebuie socotiți obiecte de schimb, așa cum se obișnuiește în societatea capitalistă, și schimbați sau dislocați, din dorința unuia sau altuia, după interese de cîștig. Un act cum este acela al căsătoriei are o importanță deosebită pentru destinul oricărei persoane. Cu atît mai complexă devine chestiunea cînd, pentru a-și întemeia o familie, tinerii trebuie să-și părăsească părinții, rudele, mediul social în care s-au format, patria. In ce ne privește, considerăm că acordarea aprobării pentru asemenea căsătorii nu poate să nu fie condiționată de existența garanției că tinerii, în special fetele, care ar trebui să plece' din România, vor avea asigurate condiții corespunzătoare de viață și muncă. Nu sînt puține cazurile cînd, după o perioadă scurtă, căsătorii de acest fel s-au desfăcut, iar tinere plecate din România într-o țară sau alta au rămas pe drumuri, lipsite de posibilitatea de a munci și de a-și cîștiga existența. Or, nouă nu ne poate fi indiferentă viața, soarta tinerilor născuți și formați ca oameni în România. (Aplauze puternice). Acționînd în spirit uman, al umanismului revoluționar, avem obligația de a ține seama, în același timp, de părerea și acordul familiilor. al rudelor care, după străvechile obiceiuri ale românilor, au un cuvint de spus în inremeierea căminelor tinerilor. Părinții au dreptul să intervină Ia autoritățile de stat, iar noi avem obligația, îndatorirea de a ține seama și a lua în considerație obiecțiile lor care sînt întemeiate. linînd seama de considerentele arătate, tinerii înșiși sînt chemați să reflecteze cu toată seriozitatea asupra acestei probleme, să nu o trateze ușuratic, superficial, să nu se lase influențați, cum se întîmplă uneori, de diferite promisiuni sau de spiritul de aventură. Tocmai pentru că îmbracă aspecte profund umanitare. noi vom adopta și în viitor față de problema căsătoriilor între tineri cu cetățenii diferite, o atitudine atentă, inspirată de grija pentru viața locuitorilor țării noastre, de principiile umanismului nostru socialist, revoluționar. Dorim să tratăm această problemă în mod corespunzător cu țările care sînt preocupate de căsătorii cu cetățeni din alte țări, pentru a asigura garanții corespunzătoare că tinerii se vor putea bucura de toate drepturile, că vor avea condițiile de muncă asigurate pentru a-și afirma personalitatea în deplină libertate. (Aplauze).Dragi tovarăși,în activitatea noastră internațională acordăm o mare atenție dezvoltării între țările din Balcani a unor relații strînse de prietenie și bună vecinătate, care să contribuie la întărirea încrederii și cooperării în această regiune, la transformarea ei într-o zonă a păcii, lipsită de arme nucleare. în acest sens, considerăm necesară intensificarea activității organismelor de colaborare interbalcani- că existente, crearea altora noi, în vederea asigurării unui cadru cît mai larg de conlucrare în această zonă.Milităm, de asemenea, pentru a se ajunge cît mai curînd la soluționarea politică a situației din Cipru, pe baza respectării independenței, suveranității și integrității acestui stat, a asigurării unei conviețuiri pașnice între cele două comunități cipriote.Am acționat și vom acționa în continuare în mod susținut pentru lichidarea conflictului din Orientul Mijlociu și instaurarea unei păci trainice și juste în această regiune. In acest scop este necesar să se reia Conferința de la Geneva cu participarea tuturor țărilor interesate, inclusiv cu Organizația pentru Eliberarea Palestinei. în soluționarea conflictului din Orientul Mijlociu trebuie să se pornească de la retragerea trupelor israe- liene din teritoriile ocupate în urma războiului din 1967, de la recunoașterea independenței și suveranității tuturor statelor din zonă, de la rezolvarea problemei poporului palestinian în conformitate cu interesele și aspirațiile sale legitime — inclusiv de a-și constitui un stat propriu, independent.România consideră că una din problemele cele mai arzătoare ale lumii contemporane este înfăptuirea dezarmării generale și, în primul rînd, a dezarmării nucleare, realizarea unei păci trainice pe planeta noastră. Se impune mai mult ca oricînd trecerea de la discuții generale despre dezarmare la măsuri concrete, practice de oprire a cursei înarmărilor, de încetare a producției armelor nucleare, lichidarea celor existente și scoaterea în afara legii a întregului armament atomic, în acest scop este necesară democratizarea și sporirea eficienței activității Comitetului pentru dezarmare de la Geneva. Ar fi, de asemenea, utilă în această direcție organizarea unei reuniuni internaționale, într-o formă corespunzătoare, sub egida Organizației Națiunilor Unite, 

care să permită participarea tuturor statelor la dezbaterea și soluționarea acestei probleme vitale pentru existența întregii omeniri. Este o greșeală de neiertat să se creeze popoarelor iluzia că se poate trăi în liniște și securitate, în timp ce în lume se acumulează noi și noi arsenale de arme nimicitoare, sau să se încrucișeze brațele într-o atitudine fatalistă, pe baza concepției că războiul atomic este inevitabil. Trebuie combătută cu cea mai mare hotărîre psihoza groazei față de inevitabilitatea războiului, spiritul defetist ce se propagă sub diferite forme ! Viața a demonstrat în modul cel mai evident că nu există forță sau armament în lume în stare să înfrîngă voința de luptă a unui popor hotărît să-și apere libertatea și independența. (Aplauze). Evenimentele internaționale, creșterea voinței popoarelor și a conștiinței lor atestă cu vigoare că stă mai mult ca oricînd în puterea popoarelor, acționînd unite, să realizeze dezarmarea, să impună excluderea războiului din viața omenirii și să asigure pacea pe planeta noastră. (Aplauze puternice).Comuniștii trebuie să lupte neobosit împotriva tuturor războaielor nedrepte, de cucerire și dominație, pe care le duc clasele dominante și, în primul rind, împotriva acelor duse de clasele stăpînitoare din propria țară. în același timp, ei trebuie să susțină în orice împrejurări lupta justă a popoarelor, războaiele de eliberare națională, de apărare a independenței și integrității naționale. (Aplauze prelungite). în aceasta constă adevărata atitudine internaționalistă a clasei muncitoare, a partidelor comuniste, a forțelor
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A FORȚELOR PROGRESISTE, ANTIIMPERIALISTE 
DIN ÎNTREAGA LUMEStimați tovarăși,O caracteristică a situației mondiale contemporane, a marilor mutații sociale determinate de avîntul impetuos al forțelor de producție, este creșterea continuă a rolului clasei muncitoare în societate și în viața internațională. In țările industrializate clasa muncitoare constituie în prezent majoritatea națiunii, iar pe plan internațional se afirmă drept forța socială cea mai numeroasă și cea mai revoluționară a zilelor noastre. Un rol important are, de asemenea, țărănimea, care, în cele mai multe țări în curs de dezvoltare, reprezintă majoritatea populației și forța socială principală în lupta pentru eliberarea națională, pentru progres social. Și pe plan internațional, țărănimea reprezintă astăzi o forță politică de mare însemnătate. A crescut, totodată, ponderea intelectualității, care, în condițiile actualei revoluții tehnico-științifice se afirmă tot mai mult ca un puternic factor al progresului social, avînd un rol tot mai important atît pe plan național, cît și pe plan internațional. în dezvoltarea socială a fiecărui popor o contribuție de cea mai mare importanță aduc masele de femei care se manifestă cu o energie sporită și în lupta mondială împotriva războiului, înarmărilor, pentru destindere, colaborare și pace între națiuni. Tînăra generație constituie, de asemenea, o. uriașă forță a lumii de azi, fiind vital interesată în lichidarea vechilor stări de lucruri, a inegalității și discriminărilor, în realizarea unei lumi a dreptății sociale, a libertății politice și naționale. în raport cu situația concretă dintr-o serie de țări, categoriile și păturile mijlocii ale societății ocupă și ele un Ioc însemnat în lupta pentru democrație, pentru colaborare și pace.Iată de ce colaborarea pe plan național și internațional a tuturor acestor clase și categorii sociale, îndeosebi unitatea clasei muncitoare, reprezintă factorul determinant al transformărilor revoluționare, naționale și sociale care au loc în viața omenirii contemporane, garanția dezvoltării progresiste a întregii societăți omenești. Devine tot mai evident că toate aceste forțe sociale, popoarele, în general, constituie, în condițiile internaționale actuale, factorul dinamizator al tuturor schimbărilor înnoitoare ale lumii, forța hotărîtoare în realizarea unei politici noi. cu adevărat democratice, în viața internațională.Odată cu creșterea rolului maselor populare în dezvoltarea istorică, în viața națională și internațională, sporește continuu în cadrul fiecărei țări, precum și pe arena mondială, influența organizațiilor politice și profesionale, a organizațiilor revoluționare și democratice. în acest cadru se înscrie dezvoltarea tot mai impetuoasă a mișcării comuniste și muncitorești — forța politică revoluționară cea mai avansată a lumii contemporane. în afara țărilor unde partidele comuniste sînt partide de guvernămînt, comuniștii joacă un rol de o importanță considerabilă în viața social-politică a unui tot mai mare număr de state. într-o serie de țări din Occidentul Europei, la ordinea zilei se pune în mod acut problema participării comuniștilor la activitatea de guvernare a națiunilor. Participarea comuniștilor în guvernele unor țări apare deci ca o necesitate fireas- 

sociale progresiste, în legătură cu războiul.România militează consecvent pentru a se pune capăt existenței blocurilor militare, pentru promovarea unui nou curs în relațiile internaționale, pentru destindere, colaborare și încredere între state, pentru înfăptuirea unei reale securități în lume.Soluționarea constructivă, în spiritul păcii și colaborării a problemelor complexe care preocupă omenirea, este de neconceput fără participarea, în condiții de deplină egalitate, la viața internațională a tuturor statelor, indiferent de mărime, de orînduirea lor socială, de regiunea geografică în care se află.In actualele condiții, un rol deosebit de important au, în această privință, țările mici și mijlocii, țările în curs de dezvoltare, țările nealiniate — care constituie marea majoritate a lumii și care sînt nemijlocit interesate în rezolvarea echitabilă și durabilă a problemelor internaționale, în dezvoltarea liberă a fiecărui popor în condiții de pace și securitate. în acest context se înscrie preocuparea și interesul României de a participa în calitate de observator la reuniunile internaționale ale țărilor nealiniate. Acest interes decurge din principiile generale ale politicii externe a României, de colaborare pe bază de egalitate în drepturi cu toate statele, precum și din convingerea noastră fermă că o conlucrare activă cu țările nealiniate este menită să contribuie la promovarea unei politici internaționale noi, la instaurarea unei noi ordini economice și politice pe planeta noastră.
VII

că, ținînd seama de faptul că ei se bucură de adeziunea și încrederea unei mari părți a poporului. Această participare va accentua și consolida, fără îndoială, dezvoltarea democratică a societății. va asigura soluționarea unor probleme de interes stringent pentru masele populare, va întări independența și suveranitatea țărilor respective. Desigur, intrarea comuniștilor în componența unor guverne nu înseamnă încă trecerea spre socialism, dar constituie un factor important pentru dezvoltarea societății viitoare. Participarea sau neparticiparea la guvernarea unor țări ține deci nu de factori externi, ci de voința poporului respectiv, constituie o problemă internă care exprimă realmente dezvoltarea democratică a societății, deschiderea căilor spre progres social în țările respective. (Aplauze puternice).Un rol important în viața politică contemporană joacă, de asemenea, partidele socialiste și social-democrate cărei într-un număr de țări îndeplinesc funcția de partide de guvernămînt. în multe țări, îndeosebi în țările în curs de dezvoltare, un rol important au mișcările de eliberare națională, precum și partidele progresiste de guvernămînt. Există, de asemenea, în diferite țări, partide democratice care se pronunță pentru dezvoltarea progresistă, independentă a popoarelor lor și care îndeplinesc un rol important în viața politică a națiunii, inclusiv ca partide de guvernămînt. Existența diferitelor partide democratice și progresiste și a mișcărilor de eliberare este o realitate pregnantă a lumii contemporane. Creșterea înrîuririi asupra accelerării proceselor social-politice pozitive impune întărirea colaborării dintre toate aceste forțe, fără deosebire de concepții politice, filozofice și religioase, atît în cadrul fiecărei țări, cît și pe plan internațional.Pornind de la aceste realități și considerente, Partidul Comunist Român dezvoltă larg colaborarea cu toate partidele revoluționare, progresiste și democratice, întărește continuu solidaritatea și conlucrarea cu ele. Doresc să subliniez și în acest cadru că solidaritatea internațională și întrajutorarea reciprocă cu celelalte detașamente înaintate ale popoarelor au caracterizat întotdeauna mișcarea revoluționară și democratică din România. Voi reaminti și cu acest prilej că revoluționarii români, organizînd revoluția din țările române din 1848, au fost în același timp prezenți și pe baricadele luptei revoluționare din alte țari, inclusiv din Franța, așa cum au participat cu arma în mînă și în prima revoluție proletară, în eroica luptă a Comunei din Paris. Socialiștii români au întreținut legături cu Internaționala I, cu întemeietorii socialismului științific, Marx și Engels, și încă de la înființarea sa, în 1893, primul partid politic al muncitorilor din România a dezvoltat relații strînse cu partidele socialiste din alte țări, a adus o contribuție activă la viața politică internațională. Spiritul de solidaritate internațională a poporului nostru s-a manifestat și în ajutorul acordat mișcărilor de eliberare a grecilor, revoluționarilor bulgari, în organizarea luptei împotriva dominației străine, pentru eliberare națională, marinarilor ruși de pe vasul „Potemkin" în timpul revoluției din 1905. Acțiunea energică a muncitorilor români care au determinat guvernul țării

Organizația Națiunilor Unite,' celelalte organisme cu caracter mondial au în această direcție un rol tot mai important, ele oferind cadrul cel mai propice pentru dezbaterea largă a problemelor, cu participarea activă a tuturor statelor, pentru democratizarea relațiilor internaționale.O cerință imperioasă a timpurilor noastre este generalizarea, în viața internațională, în relațiile dintre state a principiilor deplinei egalități în drepturi, respectării independenței și suveranității naționale, neamestecului în treburile interne și avantajului reciproc, ale nerecurgerii la forță și la amenințarea cu forța în raporturile interstatale. Acționînd în acest spirit, să facem totul pentru ca minunatele cuceriri ale științei și cunoașterii umane să servească progresului, bunăstării și civilizației popoarelor, cauzei păcii și fericirii oamenilor pe Pămînt. (Aplauze puternice). Astfel vom asigura promovarea unor relații noi, a unui umanism nou care să asigure popoarelor posibilitatea de a-și afirma multilateral geniul și forțele creatoare, într-un climat de prietenie și colaborare.România, în ce o privește, va milita ca și pînă acum, cu toată hotărîrea pentru instaurarea unui asemenea climat în viața internațională, își va aduce cu toată energia contribuția la eforturile generale pentru realizarea unor relații noi, a noii ordini economice internaționale, a unei lumi mai drepte și mai bune pe planeta noastră, în care fiecare națiune să se simtă cu adevărat liberă. (Aplauze puternice).

să acorde azil politic revoluționarilor ruși și să respingă cererea guvernului țarist de a-i preda, l-a făcut pe Lenin să declare că guvernul român „nu vrea să se înjosească pînă într-atît, incit să facă slujbă de polițist Ia cererea țarului" și că „el procedează așa cum poate proceda numai guvernul unei națiuni care se respectă".în spiritul aceleiași consecvente atitudini de solidaritate cu forțele înaintate de pretutindeni, socialiștii români au jucat un rol activ în cadrul reuniunilor internaționale consacrate luptei împotriva primului război mondial. Un moment istoric în cronica solidarității noastre internaționale l-a reprezentat participarea detașamentului revoluționarilor români, în frunte cu Mihail Gheorghiu Bujor, la Marea Revoluție Socialistă din Octombrie, la crîncenele bătălii împotriva armatelor intervenționiștilor străini. în marea epopee a solidarității se înscrie, de asemenea, participarea antifasciștilor români la lupta contra franchismului în Spania, la luptele de partizani din Franța, la bătăliile duse și în alte țări în cursul celui de-al doilea război mondial împotriva agresorilor hitleriști.Doresc să subliniez că, în același timp, mișcarea revoluționară din țara noastră a primit un puternic sprijin internațional, sub diferite forme, în lupta dusă împotriva exploatării și asupririi, pentru eliberare națională și socială. Partidul Comunist Român. întregul nostru popor nu vor uita niciodată ajutorul primit din partea Partidului Comunist al Uniunii Sovietice, a popoarelor Uniunii Sovietice și a glorioasei ei armate care și-a vărsat sîngele nu numai pentru eliberarea propriei patrii, ci și pentru zdrobirea definitivă a fascismului, contribuind și la eliberarea întregului teritoriu al României. Lupta comună a ostașilor români și sovietici care și-au vărsat sîngele pentru eliberarea deplină a țării noastre de sub ocupația hortistă și hitle- ristă și apoi pentru eliberarea Ungariei și Cehoslovaciei a constituit o înaltă expresie a solidarității celor două partide și popoare, a ridicat pe o treaptă nouă relațiile dintre partidele și popoarele noastre. (Aplauze puternice).în același spirit, participarea armatei române la eliberarea Ungariei și Cehoslovaciei reprezintă o expresie pregnantă 
a solidarității poporului nostru cu lupta acestor popoare prietene, pentru eliberarea de sub dominația fascistă și a Germaniei hitleriste.In spiritul solidarității internaționale se înscrie, de asemenea, ajutorul multilateral și consecvent acordat de România Republicii Populare Democrate Coreene, Republicii Democrate Vietnam și Frontului de Eliberare Națională din Vietnamul de Sud, forțelor de eliberare națională din Laos și Cambodgia, precum și luptei de eliberare națională din Africa și de pe alte continente, sprijinul activ dat luptei pentru lichidarea definitivă a colonialismului și rasismului, pentru dezvoltarea economico-socială independentă a tuturor popoarelor.Iată de ce putem afirma cu îndreptățită mîndrie că întotdeauna revoluționarii români și-au făcut cu cinste datoria, atît față de propriul popor, cît și

(Continuare în pag. a Vil-a)
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EXPUNEREA mVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
(Urmare din pag. a Vl-a)fată de caiiza generală a luptei revoluționare pentru progres și pentru pace. (Aplauze puternice, prelungite).Credincioși acestor bogate tradiții, dezvoltăm larg relațiile de colaborare cu toate partidele comuniste și muncitorești. La baza acestor relații situăm ferm principiile marxist-leniniste ale egalității și respectului reciproc, ale respectării dreptului fiecărui partid de a-și elabora de sine stătător linia politică, strategia și tactica revoluționară, potrivit condițiilor social-istorice concrete din țara respectivă. Pornim de la hotărîrile comune ale mișcării comuniste — începînd cu hotă- rîrea din 1943 de dizolvare a Cominter- nului — care a apreciat că nu mai este necesar un centru conducător, deoarece partidele comuniste s-au maturizat, iar problemele au devenit atît de complexe și diverse incit nu mai pot fi soluționate decît de către fiecare partid, de către forțele sociale din fiecare țară. (Vii a- plauze). Corespunzător acestor aprecieri și acestei realități, a rolului pe care fiecare partid' comunist îl îndeplinește pe plan național, elaborarea liniei politice, a strategiei și tacticii revin exclusiv 

I partidului respectiv. Prin activitatea re- ( voluționară, teoretică și practică, pe care o desfășoară, fiecare partid asigură soluționarea problemelor din propria țară și totodată contribuie la îmbogățirea tezaurului .ideologic comun al marxism- leninismului.Subliniind necesitatea promovării unei politici revoluționare creatoare și autonome de către fiecare partid în împrejurările Uriașei diversități' de condiții în care ele își desfășoară activitatea, Lenin arăta în lucrarea sa „Războiul de partizani" că „Marxismul cere neapărat o abordare istorică a problemei formelor de luptă. A trata această problemă în afara condițiilor istorice concrete înseamnă a nu înțelege a.b.c.-ul materialismului dialectic. în momente diferite ale evoluției economice, în funcție de diferite condiții politice, național-cultu- rale, de trai etc., forme de luptă diferite trec pe primul plan, devin formele principale de luptă, iar în legătură cu aceasta se schimbă, la rindul lor, și formele de luptă secundare, accesorii. A încerca să răspunzi pfin da sau nu la întrebarea dacă trebuie sau nu folosită o anumită metodă de luptă, fără a analiza amănunțit condițiile concrete în care se află mișcarea dată în stadiul respectiv al dezvoltării ei, inseămnft a părăsi cu desăvîr- șire terenul marxismului...". Viața demonstrează într-un mod tot mai pregnant că stabilirea căilor de înfăptuire 
a revoluției și trecere la socialism, caracterul pașnic său nepașnic al acestora, formele și metodele luptei revoluționare și ale construcției noii orîn- duiri depind de situația istorică concretă națională, de realitățile sociale specifice din fiecare țară. Iată de ce stabilirea strateg&f^si sȘMțicăi ^revoluționare, apre-£ cierea’găi|oi'#«^£ tynțjăt- nu pot constitui decît 'exciusYvă a fiecăruipartid și nimeni nu-și poate asuma răspunderea de a da sfaturi, de a se amesteca în treburile vreunui partid, deoarece alegerea căilor de luptă aparține exclusiv numai forțelor sociale interne din fiecare țară. (Aplauze puternice). în acest sens, încă în condițiile secolului trecut, cînd mișcarea ;socialistă se afla la începuturile .sale,,,. în,, timpul Internaționalei, J. Karl. Marx sublinia în mod deosebit. -de clar,- în interviul acordat unui corespondent: alziarului. „The World"; că „în fiecare parte a lumii, mișcarea noastră prezintă aspecte speciale, iar muncitorii de acolo țin seama 

de acest lucru și pășesc pe propria lor cale la înfăptuirea ei.„ Alegerea unei căi sau alteia este treaba clasei muncitoare din această țară. Internaționala nu-și permite să dicteze în această chestiune și nici măcar să dea sfaturi".Fără îndoială, fiecare partid răspunde în fața membrilor săi, a clasei muncitoare și a propriului popor pentru orientarea sa politică și pentru activitatea practică pe care o desfășoară. Prima cerință a unui partid revoluționar constă în a conduce propriul popor in lupta pentru apărarea intereselor economice și politice ale maselor, pentru dreptate socială și democrație, pentru apărarea integrității și independente: țării. Rezultatele obținute în această luptă reprezintă criteriul esențial de apreciere a atitudinii revoluționare. marxist-leniniste a fiecărui partid. Aceasta nu numai că nu vine în contradicție cu solidaritatea internațională, d. dtmpotrivă, constituie o cerință sine qua non a adevăratului internaționalism proletar. Engels arăta cu deplină îndreptățire, in scrisoarea de răspuns trimisă unui fruntaș al mișcării muncitorești italiene, că „in mișcarea muncitorească, ideile ni adevărat naționale, care corespund faptelor economice, industriale și agricol*, ce caracterizează starea națiunii respective, sint in același timp și Hei eu adevărat internaționale". Asa cum am mai arătat și în alte împrejurări, apărarea intereselor propriului popor, dezvoltarea cuceririlor sale revoluționare, asigurarea victoriei socialismului în fiecare țară constituie criteriul fundam er.tai al internaționalismului. In orice impre;_- rare, comuniștii trebuie să apere necondiționat interesele propriului popor, integritatea și suveranitatea patriei, cauza socialismului și păcii. (Aplanze puternice).Mai mult ca oricînd, in actuala epocă de mari transformări revoluționare naționale și sociale, poziția Justă a partidelor comuniste in aceste probleme vitale constituie un factor esențial peHtro promovarea unei politici roi ati: pe plan național, cit și internațional. Este un adevăr axiomatic că nu poate fi revoluționar și internaționalist adevărat acela care nu luptă pentru apărarea tereselor propriei clase murxitoare. a-e propriului său popor. Dealtfel, însăși noțiunea de internaționalism presupune e- xistența statelor naționale, a part:3el-r și organizațiilor revoluționare și democratice independente. Tocmai pe această bază se stabilesc felații de colaborare șt solidaritate în lupta comună.Pornind de la creșterea rolului fiecărui partid pe plani național, este necesar să se găsească formele cele mai potrivite de relații, de colaborare, pentru realizarea unei unități de tip nou. bazată pe egalitate și respect reciproc, pe neamestec in trebbrile interne. Deosebirile de păreri, chiar divergențele în legătură cu o problemă sau alta ir.tr.e partide Sint uneori Inevitabile, țimod Idama de SlSrea diversitate a împrejurăfflBrin care ele acționează. Dar toate acestea trebuie soluționate în mod tovărășesc, pe baza stimei și respectului reciproc, a răspunderii fiecăruia față de cauza întăririi solidarității internaționale. La temelia unității de tip nou trebuie să se afle concepția revoluționară a materialismului dialectic și istoric, mantism- leninismul aplicat creator în conformitate cu condițiile specifice, concrete din fiecare țară. In acest fel concepția despre unitate și noțiunea de internationalism vor căpăta un conținut nou. un nou înțeles, corespunzător epocii în care trăim.

înțelegem noțiunea de internaționalism ca o noțiune amplă și cuprinzătoare care, corespunzând schimbărilor trecute în lume, trebuie să includă te forțele progresiste și antiimperia- :e_ Cînd să vorbește de internaționalism proletar se înțelege, de regulă, solidaritatea clasei muncitoare.De asemenea, cind se vorbește de internationalism socialist se înțelese solilor socialiste. De- in lume a m criteriu nul ui estelaritate a acestor sta- ovarea unor relații te și întrajutorare to- sate țârile respective, i multilaterale a fîe- ctoriei soln fiecare
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A»pură eforturi suațiaate. și dintr-o 
pai-» s <fc aîîă- pentru găsirea căilor ta veăena cepă».mi vectaicr stări de Larrar. * tafăriUxrii unei adevărate re- cc-xrijert «rri.ee intre comuniști și so-Tta exfiade. trCodaîă. relațiile noastre te w-'V.'e ce eliberare naționa'.ă. cu paruce-.e progresate de guvernăm: nt. eu ata perude * orzamzațs democratice, ar’asr.'ed neabătut pentru unirea tot mat «triosă a forțelor care se pronunță ș: ripcă 1—nr-.-;va veriu: politici impe- r-aLste. pestaru dezvoitarea liberă a po- pnasetar.Parudaf nosțz-x tr.trezu! popor, vor tee Mal peatra ■ aartribtâ la realizarea utriri reîatt: tatet—-attcnale noi în care fiecare popor, fiecare națiune să se pr-»ă dezveîua fiber, să-si făurească o v-jr i te bsnâstw și fericire într-o lume a păru s ectaborără pe planeta noastră. (Aptaaae pateraice. prelungite).

Dragi tovarăși,Am înfățișat pe larg problemele fundamentale ale politicii interne și externe ale partidului nostru și ale Republicii Socialiste România, pentru a avea o imagine cît mai clară și cit mai completă asupra direcțiilor și principiilor activității ideologice, educației politice și culturale, de formare a omului nou, constructor conștient al socialismului și comunismului.înfăptuirea mărețului Program al partidului, a Directivelor privind dezvoltarea economico-socială a cincinalului 1976—1980 și în perspectivă, pînă în 1990, necesită unirea eforturilor tuturor oamenilor muncii, fără deosebire de naționalitate. ale întregului nostru popor.Societatea socialistă multilateral dezvoltată și comunismul nu pot triumfă fără crearea unei puternice baze tehnico- materiale și, totodată, a unei vieți spi- rivuale elevate, care să asigure satisfacerea din plin a cerințelor maselor populare, a aspirațiilor de bunăstare și fericire ale întregului nostru popor.In acest sens. Congresul educației politice si al culturii socialiste va trebui să dezbată aprofundat, în spirit critic și autocritic, să evidențieze marile realizări, dar, totodată, să dezvăluie cu curaj lipsurile și greșelile și, pe această bază, să tragă concluziile pentru activitatea de viitor. în același timp, congresul va trebui să elaboreze un plan unitar de măsuri cu privire la întreaga activitate educativă și culturală de formare a const. inței socialiste a poporului nostru, pe baza celor mai înaintate cuceriri ale științei și cunoașterii umane, a materialismului dialectic și istoric. (Aplauze puternice).Aceste planuri de măsuri vor trebui să dea activiștilor din domeniul educației și culturii o orientare clară în spiritul politicii generale a partidului nostru în domeniul educației și culturii, pentru ridicarea activității de formare a omului nou la un nivel superior, corespunzător noii etape istorice a evoluției patriei noastre.Congresul trebuie să dea un puternic imbold întregii activități a maselor largi populare pentru realizarea planului pe 1976. a cincinalului actual, pentru ridicarea României pe o treaptă superioară de dezvoltare economico-socială.Fără îndoială, hotărârile congresului nostru vor duce, de asemenea, la intensificarea activității noastre internaționale consacrate întăririi solidarității cu toate forțele progresiste, antiimperialiste, în lupta pentru colaborare trainică, pentru o lume mai dreaptă și mai bună. (Aplauze puternice).îmi exprim deplina convingere că lucrările și hotărîrile congresului vor corespunde pe deplin, cerințelor partidului, așteptărilor întregului nostru . popor.Cu aceste ginduri și cu această convingere. vă urez dumneavoastră, tuturor activiștilor din domeniul educației și culturii, al activității ideologice, creatorilor de literatură și artă, tuturor oamenilor muncii, fără deosebire de naționalitate — făuritorii valorilor materiale și spirituale ale societății noastre — noi și mărețe succese în întreaga ac- i ( tivi.ț^te cfe’.rî4l<Jfi're a patriei noastre pe r noi cuftnf de progres și bunăstare, de fericire și libertate. (Aplauze puternice, prelungite ; urale și ovații. Se scandează îndelung „Ceaușescu-P.C.R.“, „Ceaușescu și poporul". Cei prezenți în sală ovaționează minute în șir pentru Partidul Comunist Român, pentru Comitetul Central, pentru secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu).
Eveniment de deosebită în

semnătate și semnificație în 
viața țării, a întregii națiuni, 
Congresul educației politice și 
al culturii socialiste și-a început 
lucrările, miercuri dimineața, 
reunind în Capitala patriei, în- 
tr-un larg forum democratic, a- 
proape 6 500 de cadre de bază 
din aceste domenii de activita
te, reprezentanți ai oamenilor 
muncii.
Tovarășul NICOLAE 

CEAUȘESCU, secretar general 
al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialis
te România, președintele Fron
tului Unității Socialiste, ceilalți 
tovarăși din conducerea parti
dului și- statului sînt întîmpi- 
nați, la sosirea în sala Palatu
lui Sporturilor și Culturii, cu vii 
și însuflețite aplauze. Cei 
prezenți aclamă îndelung 
„Ceaușescu—P.C.R.". Secretarul 
general al partidului răspunde 
cu prietenie manifestării plină 
de căldură a miilor de partici
pant la Congres.

Vasta sală în care se des
fășoară lucrările Congresului 
are, în aceste momente deose
bite, un aspect sărbătoresc. Dra
pelele partidului și statului în
cadrează portretul tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. Steaguri ro
șii și tricolore străjuiesc steme
le partidului și țării. Exprimînd 
simțămintele întregului popor, 
sint înscrise urările „Trăiască 
Partidul Comunist Român, în 
frunte cu secretarul său general, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu !“, 
„Trăiască scumpa noastră pa
trie. Republica Socialistă Româ
nia 1“.

La lucrări ,iau parte membri 
ai C.C. al P..C.R., ai Consiliului 
de'Stat și ai guvernului, ai Con
siliului Național al Frontului 
Unității Sotialiste, vechi mili- 
tanți ai mișcării comuniste și 
muncitorești din țara noastră, 
activiști in sfera propagandei, 
educației politice și culturii, re
prezentanți ai oamenilor mun
cii români, maghiari, germani 
și de alte naționalități, condu
cători de instituții centrale, or
ganizații de masă și obștești, 
personalități ale vieții științifi
ce. culturale și artistice, cadre 
din invățămînt, presă și radio- 
teleyiziune.

Sint de față la ședința inau
gurală șefi ai misiunilor diplo
matice acreditați la București, 
precum și corespondenți ai pre
sei străine.

Tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU deschide lucrările 
Congresului educației politice și 
al culturii socialiste, din împu
ternicirea Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român 
si a Consiliului Național al 
Frontului Unității Socialiste.

„Doresq ca, în numele Comi
tetului Central, al Consiliului 

Național al Frontului UnititH 
Socialiste, al meu persoBal, sâ 
vă adresez, cu acest prilej, dum
neavoastră, tuturor lucrătorilor 
din domeniul ideologic Ș> al e- 
ducației politice, întregului nos
tru popor, un salut călduros și 
cele mai bune urări".

In continuare, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU a supus 
votului prezidiul Congresului, 
care a fost ales in unanimitate.

„Aș dori — a spus tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU — să 
exprim mulțumiri in numele tu
turor tovarășilor aleși in pre
zidiu și să vă încredințez că ne 
vom strădui să asigurăm desfă
șurarea in cit mai bune con- 
dițiuni a lucrărilor și cu rezul
tate cit mai rodnice pentru dez
voltarea activității de educație 
in viitor".

Din prezidiul Congresului fac 
parte tovarășii NICOLAE 
CEAUȘESCU, Manea Mănescu, 
Elena Ceaușescu, Emil Bobu, 
Cornel Burtică, Gheorghe Cioară, 
Lina Ciobanu. Emil Drăgăncscu, 
Janos Fazekas, Petre Lupu, Paul 
Niculescu, Gheorghe Oprea, 
Gheorghe Pană, Ion Pățan, Du
mitru Popescu. Gheorghe Radu
lescu, Leonte Răutu, Virgil Tro- 
fin, Iosif Uglar. Ilie Verdeț, Va_ 
sile Vîleu, Ștefan Voitec, Ștefan 
Andrei, Iosif Banc. Mihai Dalea, 
Miu Dobrescu, Mihai Gere, Ni
colae Giosan, Ion Iliescu, Ion 
Ioniță, Vasile Patilineț, Mihai 
Telescu, Ion Ursu, Richard 
Winter, Dumitru Bălan, prim- 
secretar al Comitetului județean 
Brăila al P.C.R., Dumitru Be- 
jan, prim-secretar al Comitetu
lui județean Galați al P.C.R., 
Radu Beligan, director al Tea
trului Național ..I. L. Caragia- 
le“-București, Maria Bisztrai- 
Horvath, director al Teatrului 
maghiar de stat din Cluj-Na- 
poca, Gheorghe Blaj, prim-se
cretar al Comitetului județean 
Maramureș al P.C.R., Petre Bla- 
jovici, prim-secretar al Comite
tului județean Bihor al P.C.R., 
Ștefan Boboș, prim-secretar al 
Comitetului județean Neamț al 
P.C.R., Elena Verona Burtea, 
secretar al Comitetului de partid 
de la întreprinderea de confec
ții și tricotaje București, An
drei Cervencovici, prim-secretar 
al Comitetului județean Arad al 
P.C.R., Ion Cîrcei, prim-secre
tar al Comitetului județean 
Prahova al P.C.R., Trandafir 
Cocirlă, prim-secretar al Comi
tetului județean Caraș-Severin 
al P.C.R.. Clotilda Constantines- 
cu, director al Liceului ,,Mihai 
Eminescu" din Buzău, Brăduț 
Covaliu, președinte al Uniunii 
artiștilor plastici, Adalbert Cri- 
șan, prim-secretar al Comitetu
lui județean Bristrița-Năsăud al 
P.C.R., Constantin Crișan, prim- 
secretar al Comitetului munici

pal CIuj-Napeea PC.R. Firm 
Dănilă. secretar al Com-tetutai de partid de la CoaddaaM 
siderurgie Reșița. Ion Dinei, 
prim-secretar al Coantetulu: ju
dețean Argeș al P.C.R.. Tamara 
Dobrin. membră a Biroului 
Consiliului Național al Femei
lor. vicepreședmte al Ccnsifiutai 
Național al Frontului Vnitâtii 
Socialiste. Simion Dabraviei. 
prim-secretar al Comitetului ju
dețean Vrancea al P.C.R. Cea- 
stantin Drăgan. prim-secretar al 
Comitetului județean Ilfov al 
P.C.R. Mihalache Drlghici. di
rector al Clubului întreprinderii 
,.Progre=ul"-Brăila. Petre Dumi
nică, prim-secretar al Comitetu
lui județean Botoșani al P.C.R, 
Ion Dumitrescu, președinte al 
Uniunii compozitorilor. Eduard 
Eisenburger, președinte al Con
siliului oamenilor muncii de na
ționalitate germană. Ludovic 
Fazekas, prim-secretar al Comi
tetului județean Harghita al 
P.C.R.. Ion Florea, prim-secre
tar al Comitetului județean Mu
res al P.C.R.. Ion Foriș, prim- 
secretar al Comitetului județean 
Satu Mare al P.C.R.. Suzana 
Gâdea, prorector al Institutului

PRIMA ZI A LUCRĂRILOR
politehnic București. Elena Gru- 
meza, director al Casei de cul
tură din Satu Mare. George Ho- 
moștean, prim-secretar al Comi
tetului județean Alba al P.C.R., 
Maria Ichim, director al Cămi
nului cultural din comuna Va
lea Largă, județul Dîmbovița, 
Mircea Izbășoiu, secretar al Co
mitetului de partid de la Com
binatul petrochimic Brazi, Eugen 
Jebeleanu, vicepreședinte al 
Consiliului Național al Frontului 
Unității Socialiste, Margareta 
Krauss, secretar al Comi
tetului orășenesc Codlea al 
P.C.R.. Ion Manciuc, prim-secre
tar al Comitetului municipal 
Iași al P.C.R., George Micota, 
prim-secretar al Comitetului 
municipal Timișoara al P.C.R., 
Ștefan Mocuța, prim-secretar 
al Comitetului județean Cluj 
al P.C.R., Ioachim Moga, 
prim-secretar al Comitetului 
județean Hunedoara al P.C.R.. 
Vasile Mușat, prim-secretar al 
Comitetului județean Vîlcea al 
P.C.R., Ferdinand Nagy, prim- 
secretar al Comitetului ju
dețean Covasna al P.C.R., Vic
toria Negrea, președinte al Co
mitetului de cultură și educație 
socialistă al județului Brașov, 
Cornel Onescu, prim-secretar 

al Comitetului județean Teleor
man al PCR_ laUnda Oprea, 
preaedtate al Cocutetuta: de 
cultură și educație soc-.afisti al 
județului Covasna. Gteeorgbe 
Palo». orim-șeeretar al Comte- 
tuhn județean Gccj al PC.R. 
Ștefan P eterii. președtate al 
Cocaibulu: oamenilor munci de 
naționalitate maghiară. Gheer- 
ghe Petre sen. prim secretar al 
Comitetului județean Dolj al 
P.C.R. Constantin Pirvulesen. 
membru de partid cu stagm din 
ilegalitate. Iulian Hoștinarw. 
prim-secretar al Comitetului 
județean Mehedinți al PC.R. 
ion Popeseu-Gopo. președinte 
al Asociației cineaști’.or. Ion 
Popescu-Puturi. director al In
stitutului de studii istorice și 
sodal-politice. Otilia Popeseu. 
secretar al Comitetului de par
tid de la Combinatul de celuloză 
și hirtie Suceava. Vasile Potop, 
director general al Radiotelev-.- 
ziunii române. Aneta Rețea, di
rector al Căminului cultural dm 
comuna Chilia Veche județul 
Tulcea. Gheorghe Roșu, prim- 
secretar al Comitetului jude
țean Bacău al P.C.R. Constan
tin Sandu, prim-secretar al Co

mitetului județean Olt al P.C.R. 
Victoria Sălceanu, director al 
Căminului cultural din comuna 
Joița, județul Ilfov. Ion Sirbu, 
prim-secretar al Comitetului 
județean Buzău al P.C.R., Ma
ria Stănescu, adjunct al minis
trului educației și invățămintu- 
lui, Ion Stănescu, prim-secre
tar al Comitetului județean 
Dîmbovița al P.C.R., Ion Tra
ian Șlefănescu, prim-secretar 
al C.C. al U.T.C., Gheorghe 
Stoica, președinte al Comisiei 
Centrale de Revizie a P.C.R., 
Gheorghe Tănase, prim-secre
tar al Comitetului județean 
Vaslui al P.C.R., Virgil Teodo- 
rescu, președinte al Uniunii 
scriitorilor. Laurean Tulai, 
prim-secretar al Comitetului 
județean Sălaj al P.C.R., Marin 
Vasile, prim-secretar al Comi
tetului județean Ialomița al 
P.C.R., Smaranda Vasiliu, di
rector al Căminului cultural din 
comuna Olteni, județul Teleor
man. Ion Velișcu, prim-secre
tar al Comitetului județean Tul
cea al P.C.R.

în continuare, lucrările sînt 
conduse de tovarășul Manea 
Mănescu, membru al Comitetu
lui Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., prim-ministru al guver
nului. *

Se trece la alegerea eeloriaho 
eegane de .tacru «ie Cocgresu- 
ku. A foot aprobată compoeer.ta 
Secretanatuăz: Cer.greșului, din 
care tac parte tovarășu : Die 
V erdet. secretar al C.C. al 
PC R Comei Bortiră. secre
tar a. CC. al P CJL, Ion Cirrei. 
prim-secretar al Comitetului 
judetear. Prahova al P.CJL. 
■"mii ■■lin Dăscăleseu. prim- 
adjurri de sef de sectie la C.C. 
al P.7.R, Dumuru Ghișe. vice- 
pregedmte al Consiliului Cultu
ri: st Educației Socialiste. Ale
xandro Ionesen. redactor-șef al ț->—:~nî _Scinteia“, Constantin 
Matei, adjunct de șef de 
secrie la C.C. al P.C.R, Ferdi
nand Nagy, prim-secretar al 
Comitetului județean Covasna 
al Ion Stănesen, prim-secretar al Comitetului jude
țean Dîmbovița al P.C.R Co
rn -.a pentru redactarea docu- 
mer.trior Congresului a fost a- 
leasă în următoarea componen
ță : Dumitru Popescu, secretar 
al C.C. al P.C.R.. Mihai Bă- cesen. director al Muzeului 
..Grigore Antipa", București. 
Dumitru Boriga, președinte al 
Comitetului de cultură și edu

cație socialistă al județului Il
fov. Silvia Ceucă, președinte al 
Comitetului de cultură și edu
cație socialistă al județului 
Satu Mare. Gheorghe Cioară, 
prim-secretar al Comitetului 
municipal București al P.C.R.. 
Lina Ciobanu, președinta Con
siliului Național al Femeilor. 
Eduard Eisenburger, președinte 
al Consiliului oamenilor muncii 
de naționalitate germană. Lu
dovic Fazekas, prim-secretar al 
Comitetului județean Harghita 
al P.C.R., Hăromszeki Elisabeta, 
director al Căminului cultural, 
comuna Turia, județul Covasna, 
Ion Iliescu, prim-secretar al 
Comitetului județean Iași al 
P.C.R.. Ștefan Moeuța, prim-se
cretar al Comitetului județean 
Cluj al P.C.R., Paul Niculescu, 
viceprim-ministru al guvernu
lui. Mihai Telescu, prim-secre
tar al Comitetului județean Ti
miș al P.C.R.. Virgil Teodo- 
rescu. președinte al Uniunii 
scriitorilor, Zeno Vancea, vi
cepreședinte al Uniunii compo
zitorilor. Radu Voinea, rector 
al Institutului politehnic Bucu
rești. Ștefan Voitec, vicepre
ședinte al Consiliului de Stat.

Congresul a adoptat, de ase
menea, in unanimitate, urmă
toarea ordine de zi :

L Cu privire Ia activitate* de 
înfăptuire a hotăririlor Con
gresului al Xl-Ie*. a prevederi
lor Programului P.CJt. referi
toare La educați* oamenilor 
muncii in spiritul patriotismu
lui socialist și al solidarității 
internaționale eu cei ce mun
cesc de pretutindeni, la munca 
politico-ideologică și cultural- 
edueativă de formare a omului 
non, constructor conștient și de
votat al societății socialiste 
multilateral dezvoltate și al co
munismului in România.

2. Activitatea educativă des
fășurată de instituțiile de invă- 
țâmint și așezămintele culturale 
de la orașe și sate.

X Creația Iiterar-artistică și 
rolul ei in educația revoluțio- 
nar-patriotică a maselor, in 
promovarea idealurilor nobile 
ale umanismului revoluționar.

4. Activitatea instituțiilor de 
artă, mișcarea artistică de ama
tori, dezvoltarea și valorificarea 
artei populare.

5. Rolul educativ al presei și 
radioteleviziunii.

Congresul a aprobat, totodată, 
organizarea secțiunilor și prezi- 
diilor acestora, astfel :

Secțiunea pentru activitatea 
educativă desfășurată de școli, 
case de cultură și cluburi din 
orașe și întreprinderi cu urmă
torul prezidiu : tovarășii Ilie 
Verdeț, Gheorghe Cioară, Ri
chard Winter, Gheorghe Roșu, 
Ion Stănescu, Ioachim Moga, 
Maria Stănescu ;

Secțiunea pentru activitatea e- 
ducativă desfășurată de școli Ș> 
căminele culturale sătești, cu 
următorul prezidiu : tovarășii 
Paul Niculescu, Vasile Vîleu, 
Ferdinand Nagy, Laurean Tulai, 
Marin Vasile, Iulian Ploștinaru, 
Ion Jinga, Nicolae Mihai ;

Secțiunea pentru educația 
științifică a maselor, cu urmă
torul prezidiu : tovarășii Elena 
Ceaușescu, Nicolae Giosan, Miu 
Dobrescu. Petre Blajovici, Ion 
Foriș, Ștefan Boboș, Cornel 
Onescu, Tamara Dobrin ;

Secțiunea pentru producția 
cinematografică, și difuzarea fil
mului, cu următorul prezidiu : 
tovarășii Emil Bobu, George 
Homoștean. Dumitru Bălan, Du
mitru Bcjan. Ion Cîrcei, Ion 
Florea, Ion Popescu-Gopo, Du
mitru Ghișe ;

Secțiunea pentru creația lite
rară, activitatea editorială și 
munca cu cartea, cu următorul 
prezidiu : tovarășii Dumitru Po

pescu, Ion Diescu, Gheorghe 
Paloș, Constantin Drăgan, Va- 
sîle Mușat, George Macovescu, 
Virgil Teodorescu, Ion Dodu- 
Bălan ;

Secțiunea pentru creația mu
zicală și dramatică și activitatea 
instituțiilor artistice cu următo
rul prezidiu : tovarășii Leonte 
Răutu, Virgil Trofin, Mihai 
Dalea. Trandafir Cocirlă, Ion 
Dincă, Mihnea Gheorghiu, Ion 
Dumitrescu. Radu Beligan ;

Secțiunea pentru creația în 
domeniul artelor plastice cu ur
mătorul prezidiu : tovarășii Iosif 
Uglar, Ștefan Andrei, Petre Du
minică. Ion Sirbu, Gheorghe 
lUaj, Simion Dobrovici, Brăduț 
Covaliu ;

Secțiunea pentru mișcarea ar
tistică de amatori, dezvoltarea și 
\alorificarea artei populare, cu 
următorul prezidiu : tovarășii 
Gheorghe Pană, Ion Ionită, Lu
dovic Fazekas, Andrei Cerven
covici, Adalbert Crișan, Con
stantin Sandu, Ion Velișcu, 
Gheorghe Tănașe ;

Secțiunea privind rolul educa
tiv al presei și radioteleviziunii 
cu următorul prezidiu : tovarășii 
Cornel Burtică, Mihai Gere, 
Gheorghe Petrescu, Ștefan Mo
cuța, Mihai Telescu, Vasile Po
top, Teodor Marinescu.

A fost aprobat apoi regula
mentul de desfășurare a lucră
rilor Congresului, în plen și pe 
secțiuni.

Adresîndu-se Congresului, to
varășul Manea Mănescu a spus :

„Cred că sînt în asentimentul 
dumneavoastră, al tuturor parti- 
cipanților la acest înalt forum 
al educației politice și al culturii 
socialiste, ca, intrind în ordinea 
de zi, să rugăm să ia cuvîntul 
secretarul general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
președintele Frontului Unității 
Socialiste, tovarășul NlCOLÂE 
CEAUȘESCU".

într-o atmosferă de entuziasm, 
primit cu cele mai vii simțămin
te de dragoste și stimă, ia 
cuvîntul tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU.

Expunerea secretarului gene
ral al partidului, urmărită cu 
deosebită atenție și subliniată, 
în repetate rînduri, cu îndelungi 
aplauze, este primită cu profun
dă satisfacție și deplină apro
bare.

La încheierea expunerii, în 
sală răsună din nou puternice 
ovații și urale, aclamații însu
flețite pentru partid și secreta
rul său general, pentru patria 
socialistă, pentru minunatul nos
tru popor. Sînt momente care 
exprimă cu putere unitatea de 
nezdruncinat a națiunii noastre 
în jurul partidului și al secreta
rului său general, adeziunea tu
turor cetățenilor țării — români, 
maghiâri, germani și de alte na

ționalități, tineri și vîrstnici, 
bărbați și femei — la politica 
marxist-leninistă a partidului, 
hotărîrea de a-și dărui întreaga 
putere de muncă, energia, ca
pacitatea și elanul creator înfăp- 
turii hotăririlor Congresului al 
XI-lea al P.C.R., Programului 
de făurire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate și înain
tare a României spre comunism.

★

După amiază, au început dez
baterile in plen asupra proble
melor înscrise pe ordinea de zi 
a Congresului.

Prima parte a ședinței a fost 
condusă de tovarășul Ștefan 
Voitec, membru al Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R,. vicepreședinte al Consi
liului de Stat.

Au luat cuvîntul tovarășii Miu 
Dobrescu, prim-secretar al Co
mitetului județean Suceava al 
P.C.R., Aurelia Leuceanu. se
cretar al comitetului de partid, 
de la întreprinderea textilă 
Arad, Vidrei Surugiu, secretar 
al comitetului de partid de la 
cooperativa agricolă de produc
ție din Contești, județul Teleor
man, Ștefan Pascu, rectorul U- 
niversitâții „Babeș Bolyai" din 
Cluj-Napoca, Vasile Păcuraru, 
președintele Consiliului jude
țean Bacău al sindicatelor. Lu
dovic Fazekas, prim-secretar al 
Comitetului județean Harghita 
al P.C.R., Virgil Teodorescu, 
președintele Uniunii scriitorilor, 
Amza Săceanu, președintele Co
mitetului de cultură și educație 
socialistă al municipiului Bucu
rești, Franz Storch, scriitor. Te
odora Ciurea. directorul Cămi
nului cultural din comuna Bil- 
teni, județul Gorj, Tamara Do
brin. vicepreședinte al Consiliu
lui Național al Frontului Unită
ții Socialiste.

în continuare, lucrările au 
fost conduse de tovarășul Du
mitru Popescu, membru al Co
mitetului Politic Executiv, se
cretar al C.C. al P.C.R., pre
ședintele Consiliului Culturii și 
Educației Socialiste.

în cadrul dezbaterilor au luat 
cuvîntul tovarășii Cornel Bur
tică. membru al Comitetului 
Politic Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R.. Constantin Ior- 
dache, directorul Casei de cul
tură a sindicatelor din Reșița, 
Ștefan Panait, secretar al comi
tetului de partid de la Șantie
rul naval Constanța, Paul 
Erdos, vicepreședinte al Uniunii 
artiștilor plastici, Radu Beligan, 
directorul Teatrului National 
„I.L, Caragiale" din București, 
Elena Georgescu. secretar al 
Comitetului județean Brașov al 
P.C.R.

Lucrările Congresului conti
nuă joi, în plen și pe secțiuni.



TELEGRAME
Tovarășul KIM IR SEN, secretar general al Comitetului Central 

•1 Partidului Muncii din Coreea, președintele Republicii Populare 
Democrate Coreene, a trimis tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, 
secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, următoarea telegramă :

Vă exprim profunda recunoștință pentru telegrama de condo
leanțe pe care ne-ați adresat-o, în numele Consiliului de Stat, 
Guvernului Republicii Socialiste România și al dumneavoastră 
persorial, in legătură cu încetarea din viață a tovarășului Hong 
Won Gil. membru al Comitetului Popular Central și vlcepremier 
al Consiliului Administrativ al Republicii Populare Democrate 
Coreene.

Aniversarea Institutului unificat
de cercetări nucleare de la Dubna

Regele HUSSEIN I al Iordaniei a trimis președintelui Republicii 
Socialiste România. NICOLAE CEAUȘESCU, următoarea telegramă:

Amabilul și atentul dumneavoastră mesaj de felicitare adresat 
cu ocazia aniversării Zilei independenței Iordaniei și a Zilei armatei 
simbolizează strinsa prietenie care caracterizează relațiile dintre 
țările noastre.

Tn numele tuturor iordanienilor, doresc să vă transmit sincere 
mulțumiri și cele mai bune urări pentru progresul și prosperitatea 
continuă a națiunii dumneavoastră prietene.

Mesaj adresat de primul ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România.

Secretarul de stat 
al S.U.A. a primit 

pe ambasadorul 
României

U.N.C.T.A.D. IV — NAIROBI

NECESITATEA EFORTURILOR
CONJUGATE PENTRU EDIFICAREA

Președintele Republicii Socialiste România. NICOLAE 
CEAUȘESCU, a primit din partea președintelui WILLIAM R. TOL
BERT JR., următoarea telegramă :

Vă sint profund recunoscător pentru telegrama dumneavoastră 
însuflețitoare prin care îmi transmiteți felicitări, în numele gu
vernului și poporului României, precum și în numele dumneavoastră, 
cu ocazia aniversării zilei mele de naștere.

Apreciez foarte mult faptul că v-ați amintit de mine în acest 
moment unic al vieții mele și sint ferm convins că relațiile exce
lente dintre noi și. respectiv dintre guvernele și popoarele noastre 
vor continua să se întărească în viitor.

VIZITE
Altețele lor imperiale prințul 

Gholam Reza Pahlavi și prin
țesa Manijeh Pahlavi. împreună 
cu persoanele oficiale iraniene 
și române care îi însoțesc, au 
efectuat în cursul zilei de 
miercuri o călătorie în nordul 
Moldovei.

Pe aeroportul din Suceava, 
Împodobit cu drapelele de stat 
ale celor două țări, oaspeții au 
fost intimpinați de Nicolae 
Morariu. prim-vicepreședinte 
al Comitetului Executiv al 
Consiliului popular județean 
Suceava, de alți reprezentanți 
ai organelor locale de stat.

Au fost vizitate renumitele 
monumente istorice și de artă 
de la Sucevița. Moldovița, Vo- 
roneț. alte obiective de interes 
turistic din această parte a țării.

Cu acest prilej, Comitetul 
Exeeutiv al Consiliului popular 
al județului Suceava a oferit 
un dejun în onoarea Altețelor 
lor imperiale.

delegația a fost însoțită de Con
stantin Teodorescu, deputat în 
Marea Adunare Națională, și de 
Marin Stoianovici, prim-vicepre
ședinte al Consiliului popular 
al municipiului Brașov.

Delegația Marii Adunări Na
ționale a Turciei, condusă de 
Kemal Giiven. președintele A- 
dunării Naționale. a făcut, 
miercuri, o călătorie pe Valea 
Prahovei și la Brașov. în drum, 
membrii delegației s-au oprit la 
Ploiești, unde au vizitat între
prinderea de utilaj petrolier — 
1 Mai.

La Brașov, parlamentarii turci 
au fost oaspeții constructorilor 
de tractoare, unde au vizitat 
principalele sectoare ale aces
tei întreprinderi specializate. 
Conducerea întreprinderii a in
format pe oaspeți că după ono
rarea unei comenzi de tractoa
re în Turcia, constructorii de 
mașini pregătesc un nou lot de 
tractoare pentru această țară.

După amiază au fost vizitate 
noi cartiere muncitorești, mo
numente istorice și de artă, pre
cum și renumita stațiune clima
terică Poiana Brașov.

Membrii delegației s-au lntll- 
nit cu primarul municipiului 
Brașov, care a oferit un dineu 
în onoarea inalților oaspeți.

în vizita efectuată la Brașov,

Miercuri a sosit într-o vizită 
în portul Constanța nava mili
tară britanică „H. M. S. Devon
shire". în cursul aceleiași zile, 
ofițerul amiral al flotei a I-a 
din Marina Regală a Marii Bri
tanii. vice-amiralul A. S. Mor
ton, însoțit de comandantul na
vei, a făcut o vizită protoco
lară la Comitetul Executiv al 
Consiliului popular al munici
piului Constanța și la Institu
tul de mârină „Mircea cel Bă- 
trin“. în continuare, oaspeții en
glezi au depus o coroană de 
flori la Monumentul Victoriei 
din localitate și au vizitat obiec
tive istorice și turistice de pe 
litoralul românesc al Mării 
Negre.

SEMNARE
DOCUMENTE

Miercuri la amiază a avut loc. 
în Capitală, semnarea Planului 
de colaborare științifică între 
Academia Republicii Socialiste 
România. Academia de Științe 
Sociale și Politice și Academia 
de Științe a Republicii Demo
crate Germane pe perioada 
1976—1980. Planul prevede lăr
girea activității de colaborare 
științifică, a schimburilor de cer
cetători. precum și extinderea 
colaborării dintre editurile aca
demiilor din cele două țări.

Documentul a fost semnat de 
Ion Anton, vicepreședinte al 
Academiei Republicii Socialiste 
România. vicepreședinte al Con
siliului Național pentru Știință 
și Tehnologie, loan Ceterchi. 
vicepreședinte al Academiei de 
Științe Sociale și Politice, și 
Werr.er Kalewit. vicepreședinte 
al Academiei de Științe a Re
publicii Democrate Germane.

Au fost prezenți Theodor 
Burghele. președintele Acade
miei Republicii Socialiste Româ
nia. Mihnea Gheorghiu, pre
ședintele Academiei de Științe 
Sociale și Politice, personalități 
ale vieții științifice și culturale.

Cu prilejul celei de-a XX-a 
aniversări a Institutului unifi
cat de cercetări nucleare de la 
Dubna, tovarășul Manea Mă- 
nescu, prim-ministru al Guver
nului Republicii Socialiste Româ
nia, a adresat un mesaj de sa
lut și felicitări conducerii și tu
turor colaboratorilor institutului 
sărbătorit.

în mesaj s-a arătat că Româ
nia, care se numără printre ță
rile fondatoare ale Institutului 
unificat de cercetări nucleare, a 
participat și participă intens la 
activitățile acestuia. Valoroasele 
rezultate științifice, dobîndite 
pînă acum de institut, consti
tuie o bază trainică pentru spo
rirea în continuare a nivelului 
cercetărilor și a eficienței ac
tivităților lui și o contribuție la 
soluționarea mai rapidă a unor 
probleme majore în care sta
tele membre sint interesate, la 
îmbogățirea tezaurului științi
fic, la afirmarea mereu crescîn- 
dă a institutului pe plan inter
național.

Mesajul a fost prezentat de 
acad. prof. Ion Ursu. președin
tele Comitetului de Stat pentru 
Energia Nucleară din România, 
în cadrul ședinței festive co
mune a Comitetului reprezen
tanților împuterniciți ai guver
nelor statelor membre ale insti
tutului și Consiliului științific 
al acestuia, consacrată jubileu
lui, care a avut loc la 2 iunie 
la Moscova.

Au mai fost transmise me
saje din parțea unor șefi de gu
verne și organisme guverna
mentale naționale ale celorlalte 
țări membre ale institutului.

în cadrul festivității, acad. 
A.P. Alexandrov, președintele 
Academiei de Științe a U.R.S.S., 
a inminat acad. N.N. Bogoliu- 
bov, directorul institutului or
dinul „Prietenia Popoare
lor" conferit centrului științific 
de la Dubna de Prezidiul Sovie
tului Suprem al U.R.S.S.

La festivitate au participat 
reprezentanți ai misiunilor di
plomatice acreditați la Moscova 
ai țărilor membre ale institutu
lui.

tetului reprezentanților Împu
terniciți ai guvernelor statelor 
membre ale Institutului unifi
cat de cercetări nucleare. Din 
partea României a participat o 
delegație condusă de prof. Ion 
Ursu. președintele Comitetului 
de Stat pentru Energie Nucle
ară.

Printre problemele examinate 
s-au aflat îndeplinirea planului 
de cercetare științifică pe anul 
1975, precum și programul de 
cercetări pe anul 1976. De ase
menea, Comitetul a aprobat, in 
unanimitate, cererea Republicii 
Cuba de a deveni membră a 
Institutului unificat de cercetări 
nucleare.

Sesiunea Comitetului s-a des
fășurat intr-o atmosferă de lu
cru, prietenească.

Cu prilejul încheierii mi
siunii sale în Statele Unite, 
ambasadorul României. Cor- 
neliu Bogdan, a fost primit 
marți la prinz de secretarul 
de stat, Henry Kissinger. In 
cadrul convorbirii care a 
avut loc s-a făcut o trecere 
in revistă a evoluției pozi
tive a relațiilor româno- 
americane. pe multiple pla
nuri, la baza cărora stau 
înțelegerile dintre președin
tele Nicolae Ceaușescu și 
președintele Gerald Ford. A 
fost exprimată hotărirea. ce
lor două guverne de a de
pune eforturi pentru dezvol
tarea în continuare a aces
tor relații, în avantajul Re
ciproc al, celor două țări și 
popoare.

ORIENTUL APROPIAT
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NALITĂȚI LIBANEZE • CREDIT-------------
INTERNAȚIONALA PENTRU

DAMASC — La Damasc au 
continuat convorbirile între pre
ședintele Siriei, Hafez Assad, și 
Aleksei Kosighin, președintele 
Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S. Au fost discutate pro
bleme referitoare la dezvoltarea 
relațiilor bilaterale, precum și 
unele probleme internaționale 
actuale de interes comun, in 
special cu privire la situația din 
Orientul Mijlociu.

în aceeași zi, A. 
avut convorbiri și 
ministru al Siriei, 
Al-AyoubL

Kosîghin a 
cu primul 
Mahmoud

P'ENTRU TIMPUL ©V. LIBER.

JOI, 3 IUNIE 1976

FRATELE MEU ARE UN FRA
TE FORMIDABIL: Eforie (orele 
9; 11,30; 14; 19,30).

MISIUNEA PRIMEJDIOASA: 
Lumina (orele 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18: 20).

EI AU LUPTAT PENTRU PA
TRIE: Luceafărul (orele 9; 12,30; 
16: 19,30).

MIMAI VITEAZUL: Patria (orele 
10: 14.30; 19).

NOI AVENTURI CU TOM ȘI 
JERRY: Scala (orele 9.30; 11,15; 
13; 14.30; 16.15: 18.15; 20,15).

FILIP CEL BUN: Central (orele 
9,15: 11,30; 13.45; 16; 18.15; 20.30).

PRIMA PAGINA: Festival (orele 
9; 11.15; 13,30; 16: 18,15; 20,30).

PRIETENII MEI, ELEFANȚII: 
București (orele 9; 12,15; 16,30; 
19,45); Favorit (orele 9,15; 12,30; 
16,15; 19,30); Modem (orele 9; 
12,15; 16,15; 19,30); Grădina Bucu
rești (ora 20,15); Patinoarul „23 
August*4 (ora 20).

STEAUA FERICIRII CAPTIVE: 
Timpuri Noi (orele 9; 12,15; 16;
19.15) .

SIMON BLANCO: Victoria (orele 
9,15; 11.30; 13,45; 16; 18.15; 20.30); 
Flamura (orele 11,15; 13,30; 15,45; 
18: 20,15).

FRATELE MEU ARE UN FRATE 
FORMIDABIL: Dacia (orele 9;
11.15; 13,30: 15,45; 18; 20,15).

CERCUL MAGIC : Doina (orele 
13.15; 15,30: 17,45; 20).

ÎNTÎLNIRE LA AEROPORT: 
Bucegi (orele 16; 18); Grădina Bu- 
cegi (ora 20).

VÎNZATORUL DE BALOANE: 
Feroviar (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,15; 20,30); Melodia (orele 9; 
11,15; 13.30; 16; 18J5; 20,30).

OPERAȚIUNEA „MONSTRUL4*: 
Unirea (orele 16; 18); Grădina 
Unirea (ora 20); Ferentari (orele 
15.30; 18: 20,15).

CEL ALB. CEL GALBEN, CEL 
NEGRU: Excelsior (orele 9; 11,15; 
13,30: 16; 18.15; 20,30); Gloria (ore
le 8.30; 10.45; 13; 15.15; 17.30; 20);

• Aurora (orele 9; 11,15; 13,30; 15.45; 
18; 20,15).

B. D. INTRA ÎN ACȚIUNE: Dru
mul Sării (orele 15,30: 18; 20,15).

DOI OAMENI ÎN ORAȘ: Grivița 
(orele 9; 11,15; 13,45; 16: 18,15;
20.15) : Tomis (orele 9; 11.15; 13,30;
16; 18.15; 20.30).

TEROARE PE ULIȚA: Lira (ore
le 15,30; 18); Grădina Lira (ora
20.15) .

CURSA GREA: Buzeștl (orele 
9; 11,15; . 13.30; 16; 18,15: 20,15); 
Arta (orele 15,30; 17,45; 20).

MASTODONTUL: Giulești (ore
le 1'5,30; 17,45; 20).

MERE ROȘII: Miorița (orele 9; 
11.15: 13.30; 15.45; 18; 20).

TIMPUL ȘTERGE TOTUL: Co- 
troceni (orele 10; 12; 14; 16; 18; 
20).

CASA DE LA MIEZUL NOPȚII: 
Pacea (orele 16; 18; 20).

PĂCALA: Crîngași (ora 17).
ACTORUL ȘI SĂLBĂTICII: F1O- 

rteasca (orele 15^30; 19).
PĂSĂRI DE PRADA: Volga 

(orele 9.30; 11,30; 13,30; 15,45; 18; 
20).

LA ÎNCEPUTUL TIMPURILOR: 
Viitorul (orele 15.30; 18; 20).

CU MÎINTLE CURATE: Moșilor 
(orele 15,30; 18); Grădina Moșilor 
(ora 20).

SINGURĂTATEA FLORILOR: 
Popular (orele 15,30; 18; 20.15).

DACII: Munca (orele 15,45; 18; 
20).

VIAȚA PERSONALA: Cosmos 
(orele 15.30; 18; 20,15).

PE AICI NU SE TRECE: Fla
căra (orele 15.30: 19).

FRAȚI DE CRUCE: Vitan (orele 
15.30; 18); Grădina Luceafărul 
(ora 20); Grădina Vitan (ora 20).

PROGRAMUL I

16.00 — Teleșcoală: 16.30 — Curs 
de limbă germană (nivel mediu); 
17,00 — Fotbal: Sportul studen
țesc — Adanaspor (Turcia) în 
„Cupa balcanica". Transmisiune 
directă de la Stadionul Republicii. 
În pauză: Telex — La volan — e- 
misiune pentru conducătorii auto; 
18.50 — Univers științific; 19,20 —
1001 de seri; 19,30 — Telejurnal; 
20,00 — Pentru țară, pentru om. 
Program susținut de corul „Ma
drigal" : 20,10 — Steaua fără nu
meai, 05 — Meridiane; 21,30 —
Revista literar-artistică TV. Edi
ție specială consacrată Congresu
lui educației politice și al culturii 
socialiste: 22.10 — 24 de ore; 22,30 
— Închiderea programului.

PROGRAMUL II

20,00 — Festivalul de muzică 
românească susținut de Orchestra 
de studio și corul Radioteleviziu- 
nii. în pauză: Telex — Bucu- 
reștiul necunoscut. Cronicari din 
secolul al XIX-lea; 22,10 — Per
manențe ale artei românești — 
film documentar: 22,25 — închi
derea programului.

SPORT PE MICUL ECRAN

Joi 3 iunie (ora 17). Fot
bal : Sportul studențesc — 
Adanaspor (Turcia), meci 
retur în Cupa Balcanică. 
Transmisiune directă de la 
stadionul Republicii.

Simbătă 5 iunie (ora 17.55). 
Fotbal : Italia — România. 
Transmisiune directă de la 
stadionul San Siro din Mi
lano.

Duminică 6 iunie (ora 
15.15). „Lotul olimpic de 
lupte al României" — repor
taj ; (ora 15.25). „Ciinele și 
calul — prietenii și partene
rii de sport ai omului" — re
portaje ; (ora 15.50). Fotbal — 
caleidoscop internațional ; 
(ora 22.15). Atletism : întîl- 
nirea feminină Italia — Po
lonia — România. Selecțiuni 
înregistrate de la Pescara.

★
La Dubna a avut loc, la 1 

iunie, sesiunea anuală a Comi-

BEIRUT — Agenția France 
Presse transmite din Beirut ci 
președintele ales, Elias Sarkis 
a avut miercuri o întrevedere 
cu Kamal Joumblatt, liderul 
Partidului Socialist Progresist. 
Este pentru a doua oară că Ellas 
Sarkis întilnește pe Kamal 
Joumblatt de la alegerea sa Ia

lucrările Conferinței Națiunilor Unite 
pentru Așezările Umane

La Viariuvrr continuă Inert rile Conferinței Națiunilor Unite 
pentru Așezările Umane, la rare sint prezenți aproape 5 000 
delegați din aproximativ 148 de țări, precum și reprezentanți 
ai mai multor mișcări de eliberare națională.

nai pe termen de zece ani avînd 
ca obiectiv asigurarea aprovi
zionării cu apă potabilă a țări
lor in curs de dezvoltare. El a 
adresat țârilor industrializate 
apelul de a participa, de ase
menea, la acest program, de 
care va beneficia o parte im
portantă a populației lumii — 
aproximativ un miliard de oa
meni — care nu dispune încă 
de sisteme adecvate de alimen
tare cu apă potabilă.

Reprezentantul Suediei a evo
cat experiența țării sale în ce 
privește intervenția administra
ției de stat in sectorul particu
lar din construcții, ceea ce a 
permis redresarea situației care 
devenise îngrijorătoare la un 
moment dat, în acest domeniu, 

în cursul ședinței plenare de 
marți au mai luat cuvintul re
prezentanții Franței, Japoniei, 
S.U.A.

Marți, in cea de-a doua zi a 
lucrărilor, a inceput prezenta
rea in ședință plenară a pozi
țiilor delegațiilor participante in 
problemele ordinii de zi. în pa
ralel, »-au reunit cele trei co
mitete de lucru ale conferinței, 
care vor examina proiectele de 
document, elaborate de O.N.U„ 
privind principiile generale, 
cooperarea internațională și po
liticile naționale in domeniile 
legate de condițiile de viață a 
populației globului.

Luind cuvintul in cadrul dez
baterilor, președintele Mexicu
lui, Luis Echeverria, a criticat 
refuzul statelor occidentale in
dustrializate de a veni in în- 
timpinarea cererilor țărilor in 
curs de dezvoltare. Vorbitorul 
a cerut delegaților să depună 
toate eforturile necesare pentru 
ca reuniunea de la Vancouver 
să se soldeze prin rezultate po
zitive concrete.

Reprezentantul U.R.S.S., Gen
nadi Fomin, președinte al Co
mitetului de Stat pentru Con
strucții Civile și Arhitectură, a 
subliniat că, pentru soluționarea 
problemei așezărilor umane, sint 
necesare modificarea actualei 
distribuții a resurselor mondia
le și trecerea la o serie de pro
grame de dezarmare. Vorbitorul 
s-a pronunțat, de asemenea, 
pentru naționalizarea companii
lor din domeniul construcțiilor, 
în vederea prevenirii și elimi
nării operațiunilor speculative.

în intervenția sa, ministrul de 
externe al Canadei, Allan Mac 
Eachen, a anunțat că țara sa 
va sprijini din punct de vedere 
financiar programul internațio-

Moment politic inter
național cu deosebite 
semnificații, cea de-a 
IV-a sesiune a Conferin
ței Națiunilor Unite pen
tru Comerț și Dezvolta
re și-a încheiat lucrări
le, după ce, așa cum de
clara secretarul general 
al acestui organism, Ga- 

atins 
a

mani Corea, și-a 
cea mai mare parte 
biectivelor propuse.

D
upă cum se 
?irca 5 000 de 
acipanți,

O-

mondial, 
ale tu- 
trăi in
și mai

ACORDAT EGIPTULUI DE BANCA 
RECONSTRUCȚIE Șl DEZVOLTARE

președinția republicii, la 8' mal 
anul acesta. O întilnire a celor 
două personalități libaneze, pre
văzută pentru săptămina tre
cută, fusese aminată.

Kamal Joumblatt a calificat 
drept „pozitivă" întrevederea 
pe care a avut-o cu Elias 
Sarkis, la care a participat și 
Abou Ayad, membru al Comi
tetului Central al organizației 
palestiniene „Al Fatah". Kamal 
Joumblatt a declarat, potrivit 
agențiilor de presă, că a comu
nicat președintelui ales condiții
le puse de partidul pe care-1 
conduce pentru ținerea unei 
„mese rotunde" care să reu
nească diversele părți aflate in 
conflict, și anume, proclamarea 
încetării focului și consultări 
intre combatanții celor două 
tabere. Ordinea de zi a nego
cierilor, a continuat Kamal 
Joumblatt, va trebui să cuprin
dă programul reformelor poli
tice, studierea noii forme de 
guvemămint și măsurile ce ur
mează a fi adoptate pentru re
construirea țării.

Tot miercuri. Kamal Joum
blatt s-a intilnit cu Bechir 
Gemayel, responsabil militar al 
partidului „Falangele Libaneze", 
întrevederea a fost consacrată 
examinării problemelor politice 
libaneze și posibilității de găsire 
a unui „numitor comun" intre 
părțile aflate in conflict.

CAIRO — Banca Internaționa
lă pentru Reconstrucție și Dez
voltare (B.I.R.D.) a hotărit să a- 
corde Egiptului un credit de 50 
milioane dolari. Această sumă 
va contribui la finanțarea unui 
proiect în domeniul sporirii cul
turilor de legume și fructe. Va
loarea totală a proiectului este 
de 180 milioane dolari. Potrivit 
datelor furnizate de Ministerul 
egiptean al Agriculturii, proiec
tul urmează să fie pus în apli
care pe o suprafață 
acri
sud 
alte 
rile
tombrie .a.c.

de 23 000 
în zona Nubaria, situată la 
de Alexandria, și include și 
obiective ajutătoare. Lucră- 
urmează să înceapă în oc-

știe, 
par- 

prove- 
aiți din peste 158 
ie țări, reprezen- 
anți ai agențiilor 

specializate ale Națiunilor Uni
te. observatori din partea unui 
mare număr de organizații gu
vernamentale și neguvernamen
tale au dezbătut pe o durată 
de aproape patru săptămini o 
serie de probleme rum sint ma
teriile prime, extinderea și di
versificarea resurselor țărilor 
in curs de dezvoltare în vede
rea infăptuirii obiectivelor in
terne de accelerare a progresu
lui economico-social, situația in 
domeniul monetar — și in ■ pri
mul rind a datoriilor externe ale 
statelor „lumii a treia" — ener
gia, exportul de produse finite 
și semifabricate, transferul de 
tehnologie, măsuri concrete pri
vind intensificarea cooperării 
economice internaționale. Prin 
prisma imperativului privind 
infăptuirea unei noi ordini eco
nomice și politice internaționa
le. agenda sesiunii U.N.C.T.A.D., 
găzduită la Nairobi, capitala 
Kenyei, intreaga tematică s-a 
bucurat de o atenție deosebită 
din partea tuturor participanți- 
lor, problematica discutată in- 
tegrindu-se în preocupările tot 
mai insistente ale majorității 
statelor lumii de a asigura un 
nou cadru politic și economic 
internațional, pe măsura trans
formărilor Înnoitoare din ra-

portul de forțe pe plan 
al aspirațiilor legitime 
turor popoarelor de a 
tr-o lume mai bună 
dreaptă.

Acum, 
încetat 
borioasa 
încearcă 
în documentele adoptate, să co
menteze rezultatele reuniunii. 
Smtetizind asemenea aprecieri, 
trimisul special al agenției Fran
ce Presse nota rezultatele confe
rinței drept o ..manifestare a 
unei voințe politice de întărire a 
colaborării economice dintre ță
rile bogate și cele sărace".

Dialogul, presărat cu nume
roase obstacole, s-a dovedit in 
cele din urmă rodnic, acțiunile 
de conciliere, intiinirile de lucru 
cu caracter bi sau multilateral, 
și nu in ultimul rind hotărirea 
de a ajunge la obiective realiste 
au dus, cum era și firesc, la o 
serie de înțelegeri, care-și gă
sesc expresia, cu precădere, în 
spiritul de solidaritate al state
lor în curs de dezvoltare. Este 
vorba de adoptarea unor acor
duri cu privire la materiile pri
me, Ia crearea unor stocuri re
gulatoare, la negocieri pentru 
definirea și crearea unui organ 
de finanțare, prin luarea în con
siderație a inflației și creșterii 
prețurilor de cost într-un dome
niu de mare importanță pentru 
majoritatea (arilor exportaioare 
de materii prime, in cea mai 
mare parte (ări in curs de dez
voltare. înainte de sfîrșitul anu
lui in curs se va studia situația 
problemelor financiar-monetare. 
Un grup de experți va elabora 
un proiect de conduită privind 
transferul de tehnologie. în sfîr- 
șit, în afara altor măsuri, confe
rința a recomandat ameliorarea 
sistemului de preferințe genera
lizate acordate țărilor in curs de 
dezvoltare, fără discriminări. Cu 
interes observatorii au relevat 
poziția unui grup de 16 state 
industrializate care, într-un do
cument special, au aprobat pro
gramul privind materiile prime, 
subliniind că acesta „constituie 
baza unui proces care poate

cind telexurile și-au 
transmisiile de la la- 
conferință. observatorii 
să pătrundă mai adine

duce la o structură mai echita
bilă în relațiile economice intre 
țările dezvoltate și țările în curs 
de dezvoltare". Deși unele țări 
industrializate și-au exprimat 
„de o manieră sau alta ostilita
tea față de fondul comun (pri
vind materiile prime — n.n.) și 
dorința lor de a nu începe ne
gocierile reale decit in funcție 
de rezultatele studiilor pregă
titoare" (A.F.P.), 
părerea potrivit căreia, 
în considerare 
doptate la O.N.U.
noua ordine economică interna
țională, începutul pozitiv va tre
bui să se aprofundeze, în inte
resul tuturor părților. Așa cum 
se arăta in Mesajul președintelui 
Nicolae Ceaușescu adresat sesiu
nii U.N.C.T.A.D.. „ÎN CONDI
ȚIILE DE AZI. CÎND ÎN LUME 
S-AU PETRECUT ȘI SE PE
TREC AMPLE SCHIMBĂRI RE
VOLUȚIONARE. NAȚIONALE 
ȘI SOCIALE, MUTAȚII ADÎNCI 
ÎN RAPORTUL INTERNAȚIO
NAL DE FORȚE. CONSTITUIE 
O ÎNALTA ÎNDATORIRE A 
TUTUROR STATELOR A TU
TUROR POPOARELOR DE 
A-ȘI UNI ȘI MAI STRÎNS E- 
FORTURILE, DE A CONLU
CRA TOT MAI ACTIV. PE 
BAZĂ DE DEPLINA EGALI
TATE ȘI ÎNȚELEGERE, PEN
TRU A ASIGURA SOLUȚIO
NAREA CONSTRUCTIVA A 
TUTUROR PROBLEMELOR DE 
CARE DEPIND PROGRESUL ȘI 
PACEA OMENIRII CONTEM
PORANE".

România, țară socialistă in 
curs de dezvoltare, pariicipind 
pentru prima oară la lucrările 
U.N.C.T.A.D. în calitate de mem
bră a „Grupului celor 77", și-a 
reafirmat convingerea că proble
mele economice majore nu se 
pot soluționa decit prin luarea 
în considerare a necesității de 
a așeza pe noi temelii, demo
cratice. intreaga structură eco
nomică mondială. Apreciind pro
gramul global privind materiile 
prime, ca și celelalte acorduri 
consemnate la Nairobi, ca o e- 
tapă. (ara noastră este hotărită 
să acționeze ca și pînă acum 
pentru rezolvarea concretă, pe 
baze constructive, a tuturor as
pectelor legate de noua ordine 
economică internațională.

s-a exprimat 
luind 

rezoluțiile a- 
privind

IOAN TIMOFTE

Interviu al liderului „Comisiilor
muncitorești" din Spania

într-un interviu acordat agen
ției France Presse, Marcelino 
Camacho, liderul „Comisiilor 
muncitorești" din Spania (u- 
niune sindicală care activează în 
ilegalitate), după ce a apreciat 
că actuala politică reformistă a 
guvernului este destinată „să 
mențină dictatura cu unele re
tușuri". a declarat că pentru 
„Comisiile muncitorești", princi
pala problemă care se pune este 
aceea a ..restabilirii cit mai ra
pide. a libertăților democratice".

„Viitoarea etapă în țara 
noastră va fi aceea a libertății". 
„Acest proces este ireversibil", 
a menționat el. în concordan
ță cu naționalitățile vom ajun
ge în cadrul Coordonării demo
cratice la un acord cu biserica 
și cu armata.

„Libertatea sindicală este inse
parabilă de libertatea democra
tică" a declarat M. Camachoț 
El a reamintit în încheiere că, 
în vederea realizării unității 
sindicale. ..Comisiile muncito
rești" au propus, recent, organi-' 
zarea unei reuniuni comune cu 
reprezentanții celorlalte două 
mari uniuni sindicale — „Uniu-

nea socialistă muncitorească" și 
„Uniunea generală a muncitori
lor".

Conferința 

Internațională 
a Muncii

de

O declarație 
a Ministerului 

Externe al Tailandei

Ministerul Afacerilor Ex
terne al Tailandei a dat pu
blicității o declarație în care 
se arată că guvernul acestei 
țări a respins 
ca stația de 
electronică de 
să-șț continue 
după 20 iunie _ 
mează agenția 
Press. După cum s-a mai a- 
nunțat, guvernul tailandez a 
stabilit anterior data de 20 
iunie ca termen limită pen
tru încetarea oricărei acți
uni militare americane pe 
teritoriul Tailandei.

cererea S.U.A. 
supraveghere 

la Ramasun 
activitatea și 
a.c. — infor- 

Associated

La Palatul Națiunilor 
din Geneva s-au deschis, 
la 2 iunie, lucrările ce
lei de-a 61-a Conferințe 
internaționale a muncii. 

Pe agenda de lucru a Confe
rinței sint inscrise. printre al- t 
tele, probleme privind progra
mul de activitate al Organiza
ției Internaționale a Muncii 
(O.I.M.), aplicarea convențiilor 
și recomandărilor organizației 
în domeniul muncii. Conferința 
va relua examinarea propuneri
lor privind modificările în struc
tura O.I.M. pentru a adapta 
organizația la noile realități și 
exigențe contemporane și un 
raport cu privire la politica de 
apartheid a guvernului de la 
Pretoria.

La lucrări participă delegați 
din peste 130 de țări. Din par
tea țării noastre» este prezentă 
o delegație cuprinZînd repre
zentanți ai guvernului, sindica
telor și 
prinderi, 
partite a

Demonstrație a șomerilor din regiunea Calabria

• pe scurt • pe scurt • pe scurt •

• ÎN ULTIMII ani. India s-a 
situat pe primul loc, pe plan 
mondial, la producția de mică. 
In anul financiar 1974—1975, au 
fost exportate 47 000 tone 
această substanță minerală 
osebit de căutată, valoarea 
tală a respectivelor livrări 
străinătate cifrindu-se la 
milioane de rupii. Pentru anul 
curent se prevede sporirea, în 
continuare, a exportului indian 
de mică.

• BANCA MONDIALĂ a a- 
cordat Ciprului un împrumut de 
6 milioane dolari, ce urmează a 
fi utilizat pentru realizarea 
uhor proiecte industriale 
dezvoltarea turismului.

« CONCERT DE ADIO OFERIT DE ARTHUR RUBINSTEIN.
Presa britanică salută cu emoție performanța celebrului pianist 
Arthur Rubinstein, care, în virată de 90 de ani, a dat la sala 
,,Wigmore Hall“ din Londra, concertul său de adio, executînd 
lucrări de Chopin, Beethoven. Schumann, Ravel și Villa-Lobos. 
Primul concert dat de Rubinstein la Londra a avut loc în 1912
• MORI DE VINT GIGANTICE. In următorii 20 de ani, mori de 
vînt gigantice ar putea produce a cincea parte din cantitatea de 
energie electrică utilizată în S.U.A., se arată în studiul unor 
specialiști americani. Modelul sugerat de experți. este un turn 
de 60 metri înălțime, pe care va fi montată o singură elice 
gigantică, de peste 100 metri lungime. Pentru a se ajunge la 
realizarea acestui volum de energie sint necesare circa 50 ooo de 
astfel de mori. Studiul efectuat sub egida Administrației pentru 
dezvoltare și cercetarea energiei precizează că generatoarele ac
ționate de aceste mori vor produce curent electric la un 
preț cu mult scăzut fată de cel obținut prin formele tradiționale
• O INTERVENȚIE CHIRURGICALA CU TOTUL NEOBIȘNUITA, 
a fost efectuată de medicii de la spitalul din orașul sicilian 
Agrigento. El a reușit să „reatașeze", ■ unul băiat în vîrstă de 
13 ani, piciorul care îi fusese retezat de un fierăstrău mecanic. 
Operația s-a încheiat cu succes • PLASMA... TOPEȘTE ! Un 
cuptor cu plasmă a fost realizat/în Uniunea Sovietică. Așa- 
numita plasmă „rece", care are o temperatură de pînă la 10 000 
de grade, se vădește a fi o sursă de căldură ușor de manevrat 
pentru încălzire și topire. Cu ajutorul plasmei au devenit po
sibile procese care in condițiile metalurgiei obișnuite decurg 
foarte lent ori sint in general nerealizabile. Prin topirea cu 
plasmă se elimină complet impuritățile dăunătoare și se păs
trează elemente ca manganul și cromul care în alte procedee de 
topire se evaporează ușor • UN NOU TIP DE SATELIT. Experți 
guvernamentali canadieni pun la punct in prezent un nou tip 
de satelit menit să faciliteze localizarea avioanelor prăbușite 
pe teritoriul țării. Se afirmă că, grație echipamentului periec-

. ționat cu care urmează ai" ’ ' / ;/ ‘ .
fi descoperite la 15—20 minute de la produ’cefea, accidentelor, . 
ceea ce va accelera operațiunile de salvare a supraviețuitorilor. 
Costul proiectului este evaluat la 30 milioane dolari, sumă cu 
mult inferioară celei absorbite de cercetările convenționale, efec-

• PREȘEDINTELE 
BLICII SRI LANKA, 
Gopallawa, a depus, _______ ,
jurămintul pentru un nou man
dat de patru ani în această 
funcție ce i-a fost conferită în 
baza prevederilor Constituției 
din 22 mai 1972. Este al doilea 
mandat prezidențial îndeplinit 
de William Gopallawa după a- 
doptarca noii Constituții a Re
publicii Sri Lanka.

RF.PU- 
William 

miercuri,1

î
J 
I

ft LezăȘ‘ deC,arati“mite* •'âmirlÂntAlnv-■ ; ‘ t --A*
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muu, xxixciîuaia ucici auauiuitc uc vciccLdiiLC uunvcxiVAWiiaic, clcu- 
4 tuate cu avioane ale forțelor armate • POPULAȚIA IORDANIEI 
/ « totaliza anul trecut 1 900 000 de locuitori, se arată într-un raport 
\ oficial publicat, la Amman. Jumătate din niimărul locuitorilor au 

sub 15 ani, subliniază documentul.

Alegerile preliminare
în statele Rhode 

Island, 
Sud și 
avut loc penultima 
rundă a alegerilor 
preliminare din 1976, 
care, deși nu a reu
șit să definitiveze si
tuația în fruntea 
cursei democrate și 
republicane pentru 
obținerea învestiturii 
de candidat in scru
tinul prezidențial din 
toamnă, a sporit a-

Dakota de 
Montana a

vansul principalilor 
pretendenți — pre
ședintele Gerald Ford 
și . fostul guvernator 
al statului Georgia, 
Jimmy Carter.

Gerald Ford a 
ținut victoria 
Rhode Island, 
oponentul său,
nald Reagan, fostul 
guvernator al Cali
forniei, în Dakota de

ob- 
ln 

iar 
Ro-

• VENEZUELA ȘI BARBA
DOS au convenit să depună e- 
forturi susținute în sprijinul 
cererilor formulate de țările in 
curs de dezvoltare privind sta
bilirea de prețuri juste la ma
teriile prime. Declarația apar
ține ministrului venezuelean de 
externe, Ramon Escovar Salom, 
care a întreprins recent o vi
zită oficială in Barbados.

directorilor de între- potrivit structurii tri- O.I.M.
din S.U.A.

Montana. în 
democrată,

Sud și 
tabăra 
Jimmy .Carter a ie
șit învingător în Da
kota de Sud, senato
rul Frank Church, în 
Montana, și guverna
torul Californiei, E- 
dward Brown, în 
Rhode Island.

Ultimele runde ale 
preliminariilor se vor 
desfășura marțea vii
toare în California, 
Ohio și New Jersey.

• PRODUCȚIA 
ALA A ITALIEI 
cursul lunii martie 
sută în raport cu ____  ___
din 1975. Sporul producției in
dustriale în primul trimestru al 
anului în curs a fost de șase la 
sută, comparativ cu perioada 
corespunzătoare din 1975, și cu 
doi la sută mai mare față de 
ultimul trimestru al anului tre
cut.

INDUSTRI- 
a sporit, in 
a.c., cu 15 la 
aceeași lună

CONVORBIRI 
SOVIETO-FILIPINEZE

NIKOLAI PODGORN1I,• _____________________
președintele Prezidiului Sovie
tului Suprem al U.R.S.S., și pre
ședintele Republicii Fiiipine, 
Ferdinand Marcos, au semnat, 
la 2 iunie, la Moscova, comuni
catul privind stabilirea relații
lor diplomatice între cele două

In aceeași zi, la Moscova, a 
fost semnat un acord comercial 
interguvernamental sovieto-fili- 
pinez.

• PRIMA SESIUNE a Adu
nării Naționale a întregului 
Vietnam va avea loc in a treia

decadă a lunii iunie, la Hanoi — 
se arată intr-un comunicat al 
Comitetului Permanent al Adu
nării Naționale a R. D. Vietnam 
și al Consiliului Consultativ al 
Guvernului Revoluționar Pro
vizoriu al Republicii Vietnamu
lui de Sud.

peste două miliarde dolari. în 
vederea remedierii acestei si
tuații, la Buenos Aires a avut 
loc o reuniune a experților eco
nomici și financiari prezidată 
de ministrul economiei, Jose 
Alfredo Martinez de Hoz.

• PARTIDUL COMU
NIST GERMAN își va des
fășura campania electorală 
în vederea alegerilor parla
mentare de la 3 octombrie 
apărînd cu consecvență in
teresele clasei muncitoare, 
interesele păcii și colaboră
rii dintre R.F.G. și 
socialiste, 
ședințele 
Mies, la 
presă la

țările 
a declarat pre- 
P.C.G., Herbert 
o conferință de 

Bonn. Partidul 
Comunist German, a spus el, 
iși desfășoară campania sub 
lozinca „Pentru pace, liber
tate și socialism, pentru 
dreptul la muncă", lansînd 
un apel Ia luptă împotriva 
dominației marelui capital.

• DEFICITUL ÎNREGISTRAT 
la bugetul de stat al Argenti
nei pe exercițiu financiar cu
rent a fost evaluat oficial la

REDACȚIA și ADMINISTRAȚIA î București Piața „Scînteii* Tel î 17 60 10, 17 60 20. Abonamentele se fac la oficiile poștale șl difuzoril din întreprinderi ai instituții — Tiparul ; 
Cititorii din străinătate se pot abona priu ILEXIM — Serviciul export-import presă, Calea Gr ivit ei nr. 64—66, P.O.B, 2001 telex 011226, București.

• LA CENGTU, în R,P. Chi
neză, aii avut loc, miercuri, 
convorbiri între premierul Con
siliului de Stat al R.P. Chineze, 
Hua Kuo-fen, și regele Biren- 
dra al Nepalului — informează 
agenția Chină Nouă.

CONCEDIERI LA BARCELONA

• APROXIMATIV 1800 de 
muncitori dc la uzina construc
toare de tractoare și camioane 
„Motor Iberica" din Barcelona 
au fost concediați. Această de
cizie a fost adoptată de patro
nat ca sancțiune pentru greva 
declanșată de cei aproximativ 
5 000 de muncitori ai acestei în
treprinderi, la 28 aprilie.

• LA PHENIAN A AVUT 
LOC o primă rundă de convor
biri între Hă Dam, vieepremier 
al Consiliului Administrativ al 
R.P.D. Coreene, ministrul afa-

cerilor externe, și Bohuslav 
Chnoupek, ministrul de externe 
al Cehoslovaciei, aflat într-o 
vizită în această țară — infor
mează agenția A.C.T.C. Au fost 
examinate probleme ale dezvol
tării relațiilor bilaterale și ale 
situației internaționale actuale.

INTERZICEREA RECLAMEI LA 
ALCOOL SI TUTUN 

IN FINLANDA

• PARLAMENTUL FINLAN
DEZ A ADOPTAT un proiect 
de lege privind interzicerea re
clamei băuturilor alcoolice. Fo
rul legislativ urmează să dez
bată 
Iară

■ triei

in curînd o măsură simi- 
privind produsele indus- 

tu tunului.

• 
agenția P.A.P.. I 
mina Miechowicc, 
me de 850 metri a izbucnit un 
incendiu, care a împiedicat ie
șirea unui număr de 7 mineri la 
suprafață. în eiuda activității 
susținute a echipelor de salvare 
care au lucrat neîntrerupt 115 
de ore, minerii surprinși de in
cendiu nu au putut fi salvați.

DUPĂ CUM RELATEAZĂ 
la 26 mai, la 
, Ia o adinci-

9 pe scurt • pe scurt • pe scurt •
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