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ION GHEORGHE MAURER
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Socialiste România

. _____  _____ ___ . __ _ __ ____ .. __ __________  funcționarea cu întreaga ca
pacitate a combinelor, tractoarelor șl a mijloacelor dc transport, organizind echipe de cosași 
și secerători peste tot acolo unde nu pot intra mijloacele mecanizate, trebuie sâ se asigure 
stringerea la timp și fără pierderi a recoltei, realizarea unej producții cit mai mari de cul
turi duble.

ZILE HOTĂRÎTOARE
PENTRU RECOLTĂ!

Tovarășului JUMJAAGHIIN ȚEDENBAL
Prim-secretar al Comitetului Central 

al Partidului Popular Revoluționar Mongol, 
Președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Populare Mongole

Tovarășului JAMSARANGHIIN SAMBU
Președintele Prezidiului Marelui Hural Popular 

al Republicii Populare Mongole

După cum se șt e. prin constitui
rea centralelor industriale s-a urmă
rit unirea. concentrarea activității 
economice în unități mari și nu 
crearea unui nou tip de organism de 
îndrumare. Totuși, așa cum s-a a- 
preciat la consfătuirea de lucru a 
conducătorilor centralelor indus
triale și ai celorlalte unități cu statut 
de centrală din primăvara acestui 
an, unele centrale funcționează mai 
mult ca organisme de coordonare : 
in mare parte, acestea nu fac alt
ceva decît să reed'teze. cu mici mo
dificări. activitatea fostelor direcții 
generale din ministere. Considerăm 
că o asemenea manieră de lucru 
este dăunătoare îndeosebi In dome
niul activității comerciale a multor 
centrale industriale. Ce îndreptățește 
această afirmație ?

Din analizele ce s-au făcut recent 
asupra modulul de aplicare a Legii 
contractelor economice in unitățile 
economice, a reieșit printre altele 
câ uneori centralele industriale, pro- 
cedind la fel cu fostele direcții ge
nerale. au Transmis întreprinderilor 
subordonate o serie de desfășură
toare cuprinzi nd ..nivele-, prin ca*-e 
au stabilit nominal : părțile, produ
sele și cantitățile pe care trebuiau să 
le aibă în vedere la încheierea con
tractelor de aprovizionare si desfa
cere r>e anul 1971. Apoi, după ce în
treprinderile au încheiat contracte, 
acoperind producția-marfâ planifi
cată. unele centrale, ca, de exemplu. 
Centrala industrială a lianților și 
azbocimentului Brașov. Centrala in
dustrială mașini și materiale electro
tehnice. Grupul industrial de petro
chimie Borzești, au comunicat noi 
desfășurătoare cu sarcini diferite de 
ce’e initial contractate. Astfel. între
prinderile au fost puse in situația de 
a încheia noi 
teneri și de a 
tiali încetarea 
tuale anterior 
pină acolo că 
produse a fost contractată cu parte
neri diferiți.

Pornind de la aceste constatări sâ 
încercăm a analiza implicațiile unor 
asemenea practici asupra disciplinei 
contractuale. în vechea reglemen
tare. abrogată in momentul de față, 
organele coordonatoare ale întreprin
derilor puteau întocmi, de comun 
acord, desfășurătoare, in temeiul că
rora să se emită repartiții către uni
tățile economice furnizoare și bene
ficiare din subordine. Modificarea a-

cestor repartiții. în măsura In care 
era făcută tot de comun acord de 
organele care le-au emis, produceau 
efecte juridice, determinau schim
barea obligațiilor contractuale.

Prin noile reglementări. contra? 
tele sc încheie numai prin acordul 
de voință al părților, în funcție de 
volumul și caraciciisiicile producției 
prevăzute in plan, de asigurarea fo
losirii optime a'capacităților de pro
ducție. La dimensionarea necesarului 
de materii prime și materiale între
prinderile au indalorirea de a res
pecta normativele și normele de con
sum. fundamentate din punct de ve
dere tchnico-economic. Totodată, ho- 
tărirea Consiliului de Miniștri nr. 
805/1970 precizează că încheierea 
contractelor economice se face fără 
emiterea prealabil^ de cote și re
partiții și câ întreprinderile sint 
obligate să execute dispoziții luate 
de centrale sau de coordonatorii -la 
balanță, in condițiile stabilite de co
mun acord de către părți și de orga-

nele cooi'donatoare ale acestora. Așa
dar. prevederea din statutul centra
lei industriale potrivit căreia cen
trala ar avea dreptul .să întocmească 
desfășurătoare, să comunice reparti
țiile și să le modifice nu mai putea 
funcționa după dala actului norma
tiv amintit anterior

De aceea trebuie bine înțeles că. 
odată semnat, contractul nu poate 
suferi nici o modificare din dispozi
ția centralelor întracit „nivelele" sta
bilite de 
tru părți 
siderării 
rientare

acestea nu determină pen- 
obligația reciprocă a recon- 
contractului. Această o- 
a noilor reglementări 

privind contractele economice este 
deci esențialmente 
vechea metodologie de 
De

Uzina nu-i numai 
un loc tinde sc produc 
bunuri materiale. Uzi
na este și o școală. 
O imensă școală a 
muncii, a demnității
umane. Uzina învăță
și educă. Marile gene
ratoare ale setei de
perfecțiune a naturii 
umane se află aici in 
clocotul conștiinței re
voluționare a clasei 
noastre muncitoare.

...De la om la om — 
un dialog viu, răsco
litor, se naște și 
poartă neîncetat 
uzină ; un .
care se caută și 
dau răspunsuri, la în
trebările fundamenta
le ale omului ; ale o- 
mului epocii noastre, 
ale omului devotat 
cauzei socialismului si 
comunismului. In cele 
ce urmează reprodu
cem esența unui ase
menea dialog purtat 
de curind la Șantierul 
naval din Galați.

— Mulți oameni 
crescut pe lingă 
tovarășe Nicu 
vei. Ce ne-ați 
spune despre

— Mai iutii, o 
cizare. Toți cei 
s-au ridicat și __ .
de șantier, sint datori, 
in primul rind. oame
nilor de-aici Aici au 
învățat o meserie sau 
alta, dar tot aici au 
descifrat idealul înalt, 
al tuturor, care.
piu. se cheamă sluji
rea devotată a pa
triei, a poporului, a 
cauzei partidului. Toa-

au
dv., 

Maco- 
putea 

dinșii ? 
pre
care 
legat

Profesorilor și elevilor in vacantă
îmi amintesc cum, in lunile vacanței de vară — sint 

am și ani de-atunci — la îndemnul și sub îndrumarea 
unor profesori inimoși, luam in- custodie cite un munte 
întreg și, spetindu-ne cu căratul bidoanelor de vop
sele și al uneltelor de lucru, deschideam poteci alpine 
și le „marcam" pentru o cit mai ușoară orientare a 
drumeților și a celor ce porneau cu rucsacul in spate 
să cunoască frumusețile Carpaților. Dormeam și min- 
cam pe la stine ori prin cabane și ne întorceam oțetiți, 
iar bucuria noastră nu mai cunoștea margini atunci 
cind recunoșteam in hărțile ghidărilor turistice con
semnat cite un drum, deschis de noi iar la „legendă" 
— culorile cu care ii dădusem identitate în labirintul 
potecilor de munte. Eram „prietenii naturii" fără sâ 
știm, dar nu numai prin contemplare sau prin consum 
de pitoresc, ci cu hirlețul și securea in mină, cu dalta 
de cioplit piatra și pensula înmuiată in vopsele.

Asemeni nouă și alți copii de-o seamă lucrau in alte 
părți d:n țară. Ei au împădurit muntele 
Pietridcu din P.atra Neamț, dealurile dricului din 
lași, piscul Devei ; așa au apărut parcurile Simeria, 
Rirr.ntcului Vilcei și Ploieșfiului, tăierea și marcarea 
potecilor de munte din Rodna pină la Cerna, desfere
carea izvoarelor din Ceahlău. Bratocea și Piatra Mare.

Am fost recent prin pasul Dratocei unde, cu vreo 
douăzeci de ani in urmă, Oficiul Național de Turism 
plantase, ca in toți munții noștri, indicatoare de orien
tare pe piloni de metal, și am găsit locurile civilizate 
cu atita trudă și efort material răvășit de parcă ar fi 
trecut peste ele zăludul de Sfarmâ-Piatră însoțit de 
Strimbâ-Lemne. Pilonii căzuți. țeava îndoită, cablurile 
din locurile primejdioase rupte, vopseaua scorojită, 
tabla indicatoarelor îndoită și mincată de rugină. Și 
m-am gindit cum s-or fi răsucind în morminte profe
sorii mei de sport și educație fizică de acum un sfert de 
veac, animatorii aceia înflăcărați dar modești și ano
nimi care ne dădeau muntele pe mină, ne învățau cum 
să captăm și să zidim un izvor, cum să plantăm un
arbore, cum să tăiem o potecă și sâ înălțăm la locul 
cel mai vizibil un indicator turistic.

..Prietenii naturii" nu pot fi doar niște îndrăgostiți de 
natură ci îngrijitorii și salvatorii ei atunci cind este 
amenințată de nepăsare. Vacanța mare este timpul 
rodniciei acțiunilor lor și este bine să li se spună și 
să afle cite ceva din raportul om-natură devenit in 
spațiul Carpato-Dunărean datină sacră și tradiție in ne
întreruptă continuitate. In opera lor învăluită de no
blețea anonimatului stă granița unor bucurii pe caie 
le vor simți la alte virste cind, trecind pe un drum de 
munte vor recunoaște, in vinjoșenia copacului împli
nit, tulpinița firavă din anii tinereții, in cristalinul 
izvoarelor, clipa de preaomenească bucurie a primului 
fir de apă țișnit de sub tăișul tirnăcoapelor lor, in in- 
tortocherea potecilor spre imbătătoarea fericire a înăl
țimilor, semnele trecerii lor dinții pe-acolo.

Ioan GRIGORESCU

tă această zestre 
fletească 
transmite ... 
singur om. Ea este o- 
pera unui colectiv cu 
tradiții de muncă sta
tornicite, cu aspirații. 
Din spiritul viu. re
voluționar al politicii 
partidului nostru am 
înțeles că o uzină nu 
este numai locul unde 
se învață o meserie, 
dar șl o școală nein-

Galați. Am făcut ?i 
eu. firește, ucenicie. 
Strâbăteam orașul pe 
jos — din Piața Moruz 
și pină in șantier — 
in galenți de lemn. 
Hrana era proastă. Că 
oriunde ai fi mers era 
la fel. Că nu odată — 
ca pe atiția alții — m-a 
bătut gindui să plec. 
Dar n-am plecat nici 
atunci cind a trebuit

— Spuneați că une
ori v-a bătut gindui 
să plecați in altă fa
brică. De ce totuși 
n-ați făcut-o ?

— Nu putini 
foștii mei i 
m-au întrebat la 
Vă răspund ca șl 
Șantierul nostru 
astfel așezat pe 
năre incit iarna-vara, 
muncind pe calele de 
lansare, nu ne scapă

I din 
ucenici 

fel. 
lor : 
este 
Du

fiecăruia ș| a țării. 
Slujind cu dăruire cre
zul muncii, noi. mun
citorii, slujim patria, 
dăm un sens întregii 
noastre activități în
chinate marelui ideal 
comunist, patriotic.

...Și prin 
continuăm 
lui Nicu l 
fiecare se 
pe sine, ișl ____ . _
contururile personall-

cesta noi temeiuri la 
sporirea prestigiului 
de care se bucură pa
tria socialistă. sint 
cultivate cu grijă si 
răbdare la cei mal ti
neri de către oameni 
ca Nicu Macovei. ca 
Ghiță Angheliu, ca 
Pana it Bucur, ca Mir
cea Roibu, la Șantie
rul naval din Galați. 
Privit din acest unghi, 
șantierul reprezintă da 
două ori o scoală : 
una a muncii și cea
laltă. la fel de viabi
lă, a formării con
științelor înaintate, a 
formării unor eșaloane 
de muncitori in spl- 

idealurilor noas- 
comuniste, 
ne cere 
nostru comunist,

treruptă a vieții. Aici 
cresc, sc formează oa
meni, cetățeni demni 
ai patriei ’.

— „materii" pre- 
dați dv. la această 
școală ?

— „Materia" 
rațiej mele. Cei 
tineri mă știu
maistrul principal. 
Nicu Macovei. Atita 
tot. Nu toți știu insă 
că, la fel ca atiția al
ții. lucrez de mai bine

un sfert de veac 
Șantierul naval din

să-mi schimb mese
ria și să o învăț pe 
cea de nituitor ; nici 
atunci cind noua pro. 
fesie, pe care abia o 
învățasem, a fost de- 

" ‘'..................... de
am

va- 
sau 
Pa

pășită, înlocuită 
sudură ; din nou 
luat-o de la capăt. 
Toate acestea le spun 
celor mai tineri pen
tru că altfel pot judeca 
și prețui ceea ce 
acum, cind știu 
unde am pornit 
unde am ajuns 
25 de ani de 
de strădanii

din priviri nici 
sele care vin 
pleacă din port, 
vilioanele atitor 
defilează prin
noastră. Marea majo
ritate a navelor 
poartă tricolorul 
mânesc pe cel 
înalt catarg sint 
struite cu miinile
cestea. Este o mare 
bucurie să știi că lu
crezi astfel pentru țara 
ta. Să știi că ceea ce 
durează și miinile tale 
merge in lume, spre 
mîndria întemeiată

tații sale. Pentru că 
nu poți despărți zba
terea fecundă 
împlinirea unei 
rații înalte. ___
roase, de afirmarea 
virtuților, a aptitudi
nilor celor angajați in 
această nobilă 
petiție în care 
zarea de sine se 
duce numai in contex
tul realizării idealului 
general, idealul co
munist. Mîndria pen
tru ceea ce faci, a- 
lăturată conștiinței că 
adaugi

ritul 
tre 
cum 
dul „___
secretarul său 
ral.

— După mine 
rostește gindui 
rul muncitor Teodor 
Bira, îți realizezi mult 
mai lesne năzuințele 
dacă nu bați pasul pe 
loc în profesie. Mie 
mi se pare că zborul 
adevărat de aici în
cepe : de la pătrun
derea și statornicia In 
meserie. La urma ur
mei. datorie simplă șl 
imediată pentru 
care dintre noi 
am avut fericirea 
ne aflăm un loc 
rindul constructorilor 
de nave. Pe șantier 
de la comuniști, de la

Președintele Consiliului de 
niștri. Ion Gheorghe Maurer, a 
mit simbătă în vizită protocolară de 
prezentare pe Huot Sambath, repre
zentant personal al șefului statului 
Cambodgia. Samdech Norodom Sia- 
nuk. si ambasador extraordinar

plenipotențiar al regatului Cambod
gia in Republica Socialistă România.

La primire, desfășurată intr-o at
mosferă cordială, a participat Geor
ge Macovescu, prim-adjunct al 
ministrului afacerilor externe.

(Agerpres)

AFACERILOR EXTERNE 
AL INDONEZIEI

Președintele Consiliului de Mi
niștri al Republicii Socialiste Româ
nia. Ion Gheorghe Maurer, a primit, 
simbătă la amiază, pe ministrul afa
cerilor externe al Republicii Indo
nezia. Adam Malik, care face o vi
zită în țara noastră.

La primire, desfășurată într-o at
mosferă cordială, a participat Geor-

ge Macovescu. prim-adjunct al mi
nistrului afacerilor externe.

A fost prezent Hamzah Atmohan- 
dojo. ambasadorul Republicii Indo
nezia la București.

Cu acest prilej au fost discutate 
aspecte ale dezvoltării relațiilor 
dintre România și Indonezia și une
le probleme ale situației internațio
nale actuale. (Agerpres)

© Nici un bob risipit, nici o oră de întîrziere! • Culturi pentru o 
a doua recoltă, pe suprafețe cit mai mari • De la seceriș, 
pină la însâmînțare munca să fie organizată în flux continuu

După cum rezultă din datele centralizate la Ministe
rul Agriculturii, Industriei Alimentare, Silviculturii și 
Apelor, pină in ziua de 9 iulie a.c. griul a fost recoltat 
de pe 17 la sută din suprafețele cultivate in l.A.S. și 
13 la sută de pe cele ale cooperativelor agricole, orzul 
a fost strins in proporție dc 86 la sută și respectiv 72 
la sută din suprafețele cultivate. In l.A.S. din 19 ju
dețe recoltarea orzului este terminală sau se apropie 
dc sfirșit. Această lucrare este practic încheiată și in 
cooperativele agricole situate in

Rezultatele obținute pină în 
prezent arată cu stringerea 
primei recolte și pregătirea 
celei de-a doua din acest an 
concentrează in aceste zile 
eforturile tuturor lucrătorilor 
din agricultură, ale tuturor 
celor răspunzători de soarta 
acestei mari avuții. După cum 
este știut, datorită ploilor că
zute. dezvoltarea plantelor a 
fost mult favorizată. în 
multe locuri insă, ca o con
secință a ploilor, lucrările in 
cimp sint îngreunate. în
deosebi acolo unde griul este 
culcat la pămint. Iată de ce 
in această perioadă de ma
ximă aglomerare a lucrărilor 
este nevoie ca pe lingă utili
zarea judicioasă, la întreaga 
capacitate, a combinelor, pre
selor de balotat si a mijloa
celor de transport să se In
tervină operativ cu forte ma
nuale. Așa se și procedează 
în majoritatea unităților a- 
gricole în care au fost for
mate echipe de secerăfori și 
cosasi pentru stringerea griu
lui căzut.

în prezent, există condiții

pentru 
lor de _______ _ ___
pâioase. mazării si celorlalte 
culturi. Este necesară insă 
mai multă grijă pentru înlă
turarea operativă a defecțiu
nilor la combine, organiza
rea in flux continuu a lucră
rilor de la recoltat, elibera
rea și pregătirea terenului si 
pină Ia insămîntarea cultu
rilor duble de porumb, faso
le. soia si olante furajere.

Bune rezultate se obțin în 
cooperativele agricole in care 
ziua se lucrează la recoltat, 
iar noaptea (sau în schim
buri prelungite) tractoarele 
sint folositp la pregătirea te
renului. Acordind o mare a- 
ten’ie însămînlării culturilor 
duble, cooperativele agricole 
din județul OLT. oină la 9 
iulie, au însămîntat 26 817 ha. 
reprezentînd 72 la sută din

suprafața prevăzută, cele din 
județul TULCEA au realizat 
53 ta sută din plan. TIMIȘ 
— 37 la sută. în aceeași zonă 
climatică, datorită insuficien
tei preocupări, a defecțiunilor 
organizatorice, cooperativele 
agricole din județul BUZĂU 
au însămîntat doar 2 573 ha 
cu culturi duble din planul 
de 30 000 ha, iar cele din ju
dețul BRĂILA, doar 6 964 ha 
din 33 000 ha prevăzute.

Specialiștii apreciază că in 
cîteva zile trebuie să se ter
mine insămîntarea porumbu
lui boabe pe toate suprafe
țele destinate acestei culturi.

La toate celelalte culturi 
succesive produc*ia la hec
tar depinde dc rapiditatea cu 
care se acționează pentru c- 
liberarea, pregătirea și in- 
sămințarea terenului. în a- 
cest sens are o mare însem
nătate recomandarea ministe
rului de a se trece 
gătirca solului prin 
repetate, ceea ce 
mărirea de cîteva 
randamentului tractoarelor, 
scurtarea substanțială a tim
pului necesar pregătirii unui 
pat germinativ corespunză
tor. înlăturarea pierderilor 
de umiditate.

Pentru îmbunătățirea anro-

vizionării populației și reali
zarea unui venit suplimentar 
de către cooperativele agri
cole s-a prevăzut ca în a- 
ceste unități să fie însămîn- 
tate și plantate legume in 
cultură succesivă pe 36 756 
ha. Pină in ziua de 9 iulie 
a.c. această importantă lu
crare a fost realizată in pro
porție de 34 la sută, ceea ce 
reprezintă puțin fată de con
dițiile existente. în unele ju
dețe. cum sint CARAȘ SE
VERIN. BOTOȘANI. ALBA 
ș.a., nu s-a însămînțat încă 
nici un hectar cu legume în 
cultură succesivă. Or. este 
nevoie ca în fiecare județ să 
se ia măsuri pentru realiza
rea integrală a planului de 
însămințare atît la legume, 
cit și la porumb, plante fu
rajere etc. Tn unele coo
perative agricole au fost 
repartizate suprafețe de te
ren membrilor cooperatori 
pentru ca aceștia să însămin- 
teze plante de nutret si alte 
culturi Dentru nevoile nro- 
prii. Este unul din mijloa
cele Importante nentru spo
rirea resurselor d? furaje n°- 
cesare creșterii animalelor 
în «osnodăria personală si 
snoriroa veniturilor coopera
torilor.

Dragi tovarăși,
Cu prilejul sărbătoririi celei de-a 50-a aniversări a victoriei Revo

luției populare mongole, în numele Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român, al Consiliului de Stat și Consiliului de Miniștri ale 
Republicii Socialiste România, al poporului român și al nostru personal, 
adresăm Comitetului Central al Partidului Popular Revoluționar Mongol, 
Prezidiului Marelui Hural Popular și Consiliului de Miniștri ale Repu
blicii Populare Mongole, întregului popor mongol și dumneavoastră 
personal un cald salut frățesc și cordiale felicitări.

Poporul român se bucură sincer de realizările de seamă obținute 
de poporul mongol, sub conducerea Partidului Popular Revoluționar 
Mongol. în dezvoltarea economiei și culturii. în ridicarea nivelului de 
trai al oamenilor muncii, în opera de construire a socialismului.

Ne exprimăm convingerea că raporturile de prietenie și colaborare 
multilaterală dintre Partidul Comunist Român și Partidul Popular Revo
luționar Mongol, dintre Republica Socialistă România si Republica Popu
lară Mongolă se vor dezvolta și în viitor pe baza principiilor marxism- 
leninismului și internaționalismului socialist, potrivit hotărîrii noastre 
comune exprimată cu prilejul vizitei oficiale de prietenie pe care am 
făcut-o în Republica Populară Mongolă. Aceasta corespunde intereselor 
ambelor noastre popoare. întăririi unității țărilor socialiste, cauzei socia
lismului și păcii in lume.

De . ziua marii dumneavoastră sărbători naționale, vă urăm, dragi 
tovarăși, noi succese în opera de edificare a socialismului, pentru bună
starea și fericirea poporului mongol.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general

al Partidului Comunist Român. 
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

Tovarășului SALVADOR ALLENDE GOSSENS
Președintele Republicii Chile

SANTIAGO DE CHILE
Am aflat cu întristare despre victimele omenești și pagubele mate

riale provocate de cutremurul care a avut loc în unele regiuni ala 
țării dv.

Tn numele poporului român, al Consiliului de Stat și al meu per
sonal, vă exprim, tovarășe președinte, sentimentele sincerei noastre com
pasiuni și vă rog să transmiteți condoleanțe familiilor îndoliate.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialista România j
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După cum am anunțat în ziarul nostru de Ieri, vineri 9 iulie a.c. a avut loc, la 
sediul Comitetului Central al Partidului Comunist Român, Consfătuirea de lucru a acti
vului de partid din domeniul ideologiei și al activității politice și cultural-educative, 
consacrată dezbaterii muncii politico-ideologice, de educație marxlst-leninistă a mem
brilor de partid, a tuturor oamenilor muncii, in lumina propunerilor de măsuri prezen
tate de tovarășul Nicolae Ceaușescu și adoptate în unanimitate de Comitetul Executiv 
al C.C. ol P.C.R. în ședința din 6 iulie 1971.

Lucrările Consfătuirii au fost prezidate de tovarășul Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului Comunist Român.

Publicăm în paginile următoare intervențiile participanților la dezbateri.

Întrec uneori măsura In tinută. in compor
tare. pentru că dispun de mijloace mate
riale peste necesități. Consider ca neinspi
rată intenția Ministerului învățămîntului 
de a scoate din regulamentul școlilor gene
rale obligativitatea folosirii uniformei. Eu 
cred că trebuie să menținem această obli
gativitate. Eu cred câ trebuie să punem pro
blema să facem uniforme mai frumoase, să 
le diferențiem in funcție de sezon și. 
dacă 6e poate, tovarăși, să le ieftinim nitel.

Ar trebui mai multă grijă și pentru ți
nuta vestimentară a cadrelor didactice, in 
care nu in totdeauna elevii au un exemplu 
pozitiv. De fapt, in legătură cu cadrele di
dactice sint incă multe probleme de discu
tat. Eu însumi sint. cadru didactic și știu 

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI ILIE RĂDULESCU

că nu putem schimba lucrurile peife noap
te. Dar putem să ne gindim foarte serios 
și noi și tovarășii din Ministerul învățâ- 
min tulul, de la Institutul central de per
fecționare a cadrelor didactice, cum putem 
asigura perfecționarea pregătirii detașa
mentelor actuale, inclusiv a cadrelor di
dactice din Învățămintul superior.

Referindu-se apoi la programele telcvto 
zi unii, vorbitorul a criticat unele emisiuni 
de divertisment, precum și faptul că apar 
romane în care autorii nu văd decit lucruri 
sumbre, numai bețivi și incapabili.

în continuare, vorbitorul a spus : Aș pro
pune ca presa, radioul și televiziunea să 
mărească spațiul consacrat activităților po
litice educative ; poate in viitor se va crea 

posibilitatea materială eă constituim un ca
nal pentru emisiuni teleșcoală și de genul 
celor spuse de mine. Aș propune să se orga, 
nizeze, cu creatorii locali, in cadrul filiale
lor uniunilor de creație, dezbateri pe tema 
creației literar-artistice. De asemenea, su
gerez ca secretarii literari din teatre să tie 
instruiți anual la nivelul Comitetului de 
Stat pentru Cultură și Artă și să se stabi
lească un sistem de pregătire și formare a 
cadrelor de activiști culturali.

tn încheiere, vorbitorul a arătat : Asigu
răm conducerea partidului că vom face tot 
ce stă in puterea noastră pentru apLicarea 
consecventă șl fermă a măsurilor propusa 
de tovarășul secretar general al partidului.

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI PETRE
Doresc, înainte de toate, să-mi exprim 

deplinul acord cu programul de îmbunătă
țire a activității politico-ideologice. de edu
care marxist-leninistă a comuniștilor, a ce
lorlalți oameni ai muncii, prezentat de to
varășul Nicolae Ceaușescu Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R. Expresie a unei 
profunde cunoașteri a realității, a cerințe
lor educării omului nou al societății socia
liste multilateral dezvoltate pe care o fău
rim, acest ansamblu de măsuri reprezintă 
un adevărat program de acțiune pentru 
toate organele și organizațiile de partid, de 
masă și obștești, pen tiu toți factorii educa
ționali. un Îndreptar care asigură orienta
rea fermă a activității noastre in acest do
meniu.

Vă informez, tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
ch organizațiile de partid din Capitală, oa
menii muncii din întreprinderile și insti
tuțiile bucureștene au primit cu viu in
teres și aprobare măsurile propuse de dum
neavoastră Comitetului Executiv al C.C. al 
partidului. Din momentul apariției lor. ele 
au fost citite și studiate de comuniști, de 
ceilalți oameni ai muncii, fac obiectul unor 
ample discuții, prilejuind stabilirea unor 
măsuri concrete, relevarea și combaterea 
unor fenomene și manifestări negative din 
viața și activitatea colectivelor respective.

Așa cum s-a arătat și în acest documcn*. 
to anii revoluției și construcției socialiste 
s-au produs adinei schimbări în conștiința 
oamenilor, in modul lor de a gindi, in com
portarea lor. s-a desfășurat și se desfă
șoară un amplu proces de formare și dez
voltare a conștiinței socialiste a maselor.

Un foarte mare rol politic a avut și are 
în această privință practica conducerii par
tidului dc a se intilni și dezbate cu masele 
probleme din diferitele domenii de activi
tate. contactul viu, dialogul cu oamenii, 
fiind una din cele mai eficiente căi pentru 
influențarea politico-ideologică a acestora.

Aș dori să remarc, de asemenea, însem
nătatea deosebită a măsurilor întreprinse 
și a activității perseverente desfășurate de 
conducerea partidului. îndeosebi după Con
gresul al IX-lea al partidului, pentru asi
gurarea unui climat propice însușirii crea
toare a ideologiei marxist-leninisle, stu
dierii gi dezbaterii largi a problemelor teo
retice si politico-ideologice ale dezvoltării 
societății noastre, ale lumii contemporane, 
ceea ce a dat un puternic impuls activi
tății in toate sferele vieții noastre spiri
tuale.

Vorbitorul a relevat, in același timp, că se 
constată Încă numeroase manifestări îna
poiate față de muncă și față de avutul 
obștesc, există abateri de la normele noas
tre de conviețuire, cu caracter antisocial, 
săvirșite chiar de unii membri de partid 
sau membri ai organizației de tineret, ma
nifestări de parazitism social, anumite ten
dințe individualiste, de căpătuială. In con
tinuare. vorbitorul a spus: Eu cred că am 
greșit in activitatea noastră de propagan
dă — at.it in cea scrisă, cit și in cea orală 
— atunci cind am subliniat unilateral doar 
rolul cointeresării materiale, înțeleasă și 
ea uneori greșit, numai in sensul a ceea ce 
se primește peste salariu și nu in primul 
rind salariul și uitind că cointeresarea r.u 
înseamnă numai a da. dar și a reține, dacă 
cineva nu-și îndeplinește obligațiile pro
fesionale. în general, am vorbit puțin des- 
ore stimulentele morale nu am acționat 
suficient pentru cultivarea spiritului de 
dăruire, pentru a dezvolta Ia oameni con
vingerea de a munci din sentimentul da
toriei fată de patrie, față de societate. Va 
trebui, de aceea, să milităm cu mai multă 
perseverentă pentru a educa oamenii mur
ei.. in primul rind tineretul, in spiritul pa
triotismului socialist, al principiilor de 
dreptate și echitate socială pe care le pro
movează cu consecvență partidul nostru.

Fără îndoială fenomenele negative pe 
care ie-am relevat nu sînt caracteristice co
lectivelor noastre in ansamblul lor și cu 

Măsurile p-e care tovarășul Nicolae 
Ceaușescu le-a propus Comitetului Execu
tiv al C.C. al P.C.R. erau pentru noi care 
lucrăm in sistemul muncii de propagandă 
vital necesare, nu atit prin faptul că ne-au 
orientat asupra problematicii pe care o 
ridică fenomenul educațional in organiza
țiile de partid și in masele de oameni ai ■ 
muncii sau că noi n-am fi cunoscut aceste * 
probleme și n-am fi știut cum sâ acționăm 
pentru clarificarea lor. Dar mai ales pen
tru că cei puțin in ce mă privește și o spun 
sincer aici, aveam uneori senzația că chiar 
tovarăși cu funcții de răspundere din or
ganul de partid, chiar și cel județean, mi
nimalizau daca nu chiar ignorau la un 
moment dat problemele de ordin educativ.

O concluzie pe care noi, comitetul jude
țean de partid, o desprindem după publi
carea in presă a acestor propuneri, este 
aceea că îmbunătățirea muncii politice- 
educative depinde in primul rind de hotă- 
rirea tuturor factorilor vizați, incepind cu 
organele și organizațiile de partid, de a 
aplica cu consecvență in activitatea prac
tică măsurile prezentate de tovarășul se
cretar genera! al partidului. Noi vom trece 
neintirziat. folosind și indicațiile din con
sfătuirea de astăzi, la elaborarea unui pro
gram la nivelul comitetului județean de 
partid, pe baza unei analize deosebit de 
exigente a activității noastre și a celor
lalte organe și organizații de stat, de masă, 
obștești, vom ajuta și organizațiile în sub
ordine să facă același lucru și in mod deo
sebit ne vom Îndrepta atenția spre spriji
nirea efectivă a organizațiilor de partid, a 
activului și a aparatului de partid, in vede
rea înțelegerii profunde a spiritului acestor 
măsuri și a modalităților concrete de apli
care a lor in practică.

Aș vrea 6ă vă informez, tovarăși, că in 
județul Prahova, datorită firește și com
plexității problemelor ridicate de acest ju
deț, noi am mai dezbătut multe aspecte ale 
activității politice, ideologice și cultural- 
educative și am stabilit, zicem noi. măsuri 
bune. Se poate spun-» insă că nu am mun
cit la fel de bine pentru aplicarea și mai 
■Ies pentru finalizarea acestor măsuri pe 
care le-am adoptat de-a lungul timpului. La

atit mal puțin societății noastre socialiste. 
Dar tocmai de aceea, contrastează puternic 
cu trăsăturile fizionomiei politico-morale și 
spirituale a omului nou, constituie o frinâ 
în dezvoltarea societății noastre. Firesc, 
deci, ele trebuie dezvăluite, combătute. în
lăturate. Cauzele lor sînt, fără îndoială, 
multiple. După opinia mea, o principală 
cauză o constituie slăbiciunile muncii noas
tre de partid.

Cu toate îmbunătățirile aduse in ultimii 
ani învățămintului de partid, activității de 
propagandă in general, trebuie să spun și 
in sens autocritic câ nu am reușit să lichi
dăm pe deplin formalismul și ineficienta 
care se mai mențin in acest domeniu. în 
învățămintul nostru de partid sînt încă 
puțin abordate probleme, aspecte cu carac
ter educativ. nu au luat dezvoltarea co
respunzătoare nici formele de invățămint 
cu o problematică inspirată din acest do
meniu învățămintul nostru de partid nu 
ține suficient seama de faptul că partidul 
și-a lărgit in ultimii ani considerabil rin- 
durile prin primirea unui mare număr de 
membri de partid tineri, cu mai puțină ex
periență revoluționară și pregătire politi- 
co-ideoiogică. Consider de aceea necesar 
ca pentru acești tineri să se organizeze 
cursuri de mai lungă durată, care să le per
mită studierea temeinică a tradițiilor re
voluționare ale partidului nostru, a princi
piilor sale de organizare și activitate, a po
liticii sale interne și externe.

In ultima vreme au fost reanalizate și 
intr-o anumită măsură repuse în drepturi 
unele forme și mijloace ale muncii noas
tre politice de masă, la care, asa cum a 
arătat propria noastră experiență, s-a re
nunțat nejustificat un timp. In urma indi
cațiilor date de conducerea partidului, in 
organizațiile de partid din Capitală, in în
treprinderi și instituții au fost create colec
tive de agitatori, s-au extins gazetele sa
tirice, brigăzile artistice de agitație, cineciu- 
burile etc. Cu toate acestea, rezultatele obți
nute sînt departe de a ne satisface. în mun
ca politică -persistă incă neajunsuri de mult 
și de repetate ori. criticate de conducerea 
partidului privind sfera de cuprindere, ope- 

'rutivitatea cu care aceasta intervine pentru 
informarea oamenilor, pentru generalizarea 
experienței și- inițiativelor înaintate, pen
tru combaterea fenomenelor și diverselor 

1 aspecte negative. Atit in prooaganda de 
I partid, cit și în activitatea politico-ideolo- 
, gică nu se manifestă totdeauna combativi

tatea necesara, spiritul critic, militant co- 
resDunzător împotriva lipsurilor și neajun
surilor. a influențelor ideologiei și mentali
tăților străine. Nu se acționează suficient 
pentru crearea unei opinii de masă ferme, 
intransigente față de acestea. N-aș vrea să 
ilustrez cu multe exemple acest, lucru, m-aș 
referi la unul singur. De pildă, in anul tre
cut. la nici un teatru din Capitală nu s-a 
organizat nici o dezbatere cu privire la 
locul, rolul, căile și perspectivele de dezvol
tare a mișcării artistice contemporane, 
deși asemenea discuții ar fi slujit unei 
mai bune orientări politico-ideologice și 
artistice a reoertoriilor. Această lipsă de 
preocupare, atit din partea organelor și or
ganizațiilor de partid, cit și a instituțiilor 
de stat specializate față de asemenea pro
bleme. explică, după părerea mea, in bună 
măsură faptul că au fost puse in scenă și au 
văzut luminile rampei piese cu mesaj con
fuz. care conțin aprecieri deformate asu
pra realităților din țara noastră, cu ten
dințe spre vulgaritate, care au trebuit să 
tie scoasa de pe afiș. în legătură cu aceasta 
as sublinia si necesitatea ca aprecierea 
și programarea unor piese să fie călăuzite 
la toate organele și organizațiile de partid 
și instituțiile de stat de aceleași criterii 
politico-ideologice, valorice, in așa fel incit 
să nu se intimple ca o piesă tipărită, elo
giată ’a un moment dat de critică, eventual 
și premiată, să nu poată fi jucată datorită 
conținutului ei.

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI ION JINGA
această concluzie am ajuns și in urma acti
vității desfășurate in județul Prahova de 
o brigadă a Comitetului Central ai partidu
lui. care ne-a ajutat să vedem și cu alți 
ochi unele lacune din munca noastră. 
Ne-am dat seama îndeosebi că activitatea 
noastră de educare partinică a membri
lor de partid nu ține pasul cu ritmul pri
mirilor in partid. Este cunoscută creșterea 
rapidă a efectivului partidului, datorită 
prestigiului pe care el și l-a căpătat ir/ 
mase. Or, noi am rămas oarecum in urma 
acestui fenomen de creștere sub . raportul 
preocupării pentru educarea celor primiți 
in partid.

Mai există și un alt aspect al proble
mei pe care cred câ este bine să îl reți
nem și anume situarea cadrelor de condu
cere tehnico-ad ministrati vă in afara pro
blemelor vieții de organizație și a activi
tății educative.

în altă ordine de idei, aș dori să arăt că 
noile măsuri ne obligă să examinăm foar
te atent cum putem ridica nivelul muncii 
politice, educative. pentru a ajuta mai 
mult activitatea de producție, activitatea 
economică. Noi vom folosi, așa cum se 
spune in măsurile prezentate de tovarășul 
secretar general, toate formele muncii po
litice de masă care s-au dovedit eficiente, 
Si intenționăm să punem mai mult accent 
pe munca vie cu oamenii, care atunci cind 
este desfășurată corespunzător, de oameni 
competenți și convinși ei înșiși, dă bune 
rezultate. Dar este de datoria noastră să 
asigurăm nu numai formarea de convin
geri comuniste, ci in mod deosebit trans
formarea acestor convingeri in deprinderi 
de comportare comunistă, pentru că și la 
acest capitol, cred eu, sintem incă defici
tari. Ne vom îndrepta atenția în viitor, in 
munca de educație, și in direcția dezvol
tării în mai mare măsură a spiritului de 
proprietar colectiv al mijloacelor de pro
ducție și al avutului obștesc în general.

Vorbitorul a făcut ample referiri Ia or
ganizarea și perfecționarea învățămîntuluj 
de partid. Tn legătură cu pregătirea poli
tico-ideologică și cultural-educatlvâ a ti
nerei generații — a spus el în continuare — 
noi credem câ avem obligația să începem

CONSTANTIN
Trebuie, a spus in continuare vorbitorul, 

să renunțăm la a raporta munca noastră 
numai la realizarea sarcinilor economice, 
profesionale, potrivit formulei că dacă pro
ducția merge bine, înseamnă că și munca 
de partid merge bine. Tematica adunărilor 
noastre de partid să răspundă nu numai ce
rințelor de ordin economic, dar și celor de 
ordin educativ pe care le ridică colectivita
tea respectivă.

Tot din experiența noastră aș vrea să 
subliniez necesitatea de a spori contribuția 
membrilor birourilor și comitetelor de 
partid la desfășurarea muncii de partid in 
genere, inclusiv a activității politico-ideolo
gice și culturai-educative.

Se remarcă nu rareori o anumită ten
dință de îndepărtare a unor secretari de or
ganizații de partid, după ce au fost aleși in 
funcțiile respective, de ceilalți membri de 
partid cu care pină atunci au lucrat cot la 
cot. Unii dintre ei se comportă chiar ca di
rectori ai unităților respective, sînt mai de
grabă capabili să răspundă la niște întrebări 
cu caracter economic. De multe ori și noi 
poate am împins la aceasta, intrebîndu-i 
mai mult despre realizarea sarcinilor eco
nomice, decit despre activitatea de partid, 
despre starea de spirit din rindul 
organizației de partid și al colectivului din 
unitatea dată. Mi se pare necesar să înlă
turăm asemenea fenomene și alte manifes
tări birocratice, să milităm pentru o apro
piere a organelor noastre de conducere de 
masa membrilor de partid și a oamenilor 
muncii.

O deosebită importanță pentru realizarea 
marilor sarcini puse in fața organelor și 
organizațiilor de partid in domeniul activi
tății politico-ideologice, cultural-educative 
are lichidarea unor stări de pasivitate care 
se mai remarcă la mulți membri de partid. 
Trebuie să acționăm mai mult pentru dez
voltarea responsabilității membrilor de 
partid față de activitatea desfășurată de or
ganizația de partid in ansamblul ei, incit 
fiecare să participe activ la adoptarea ho- 
tăririlbr și să militeze pentru aplicarea lor 
in viață, să reprezinte realmente un e- 
xemplu pentru toți ceilalți oameni ai mun
cii.

De o mare importanță mi se par relua
rea și aplicarea consecventă a unei exDe- 
riențe mai vechi a partidului nostru și a- 
nume aceea de a se da sarcini concrete fie
cărui membru de partid, de a se urmări și 
controla modul in care aceștia iși îndepli
nesc sarcinile obștești.

Analizind autocritic activitatea desfășu
rată in acest domeniu, biroul comitetului 
municipal de partid a stabilit unele măsuri, 
a întreprins unele acțiuni pentru înlătura
rea neajunsurilor respective, a recomandat 
comitetelor de partid ale sectoarelor, tu
turor organelor și organizațiilor de partid 
să-și analizeze in acest spirit activitatea 
desfășurată și să adopte măsuri potrivite.

Este în curs de pregătire o plenară a co
mitetului municipal de partid privind acti
vitatea ideologică în rindul intelectualității. 
Lucrăm, de asemenea, pe baza propunerilor 
formulate de tovarășul Nicolae Ceaușescu si 
aprobate de Comitetul Executiv in unani
mitate. la elaborarea unui program concret 
de măsuri al comitetului municipal, al or
ganelor și organizațiilor de partid, al insti
tuțiilor cultural-educative, de invățămint. al 
tuLuror factorilor care trebuie să concure la 
îmbunătățirea acestei activități.

Vă asigurăm, tovarășe Ceaușescu. că co
mitetul municipal de partid, organele și or
ganizațiile de partid sint conștiente de sar
cinile de mare răspundere cuprinse in 
propunerile prezentate de dumneavoastră 
Comitetului Executiv al Comitetului Central 
și vom face tot ce depinde de noi pentru a 
aplica întocmai in viață aceste propuneri, 
pentru a întări și mai mult conducerea, si 
controlul de partid soiritul politic in toate 
sectoarele muncii politico-ideologice și cul
tural-educative de masă.

prin a explica tineretului sensul măsurilor 
preconizate. Bineînțeles, nu in ședințe, ci 
m discuții cu grupuri mai mici, pentru a 
putea discuta mai pe-ndelete pentru a 
putea ști mai bine ce au înțeles, ce gin- 
desc și ce trebuie să facem pentru ca să le 
clarificăm aceste lucruri. Poate câ ar tre
bui să recrutăm mai multi agitatori chiar 
din rindul tinerilor.

Referindu-se la munca educativă în rîn- 
durile tineretului școlar, vorbitorul a spus : 
Pregătim de acum condițiile materiale ne
cesare pentru îmbunătățirea educării ele
vilor în spiritul dragostei față de muncă 
și pentru a asigura permanența participării 
tinerilor la aceste activități de larg interes 
social. Dar, cred că de aici inainte ar fi 
bine ca ei să pornească la asemenea ac
țiuni încolonați, cu steaguri, să cinte și ei. 
să știe lumea că tineretul a ieșit la trea
bă. iar ei să se simtă mindri că se 
duc să realizeze un lucru a cărui valoare 
se vede. Am impresia că ar trebui să ne 
gindim și la necesitatea de a introduce un 
ceremonial pionieresc la începutul și sfir- 
șitul fiecărei săptămini. la ridicarea și 
coborirea drapelului in acordurile cintece- 
lor patriotice. Poate că si creatorii, compo
zitorii se gindesc să realizeze mai multe 
cintece pentru copii si tineret.

S-a ridicat șl la consfătuirile recente ale 
cadrelor didactice problema că ar fi nece
sar să se introducă in școli noțiuni de 
drept. în lipsa acestora, ne gindim să ex
tindem consultațiile juridice in toate șco
lile. Avem destui specialiști, oameni 
care pot să dea răspunsuri. Au dat rezul
tate și vom extinde discutarea unor tineri, 
în prezenta părinților, a organelor de stat ; 
am pus chiar in discuția colectivelor de 
muncă și a organizațiilor de partid, pe unii 
părinți care si-au nesocotit îndatoririle de 
educatori. Credem că familia trebuie aju
tată de noi să simtă mai mult răspunderea 
pentru creșterea si educarea cornilor. Aș 
vrea să vă arăt, in această ordine de Idei, 
că unii tovarăși cu posibilități materiale și 
chtar cu funcții de răspundere la diferite 
niveluri nu dau întotdeauna cel mai bun 
exemplu in ceea ce privește educația copi-- 
lor. Și nu creează impresie bună. Copiii lor

Dezbaterea la această consfătuire a pro
blemelor muncii ideologice, politice și edu
cative. acum cind ne aflăm la începutul 
unei etape importante a dezvoltării socie
tății noastre, exprimă atenția pe care con
ducerea partidului o acordă acestui impor
tant domeniu al vieții noastre sociale.

Desigur, ar fi nejust dacă în dezbaterea 
acestor probleme foarte importante pentru 
partid și pentru popor s-ar pierde din ve
dere realizările dobindite de-a lungul epo
cii de construcție socialistă și eforturile pe 
care le depun organizațiile de partid, insti
tuțiile conduse de partid pentru formarea 
conștiinței noi, socialiste a oamenilor. Este 
cunoscut că in această etapă s-a asigurat 
înnoirea vieții moral-spirituale a societății, 
cultivarea unei noi concepții despre lume 
și societate și că Ia aceasta au contribuit 
transformările care au avut loc in viata 
economică, in condițiile materiale și spiri
tuale ale populației, creșterea nivelului de 
trai, accesul larg la invățămint pe care l-a 
asigurat partidul, statul nostru socialist, 
difuzarea largă in mase a științei și cultu
rii. precum și activitatea ideologică și po
litică pe care a desfășurat-o partidul nos
tru de-a lungul anilor.

Propunerile tovarășului Nicolae Ceaușescu 
pentru îmbunătățirea activității politico- 
ideologice, de educare marxist-leninistâ a 
membrilor de partid, a tuturor oamenilor 
muncii — a spus vorbitorul — izvorăsc din 
cerințele dezvoltării societății noastre, din 
exigențele actuale față de frontul ideologic 
și cultural-artistic. Așa trebuie să mun
cească organizațiile noastre de partid, noi, 
cei care activăm in domeniul propagandei 
și culturii, după asemenea coordonate prin
cipiale, de exigență comunistă, trebuie să 
se desfășoare viața noastră ideologică și 
spirituală.

Referindu-se în continuare la repetatele 
critici ale conducerii partidului la adresa 
unor neajunsuri în munca politică-ideolo- 
gică, vorbitorul a spus :

Datorită și modului defectuos în care am 
acționat pină in prezent, munca politică 
este apreciată, de regulă, doar ca o funcție 
a agitatorilor, a propagandiștilor și a unor 
cadre care fie că sint activiști, fie că fac 
parte din colectivele obștești, dar nu este 
concepută ca o latură dintre cele mai im
portante ale activității întregului comitet 
de partid — județean, municipal, orășe
nesc — a întregii organizații de bază, ur- 
mărindu-se soluționarea problemelor econo
mice, sociale, se pune de regulă accentul 
pe aspectele tehnico-administrative, negli- 
jindu-se in mare măsură pirghiile activită
ții politice, de convingere, pentru mobili
zarea maselor la înlăturarea neajunsurilor, 
la perfecționarea activității. Se constată o 
insuficientă apropiere și înțelegere față de 
problemele sociale pe care le ridică viața 
oamenilor in întreprinderi, în societate sau 
in familie.

Pe baza indicațiilor conducerii partidului 
s-a luat curs spre generalizarea unor forme 
de muncă politică mai active, cu o mai 
mare putere de influențare a gindirii și 
acțiunii oamenilor. între acestea, s-au do
vedit eficiente comisiile de disciplină, ga
zetele satirice, cinecluburile, brigăzile de 
agitație și altele, la care s-au referit și aci 
unii tovarăși. Despre îmbunătățirea activi
tății in acest domeniu s-a discutat in cîte- 
va rinduri și in Comisia de propagandă și 
muncă politică a C.C. al P.C.R., s-au or
ganizat expoziții in scopul generalizării 
metodelor bune. Dar nu se poate spune câ 
se simte eficiența tuturor acestor acțiuni. 
Fenomene ca acelea care au fost criticate 
ieri in ședința Comitetului Executiv și a 
guvernului de către tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, cum sint indisciplina in pro
ducție, nefolosirea capacităților de produc
ție. slaba calitate a produselor, proasta gos
podărire a materiilor prime și materialelor, 
nerespectarea contractelor economice, se 
întâlnesc in aproape toate unitățile, deși 
avem acolo și agitatori și gazete de uzină 
și alte forme de influențare in masă. A- 
ceâsta arată că de multe ori noi punem 
accentul mai ales pe formele de activitate 
ca atare și nu perseverăm pe linia întă
ririi puterii de influențare politică a aces
tora.

Este cunoscut — a spus vorbitorul în con
tinuare — că dezvoltarea conștiinței se află 
în relație strinsă cu folosirea pirghiilor 
economice, in speță cu folosirea cointeresă
rii materiale in muncă. în societatea noas
tră, cointeresarea economică a oamenilor 
constituie o cerință firească și un factor de 
progres Bine folosită, ea poate să stimuleze 
nu numai participarea la muncă, dar și in
teresul pentru autoperfecționare. in general 
poate să concure intr-un anumit fel și la 
educația moral-cetățenească. Trebuie însă 
spus că in activitatea noastră de partid, ca 
și in activitatea unor organe de stat și ob
ștești, și-a făcut loc o atitudine de supra- 
estimare a acestei pirghii a conducerii so
ciale și de subestimare a rolului mobiliza
tor al conștiinței noi, al activității volunta

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI MIHNEA GHEORGHIU
Fiecare dintre cei prezenți în această sală 

știm prea bine că in România de azi nu 
există nici un om de cultură, nici un 
educator prin vocație, nici un intelectual 
legat de popor care să nu adere cu depli
nătatea inteligenței și puterii lui de muncă 
la țelul suprem al partidului nostru și 
care să nu îmbrățișeze, de aceea, cu căl
dură programul propus de secretarul gene
ral al partidului și adoptat de Comitetul 
Executiv al C.C. al P.C.R.. de toți membrii 
partidului.

Știm, de asemenea, că In anii din urmă, 
datorită amplei activități politico-educative 
desfășurate de partid prin diferite forme 
instituționale, obștești sau individuale, 
știința și arta românească și-au cîștigat ga
loanele unui prestigiu national și interna
țional binemeritat Viziunea generoasă și 
umanistă, profund principială, sub semnul 
căreia s-a produs această revitalizare so
cialistă a culturii noastre naționale aparți
ne incontestabil conducerii partidului nos
tru. liniei sale marxist-Ieniniste. activității 
personale, fără de răgaz a conducătorului 
partidului și statului nostru, prețuită cu 
dragoste și urmată intr-o simțire unică de 
toată suflarea tării

Dar in momentul in care pornim la apli
carea măsurilor cuprinse în cele 17 puncte 
«le programului adoptat de Comitetul 

re, patriotice pentru binele obștesc. Este o 
lipsă a muncii noastre politice că nu acțio
nează pentru a dezvolta hotărirea oameni
lor de a participa activ la realizarea pro
gramului de dezvoltare economică a țării.

Activitatea pe care o desfășoară condu
cerea partidului pentru perfecționarea sis
temului de repartiție, pentru înlăturarea 
oricăror denaturări ale principiilor socialis
te de retribuire, a disproporțiilor din sfera 
veniturilor, trebuie să fie susținută de o 
largă muncă politică, de convingere pen
tru mobilizarea maselor la realizarea obiec
tivelor social-economice, pentru cultivarea 
simțămîntului responsabilității sociale șl a 
spiritului de dăruire pentru cauza propășirii 
patriei.

In sistemul de pregătire ideologică a 
membrilor de partid și a celorlalți oameni 
ai muncii — a spus vorbitorul — un loe 
important il ocupă învățămintul de partid. 
La recenta intilnire cu șefii secțiilor dc 
propagandă de la comitetele județene de 
partid s-au analizat și unele concluzii care 
se desprind din desfășurarea studiului ideo
logic în anul recent încheiat, și sint in curs 
de definitivare propuneri pentru noul an. 
Desigur, nu se pot contesta preocupările 
organelor și organizațiilor de partid pen
tru bunul mers al studiului ideologic al 
comuniștilor și al celorlalți oameni aj 
muncii. Cu deosebire, problematica eco
nomică, știința conducerii societății, istoria 
partidului și dezbaterile cu caracter ideolo
gic. pe probleme actuale ale economiei, 
esteticii, filozofiei, ale vieții internaționa’e 
au trezit interes și s-au bucurat de audien
ță mai largă. Apreciem insă că nu am gă
sit cele mai bune căi pentru a spori rolul 
educativ al învățămîntului de partid, al în
tregii noastre activități ideologice. Persistă 
toță o concepție îngustă, unilaterală, despre 
căile de pregătire ideologică a comuniștilor, 
acestea fiind reduse la cursurile și cercu
rile de partid și la propaganda prin con
ferințe.

Unul din neajunsurile cele mai mari ale 
învățămîntului nostru de partid este nivelul 
ideologic slab, învățămintul de partid nu 
asigură o informare bogată membrilor de 
partid, atîț in ceea ce privește preocupările 
teoretice și politice actuale, cit și in ce pri
vește pozițiile partidului nostru in proble
mele construcției socialiste, ale vieții inter
naționale. De asemenea, există o slabă com
bativitate împotriva fenomenelor negative 
care există in întreprinderi și instituții. în 
toate acestea, are o vină și secția noastră 
de propagandă, care a împins uneori la un 
anumit fetiș al tematicii elaborate la Începu
tul anului de invățămint, la o insuficientă 
receptivitate față de fenomenele noi, și, mai 
ales, față de faptele care se petrec în uni
tățile in care își desfășoară activitatea 
cursurile și cercurile de partid.

Referindu-se la învățămintul politico- 
ideologic pentru membrii de partid cu un 
stagiu mai mic în partid, vorbitorul a spus: 
Va trebui creat un sistem mai complex de 
pregătire politico-ideologică a membrilor de 
partid cu stagiu mai mic, structurat pe mai 
mulți ani de studiu, și care să permită apro
fundarea unei problematici mai bogate pri
vind trăsăturile morai-politice ale comu
nistului. îndatoririle sale, modul de organi- 
zafe ?’.?e activitate al partidului, însușirea 
principiilor de bază ale politicii interne și 
externe a partidului, cunoașterea activită
ții sale pe tărim politic, ideologic, educa
tiv ș.a.m.d. în aceeași direcție va trebui să 
acționăm și in ceea ce privește măsurile 
pentru educarea politico-ideologică a ute- 
ciștilor, și mal ales a celor care se află in 
preajma virstel cind pot să solicite intra
rea in partid.

Pe bună dreptate, s-au adus critici serioa
se sistemului de invățămint de partid la 
sate, bazat pe cercuri și seminarii, care nu 
ajută la pregătirea ideologică a participan- 
ților. Anul acesta s-au extins mai mult la 
sate propaganda prin conferințe, informă
rile politice in organizațiile de bază. Secția 
de propagandă a Comitetului Central nu a 
făcut însă totul pentru ca membrii birouri
lor comitetelor județene de partid, secretarii 
acestor comitete să participe la informarea 
ideologică, teoretică și politică a membrilor 
de partid de la sate prin sistemul conferin
țelor și al răspunsurilor la întrebări.

Sintem hotâriți ca pe viitor să acționăm 
ferm pentru a spori contribuția dezbaterilor 
ideologice și a învățămîntului politic la dez
voltarea conștiinței socialiste, la creșterea 
responsabilității sociale, a spiritului mili
tant, Dartinic, atit al comuniștilor, cît și al 
celorlalți oameni ai muncii. în același timp, 
vom acționa ca învățămintul de partid sa 
contribuie activ la educația patriotică, la 
cultivarea respectului față de trecutul de 
luptă al poporului și de realizările dobin
dite în anii construcției socialiste, a hotă- 
ririi de a munci pentru dezvoltarea econo
mică și socială a patriei, la educația în spi
ritul unității și frăției intre poporul român 
și naționalitățile conlocuitoare, al interna

Executiv trebuie relevat că încă din primele 
sale paragrafe această acțiune este apreciată 
ca o necesitate imperioasă a mersului 
inainte al societății noastre. Este vorba, prin 
urmare, de o acțiune care, ținind desigur 
seama de tot ce s-a realizat pină acum, 
are foarte lămurit in vedere necesitatea de 
a se înlătura unele obstacole din calea mer
sului înainte al societății socialiste româ
nești.

în continuare, vorbitorul a arătat că ade
vărurile pe care le formulează lapidar dar 
cuprinzător programul adoptat de Comite
tul Executiv nu reprezintă, desigur, un lu
cru nou pentru creatori, pentru militanții 
pe frontul ideologic ; ele au fost clar afir
mate in documentele Congresului al X-lea 
și !n multe alte documente de partid, dintre 
care unele referitoare direct la activitatea 
lucrătorilor din Invățămint, din domeniul 
artei și culturii.

Cuvintările tovarășului Ceaușescu referi
toare la aceste probleme ne sint proaspete 
în minte. Activitatea politico-educativă 
constituie o parte componentă inseparabilă 
a operei de edificare a societății socialiste 
și tocmai de aceea a constituit totdeauna o 
preocupare de prim ordin a partidului și 
statului nostru. Programul de măsuri pro
pus de tovarășul Nicolae Ceaușescu repre
zintă o strălucită sinteză a experienței acu

ționalismului proletar, al unității cu popoa
rele țărilor socialiste, cu forțele revoluționa
re și antiimperialisle contemporane.

Tovarăși, noi cei care activăm pe tărîmul 
propagandei ne simțim responsabili și pen
tru persistența multora dintre neajunsurile 
criticate de tovarășul Nicolae Ceaușescu in 
ce privește unele domenii ale activității 
de creație. Desigur, Secția de propagandă a 
Comitetului Central nu are in sfera sa de 
îndrumare directă domeniul creației, al pre
sei, radioului, televiziunii și editurilor care 
au legătură directă la Comitetul Central cu 
Secția presă și cu un sector special. Dar noi 
nu am făcut totul din ceea ce revine Sec
ției de propagandă pentru a orienta activi
tatea ideologică a organizațiilor de partid 
din instituțiile de artă și cultură, pentru a Ic 
sprijini să se afirme ca animatori ai dez
baterilor ideologice de pe pozițiile parti
dului nostru.

Trebuie spus că nici la comitetele Județene 
de partid nu se acorda toata atenția orien
tării și sprijinirii organizațiilor de partid din 
sfera activității cultural-artistice. Din nume
roasele controale care s-au făcut in județe 
de către colectivele Comitetului Central, s-a 
constatat și o anumită reținere din partea 
unor activiști de partid, a unor organizații, 
de a intra in problemele de fond ale crea
ției, sub motiv că acestea se soluționează ia 
niveluri mai înalte, fie pe plan central, fie pe 
plan local, de către cadrele de conducere.

Nu se poate spune 
membrii’ partidului

Socotim că șl în domeniile activității da 
creație se pune cu toată ascuțimea problema 
exemplului personal pe care trebuie să-l 
constituie comuniștii. 'r" - **
că in toate cazurile ......
nostru din sectoarele creației se situează 
in primele rinduri ale promovării concep
țiilor ideologice și estetice ale partidului. 
Altfel nu se explică de ce in publicații sau 
in edituri, conduse de membri ai partidu
lui. pot să apară lucrări care nu numai că 
nu servesc unor țeluri educative, dar dim
potrivă creează dificultăți însăși muncii 
educative a organizațiilor de partid, de ti
neret și a celorlalte organisme obștești.

Tovarăși, neajunsurile din domeniul 
muncii politico-ideologice, de educare mai- 
xist-leninistă, care au fost subliniate in 
documentul aprobat de Comitetul Executiv, 
la propunerea tovarășului Ceaușescu, aduc 
in atenție însuși stilul activității noastre, 
al organelor și organizațiilor de partid, al 
tuturor celor care activează pe tărimul 
muncii ideologice. Ele se referă mai ales la 
activitatea Secției de propagandă a Comi
tetului Central, la instituțiile pe care le în
drumă și la activitatea secțiilor de propa
gandă ale comitetelor județene de partid 
ca organisme chemate-să militeze pentru 
imprimarea și înfăptuirea liniei politice a 
partidului.

Noi am analizat activitatea secției și 
înainte, am avut discuții și in adunarea 
de partid. Nu putem spune că acuma fa
cem o asemenea analiză pentru prima oară, 
insă există multe deficiențe și de organi
zare și de stil de muncă, de fond, ale sec
ției noastre, pe care trebuie să le înlătu
răm și in această direcție sintem hoturîți 
să facem o analiză profundă, critică, auto
critică a intregii activități a secției noastre, 
a sectoarelor sale, a activiștilor care o 
compun, inclusiv in ceea ce privește pre
gătirea și munca pe care o desfășoară fie
care. Cu toate eforturile pe care le-a 
depus secția, mai ales pe linia instruiri
lor, a trimiterii de colective, de lectori, a 
publicării de materiale in sprijinul pro
pagandei, ea nu a reușit să dea un ajutor 
eficient organelor locale de partid și mal 
ales instituțiilor centrale, cu profil ideo
logic. cultural, care desfășoară o asemenea 
activitate. S-au « organizat cursuri de in
struire cu durată mai scurtă sau mai lungă 
pentru șefii de secții și secretarii cu pro
paganda, pentru alți activiști de partid, 
dar pe parcursul anului noi nu am găsit 
forma cea mai bună de informare și pre
gătire a cadrelor locale. Există o tendință 
de pulverizare a preocupărilor pe mal 
multe probleme și uneori nu de cea mai 
mare importanță, și care nu permite să se 
desfășoare o activitate de perspectivă efi
cientă. Sint și alte neajunsuri in munca 
secției pe care sintem hotăriți să le în
lăturăm.

îndrumînd, pe făgașul arătat de propu
nerile tovarășului Nicolae Ceaușescu și în
sușite de Comitetul Executiv al C.C. al 
P;C.R., viața ideologică și spirituală. îmbu
nătățind metodele si stilul de muncă in 
acest domeniu, partidul nostru va da, fără 
îndoială, un puternic impuls transformări
lor din conștiința oamenilor, va dezvolta 
mai mult interesul lor pentru ideile so
cialismului, pentru adevăratele valori mo
rale și spirituale ale societății noastre, șl 
aceasta va fi în folosul dezvoltării mai ac
tive a societății socialiste, al afirmării mal 
puternice a rolului politic conducător al 
partidului.

mulate de partidul nostru în acest domeniu, 
subliniindu-se că neglijarea promovării po
zițiilor principiale ale partidului poate 
aduce prejudicii eforturilor depuse pentru 
făurirea omului nou, dezvoltării armonioa
se a personalității sale spirituale, țel su
prem al societății socialiste.

Referindu-se la faptul că unii dintre cei 
vizați de măsurile salutare preconizate în
cearcă să acrediteze Ideea că programul a- 
doptat de partid ar însemna o întoarcere spre 
practica măsurilor administrative în dome
niul ideologiei, vorbitorul a arătat că acest 
mod de a calomnia, de a dezinforma și de a 
bagateliza ideile in care cred adine comu
niștii, toți oamenii muncii din țara noastră, 
a fost dlntotdeauna apanajul celor ce vin 
la de-a gata, al profitorilor și impostorilor 
care n-au înțeles niciodată cu cită trudă 
și eforturi, cu cite privațiuni și lupte și-au 
cucerit poporul român și naționalitățilo 
conlocuitoare libertatea, viața nouă de azi.

Ca intelectual comunist, care a cunoscut 
și timpuri mai grele, cind lupta pentru o 
cultură democratică se purta cu burghezia 
și fascismul in condiții lipsite de menaja
mente, ca scriitor care cunoaște lupta ‘pe 
care o duce azi intelectualitatea progre-

(Continuare în pag. a IH-a)
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»teti din țările capitaliste. stnt în m&niră 
să relev totala inconsistență a afirmațiilor 
acelora care, profitind de libertățile cuce
rite de clasa noastră muncitoare cu atitea 
sacrificii. se pling de nu știu ce măsuri 
restrictive de libertate, atunci clnd se în
grădește tranzacția mărfurilor culturale de 
proastă calitate morală si artistică. în de
finitiv. pe cine poate supăra apelul la cul
tivarea respectului față de muncă, față de 
producătorii de bunuri materiale din socie
tatea noastră ? Pe cine deranjează comba
terea manifestărilor de indiferentism social, 
parazitism și petrecere fără perdea pe 
seama avutului statului, de neonestitate si 
Încălcare a normelor de conviețuire so
cială ? Cine poate rămlne nepăsător la 
chemarea poporului de a-i lua în seamă 
și de a-1 prețui după merit eforturile 
eroice pentru Înflorirea patriei ? Cine sa 
poate simți frustrat cind este invitat să 
fie el însuși ecoul acestei inflorescențe ad
mirabile a vieții neamului, să se smulgă 
din Ingratitudinea și ignoranța mandarina
tului celui ce nu dă nimic, dar pretinde 
totul de la societate ? Unora li se pare că 
limbajul nostru, de oameni care realizează

CUV1NTUL TOVARĂȘULUI TRAIAN
în primul rind as vrea să exprim acor

dul deplin al Consiliului nostru cu măsu
rile stabilite de Comitetul Executiv al 
partidului, pe baza propunerilor prezentate 
de tovarășul Nicolae Ceausescu.

Se dovedește in acest mod incă o dată 
eficacitatea intervențiilor conducerii de 
partid, ale tovarășului Nicolae Ceausescu, 
personal, in orientarea activității noastre 
in toate domeniile.

După ce a scos in evidență semnificațiile 
șl caracterul pozitiv al măsurilor luate in 
ultimii ani de conducerea partidului, mă
suri care au făcut să crească rolul orga
nizațiilor studenții in.viata universitară, 
influenta pe dare o exercită în dezvolta
rea responsabilității studenților fată de 
pregătirea lor pentru muncă și viață, in 
domeniul educării lor comuniste, vorbito
rul a spus : Măsurile adoptate de Comite
tul Executiv trebuie să ne ducă la o apre
ciere mult mai lucidă și mai realistă, care 
ar consta in esență in faptul că in munca 
educativă din institute și facultăți sint 
mari și serioase neajunsuri, unele care 
aparțin procesului de invățămint $i altele, 
deosebit de serioase, care aparțin asociații
lor ca organizație politică a studenților.

Mă simt dator xă arăt că. după păre
rea mea, neajunsul principal care se 
manifestă In activitatea multor organizații 
studențești, a organizațiilor de an îl con
stituie menținerea in unele institute și fa
cultăți a unei stări de spirit favorabile in
dolenței și superficialității in pregătire, în
călcării normelor de conduită universitară.

în multe facultăți se manifestă o slăbire 
■ exigenței și a combativității față de lip
suri, nu se adoptă o atitudine fermă față 
de cei care, pozind in oameni emancipați, 
vor să lase impresia că s-ar opune, chipu
rile, celor dogmatici. Aș aminti in acest 
sens unele facultăți ale Universității din 
București — istorie, filozofie. Facultatea de 
filologie a Institutului pedagogic din Galați 
și nu numai acestea.

Ocupindu-se de atitudinea studentului 
față de învățătură, vorbitorul a criticat 
mentalitatea parazitară a repetenților, a 
„studenților de profesie", adevărate elemen
te dizolvante In atmosfera unui colectiv 
studențesc. Repetenții, oamenii care nu în
vață, care încalcă normele de conduită stu
dențească sint cei care provoacă cele mai 
multe necazuri In colectivitățile stu
dențești. Față de ei trebuie să se ma
nifeste intoleranță, combativitate, fermitate. 
As dori să subliniez că la Ministerul In- 
vățămintului a dăinuit un timp opinia că 
numărul existent de repetenți este o pier
dere firească in raport cu numărul total al 
studenților. Toleranța față de abateri per
mite apariția și menținerea in unele co
lective, in cămine studențești, a unor ma
nifestări deosebit de grave așa cum s-a in- 
timplat la Institutul agronomic.

Cauzele acestei stări de fapt trebuie 
eăutate In primul rind în slăbiciunile 
muncii noastre politico-educative, de for
mare comunistă, revoluționară, a tuturor 
•tudenților.

La unii studențî există tendința de a se 
Informa superficial cu privire la politica 
partidului și statului nostru, la mersul con
strucției socialiste, de a nu aprofunda sar
cinile stabilite pentru dezvoltarea societății 
noastre. Unii studențî înclină să privească 
realizările din anii socialismului ca infăp- 
tuindu-se de la sine ; ei nu cunosc suficient 
ori nu înțeleg la justa lor măsură eforturile 
și sacrificiile in muncă ale clasei mun
citoare. ale țărănimii, ale întregului 
popor. în acest context se manifestă, 
de altfel, rețineri față de munca fi
zică, față de participarea la acțiunile de 
muncă patriotică.

Repartizarea în producție, desfășurată In 
condiții maî bune decit in anul trecut, a 
evidențiat din nou faptul că unii absolvenți 
aleargă cu orice chiD după posturi In Bucu
rești sau în marile orașe, neînțelegînd de 
ce societatea le cere și de ce trebuie să 
meargă acolo unde este nevoie de cunoștin
țele și capacitatea lor de muncă. Fiecare stu
dent trebuie să înțeleagă faptul că datorează 
eforturilor, muncii întregului nostru popor. 
In frunte cu clasa muncitoare, condițiile în 
care Învață și Ee pregătește pentru viață.

împreună eu toți minerii Văii Jiului, or
ganizația de partid de la Exploatarea mi
nieră Lupeni a primit cu mult interes și cu 
o deosebită satisfacție propunerile prezen
tate de tovarășul Nicolae Ceaușescu în șe
dința Comitetului Executiv al Comitetului 
Central al partidului nostru pentru îmbu
nătățirea activității politico-ideologice, pen
tru educarea marxist-leninistă a membrilor 
de partid și a tuturor oamenilor muncii din 
patria noastră.

Socotesc propunerile prezentate de secre
tarul generai al partidului drept un docu
ment de mare importanță și actualitate care 
răspund cerințelor multiple ale dezvoltării 
societății noastre, sarcinilor stabilite de că
tre Congresul al X-lea al partidului, nece
sității de a-i mobiliza pe toti oamenii mun
cii la Înfăptuirea grandiosului program de 
făurire a societății socialiste multilateral 
dezvoltate.

Pentru organele șl organizațiile de partid 
de Ia mina noastră, desfășurarea unei in
tense activități politico-educative In rindul 
colectivului de muncă a constituit și con
stituie in continuare unul din obiectivele 
principale. Relevind experiența pozitivă, re
zultatele dobindite în munca educativă, vor
bitorul s-a oprit asupra unor carențe, ex
primate in persistența unor manifestări de 
indisciplină, care grevează asupra folosirii 
depline a timpului de lucru. în lipsa de 
grijă față de utilaje. în fluctuația mare de 
muncitori ți chiar de cadre de conducere. 

cu perseverență In practică adevăruri su
perioare, mă refer la teoria și practica so
cialismului, s-ar ti perimat. Cei care au 
călătorit prin Apus In anii din urmă au 
remarcat insă, desigur, că nu a vorbi, ci 
tocmai a evita de a vorbi in termenii 
marxism-leninismului, a devenit o probă 
de conservatorism demodat. Pină și unele 
cercuri ale burgheziei fac azi paradă de 
socialism ca să arate că țin pasul cu viața.

Observați și alt aspect comic : unii profe
sioniști cunoscut» ai artei spectacolului dm 
țara noastră s-au întors din Apus cu gus
tul teatrului politic și al artei revoluțio
nare, după ce, in țară, in ciuda criticilor 
aduse profesau o artă care se ferea să-i 
zică pe nume comunismului și revoluției.

în continuare, vorbitorul a adus ' critici 
Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă 
pentru că a ales filmul „Printre colinele 
verzi", spre a reprezenta cinematografia ro
mânească la Festivalul internațional jubiliar 
de la Cannes.

în legătură cu metodologia aplicării pro
gramului nostru, cu aspectul lui organiza
toric, aș dori să reamintesc că lui nd in 
pripă și sub formă de ..pachet** o serie de 
măsuri nediscriminatorii in legătură cu va
loarea reală a unor lucrări artistice și 
beletristice, clasice și contemporane, româ
ne și străine, unele instituții de resort, in

Educația patriotică a studenților trebuie 
să le întărească răspunderea ce le re
vine față de societate, față de clasa 
muncitoare, față de întregul nostru popor. 
Adeziunea la politica partidului nostru se 
exprimă convingător printr-o atitudine po
litică profundă, angajată și care presupune, 
prin definiție — muncă, dăruire si spirit 
de sacrificiu în realizarea obiectivelor sta
bilite pentru progresul general al societății 
noastre

Trebuie să cultivăm cu asiduitate, în or
ganizațiile studențești, sentimentul de 
respect față de făuritorii bunurilor mate
riale. față de. clasa muncitoare, față de 
țărănime îndeosebi "ultirftul an universitar 
ne-a relevat importanta formativă deose
bită a acțiunilor comune ale studenților 
cu tinerii din industrie, din agricultură, din 
școli. Va trebui să întărim sistemul de le
gături permanente cu organizațiile U.T.C. 
din industrie și agricultură, să generalizăm 
experiența pozitivă a brigăzilor științifice 
studențești, să acordăm un rol deosebit ac
țiunilor de muncă patriotică organizate pe 
tot parcursul anului universitar și cuprin- 
zind întreaga masă a studenților.

în continuare, vorbitorul a criticat forma
lismul și abstractizarea excesivă a unor 
dezbateri organizate de asociații, tendințele 
de abordare sterilă, ruptă de realitate, a 
problemelor politice, filozofice, ideologice. 
Există o insuficientă corelare a conținutului 
acțiunilor organizate de noi cu problemati
ca tratafă in cadrul disciplinelor de științe 
sociale și. totodată, o slăbire a preocupării 
organizațiilor pentru modul in care se pre
gătesc studenții la aceste discipline.

Totodată, se mențin neajunsuri și in pre
darea științelor sociale. Din acest punct de 
vedere cred că ar fi necesar să se analizeze 
mai atent locul, rolul științelor sociale, 
îndeosebi în institutele de artă T de aseme
nea. cred că este necesar a se evidenția in 
practica de îndrumare a muncii didactice 
din invățămint măsura in care, in preda
rea disciplinelor de specialitate, se face ra
portarea reală la domeniul respectiv, așa 
cum arată el în practica vieții economice 
și social-politice. Se impune așadar o 
strinsă colaborare cu catedrele de științe 
sociale. mai mult discernămint din partea 
noastră în selectarea tematicii dezbaterilor 
politico-ideologice. abordarea periodică in 
adunările generale a problemelor privind 
pregătirea politică a studenților, pregătirea 
lor la științe sociale.

în facultățile cu profil umanistic, ideolo
gic, in institutele de artă se manifestă ten
dința unor studenti de a prelua necritic 
idei și curente artistice retrograde, sau care 
conțin tendințe mistice. Organizațiile noas
tre nu au manifestat întotdeauna spirit 
combativ, poziție fermă, marxist-leninistă, 
fată de influenta unor curente de gindire 
străine concepției noastre despre lume și 
viață, precum si față de sursele acestora, 
cum ar fi emisiunile unor posturi de radio 
străine sau presa occidentală.

Totodată, vorbitorul a arătat că analiza 
muncii din aceste facultăți trebuie sâ cu
prindă toate aspectele, inclusiv examenul 
de admitere și compoziția socială a studen
ților.

Vorbitorul s-a referit apoi la activitatea 
celor peste 40 de reviste studențești care, 
deși în linii generale corespund necesități
lor muncii educative, au publicat și mate
riale, articole lipsite de spirit critic, reflec- 
tind poziții de factura unora dintre cela 
amintite in cadrul consfătuirii.

De asemenea, activitatea cultural-artis- 
tică și distractivă studențească deși a ob
ținut unele succese importante — in spe
cial In valorificarea de către 6tudenți 3 
folclorului nostru — nu este concepută 
pretutindeni ca un puternic instrument 
educativ ; In casele de cultură și cluburile 
studențești a fost permisă consumarea 
băuturilor alcoolice. Consiliul U.A.S.R. nu a 
reușit 6ă acționeze destul de ferm împo
triva infiltrării unor curente artistice de
cadente. aceasta văzindu-se cu prilejul or
ganizării festivalului ,,pop“ de către Insti
tutul de arhitectură.

Pornind de la aceste realități, măsurile 
stabilite de conducerea partidului ne ajută

CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI ION RAȚEC
Organizația de partid va trebui să perse
vereze mai mult pentru diversificarea mun
cii educative, pentru folosirea unor forme 
mai combative care și-au dovedit efi
ciența. in scopul înlăturării manifestărilor 
străine eticii, principiilor morale ale socie
tății noastre socialiste.

Un neajuns al activității politice și ideo
logice îl constituie in prezent paralelismul 
intre diferite lectorate, universitatea popu
lară. ciclurile de conferințe și expuneri ți
nute in cadrul învățămintului ® de partid. 
Cred că e necesar să existe mai mult discer
nămint in organizarea acestor forme ale 
munrii politice și educative, să se elaboreze 
un sistem mai bine gindit, de perspectivă, 
In activitatea de educare și de inrîurire a 
oamenilor muncii. Comitetul nostru de par
tid a încercat eliminarea unor asemenea 
neajunsuri, primind un ajutor permanent 
din partea comitetului municipal și jude
țean de partid. îndeosebi prin schimburile 
de experiență organizate. Totuși, consider 
că acest ajutor putea fi mal substanțial, 
mai concret.

Activitatea noastră cotidiană, experiența 
ne-a demonstrat că nu s-a procedat bine 
cind s-a renunțat la unele forme ale muncii 
politice de roasă sau s-a restrins activitatea 
acestora. Mă refer îndeosebi la munca cu 
agitatorii, la gazetele de perete șî în special 
a celor satirice, cărora 11 s-a restrins sfera 
de cuprindere, la stațiile și centrele de ra- 
dioficare sau radioamplificare. Erau forme 

conducerea cărora se mai manifestă goluri 
regretabile de pasiune și competență, ar 
face mai mult rău decit bine. Conținutul 
programului de măsuri adoptat este prea 
important, pentru viața noastră culturală 
și socială ca să fie interpretat simplist sau 
să fie redus la o simplă „campanie" pro
pagandistică.

Sini bucuros că va crește rolul Acade
mici de științe sociale șl politice in dezba
terea problemelor ideologice actuale. în 
același timp, insă, nu pot decit să regret 
că alte foruri competente nu și-au luat 
rolul in serios. Pe drept cuvînt se Arată 
in program că pe viitor comisia ideologică 
și comisia de cultură și presă ale Comite
tului Central vor trebui să desfășoare o 
activitate mal intensă, să dezbată in mod 
exigent problemele activității polltico- 
ideologice și culturale in vederea justei 
orientări a întregii activități desfășurate in 
domeniile respective.

încheind aceste observații pe marginea 
măsurilor adoptate de Comitetul Executiv, 
nu pot decit să mă declar pe deplin de 
acord cu acest program de excepțională 
însemnătate, elaborat de partidul nostru 
comunist. încredințat că, cu eforturile co
mune ale tuturor comuniștilor, ale între
gului popor, va fi dus cu succes la înde
plinire.

ȘTEFĂNESCU
să stabilim în mod clar orientarea mal 
judicioasă a programelor caselor de cul
tură și ale cluburilor studențești, a căror 
sarcină esențială constă in educarea comu
nistă a studenților.

Este incontestabil că au crescut atenția 
și interesul studenților față de fenomenul 
cultural-artistic românesc și universal ; că 
există o puternică înclinație către foarte 
diverse domenii ale artei și că această 
activitate cunoaște un ritm foarte Intens in 
facultăți, in institute, in casele de cultură 
și in cluburi. Pornind de la această reali
tate. cred că este de datoria mea, ca pre
ședinte al Consiliului U.A.S.R., să spun <-ă 
nici instituțiile de specialitate, organismele 
de specialitate nu se apleacă cu suficientă 
atenție asupra fenomenului cultural-artistic 
studențesc și din acest punct de vedere este 
absolut necesar, pentru o mai bună îndru
mare a mișcării artistice studențești, să ne 
corelăm mai strins eforturile in vederea 
remedierii tuturor neajunsurilor.

Președintele Consiliului U.A.S.R. a arătat 
că in prezent se lucrează, Împreună cu Mi
nisterul învățămintului, la elaborarea unui 
nou regulament al căminelor studențești, in 
care va fi extinș rolul educativ al agitației 
vizuale, al gazetelor satirice, precum și al 
programelor de la stațiile de amplificare.

In continuare, vorbitorul s-a referit la 
aportul scăzut al unor cadre didactice la 
munca educativă, la deficiențele muncii de 
îndrumare individuală a studenților, dome
niu in care, in unele situații se procedează 
administrativ, fără a se ține seama de ce
rințele unei apropieri trainice, multiple, 
dintre studențî și profesori. Foarte multe 
adunări ale organizațiilor de an se desfă
șoară cu prezența nesemnificativă a cadrelor 
didactice din invățămintul superior.

Consider că sint pe deplin justificate și 
criticile formulate în măsurile adoptate de 
Comitetul Executiv la adresa Direcției e- 
ducative si a celor de științe sociale din Mi
nisterul învățămintului. întirzierea aplică
rii de către cei in drept a măsurilor și in
dicațiilor conducerii noastre de partid exer
cită, atunci cind are loc, o influență nega
tivă asupra studenților.

Referindu-se la unele probleme ale 
muncii de partid, vorbitorul a arătat că 
primirea in partid in invățămintul superior 
trebuie să cunoască, In continuare, un ritm 
mai accelerat. Mi se pare, de asemenea, 
că trebuie acordată o atenție mult mai 
serioasă activității grupelor de partid ale 
studenților, care exercită o influență 
nemijlocită, directă, asupra activității orga
nizației respective in ansamblul său.

Totodată, trebuie aduse anumite cla
rificări : in unele centre universitare există 
grupe de partid în căminele studențești și 
ele au o influență educativă pozitivă în 
viața căminului respectiv ; în alte centre 
universitare insă nu există grupe de partid 
în căminele studențești. Experiența ne-a 
demonstrat că ele sint deosebit de utile in 
raporturile de colaborare cu comitetul stu
dențesc de cămin, cu administrația, cu di
rectorii educativi. De asemenea, nu văd 
rațiunea pentru care studenții, membri de 
partid, activiști ai asociației, nu participă 
la invățămintul de partid, la Invățămintul 
ideologic al cadrelor didactice, așa cum 
se întimplă în toate celelalte domenii ale 
vieții noastre economice și sociale, unde 
tinerii, membri de partid, cadre ale Uni
unii Tineretului Comunist, participă la în- 
vățămintul de partid. Cred că ar fi un 
ciștig pentru lărgirea orizontului politic al 
cadrelor noastre de organizație.

O importanță deosebită are pentru noi 
orientarea stabilită de Comitetul Executiv 
al partidului privind creșterea rolului adu
nărilor de organizație, care se ridică in
tr-adevăr ca o problemă deosebită pentru 
activitatea organizațiilor studențești. Aș 
dori, in încheiere, să exprim tovarășului 
Nicolae Ceaușescu angajamentul și convin
gerea Consiliului nostru, că, pe baza măsu
rilor stabilite recent de Comitetul Executiv 
al Comitetului Central al partidului, a con
cluziilor acestei consfătuiri, activitatea po- 
litlco-educativă a asociațiilor, întreaga mun
că de educare comunistă a studenților vor 
marca un serios pas înainte in noul an uni
versitar.

eficiente, de intervenție operativă, cu mare 
putere de pătrundere și de convingere, cu 
ajutorul cărora noi am realizat, la vremea 
respectivă, multe lucruri bune.

Pe de altă parte, cred că s-a exagerat, s-a 
privit unilateral atunci cind s-a luat măsura 
restructurării excesive a personalului sala
riat din activitatea culturală. Spun aceasta, 
pentru că in munca culturală este nevoie 
de îndrumare permanentă, de răspundere, 
chiar și materială, de continuitate a muncii. 
Or, numai cu un director de club și un bi
bliotecar — unele cluburi nu au nici aceste 
posturi — nu se poate sconta pe eficiența 
muncii culturale, dusă in prezent îndeosebi 
de către activul obștesc. Nu-I putem cere 
unui activist obștesc, deși muncește cu dra
goste, cu pasiune, să-și consacre Întregul 
său timp liber pentru a coordona activita
tea cluburilor, a formațiilor de artiști ama
tori, a diferitelor cercuri care au activitate 
permanentă. Salariatul clubului, ocupin- 
duse in exclusivitate de aceste probleme, 
poate să ducă o muncă permanentă, conti
nuă, fiind totodată direct răspunzător de 
calitatea ei.

în spriiinul muncii politice în rindul mi
nerilor și radioteleviziunea ar putea face 
mai mult. De pildă, in popularizarea roade
lor muncii minerilor. Dacă cu cițlva ani in 
urmă ne propuneam să ajungem la o tonă 
productivitate pe un lucrător, astăzi dis
cutăm cum să organizăm mai bine munca 
noastră, ca la sfirșitul acestui cincinal» sâ 

dăm două tone și Jumătate de căciulă — 
cum se spune la noi. pe post.

De asemenea, dacă în urmă cu cițiva ani, 
unele brigăzi in mod excepțional realizau 
săpări de 50, 60 metri liniari In pregătiri, 
astăzi avem nu puține brigăzi care realizea
ză pină la 120, 150, 160 de metri.

Uniunea scriitorilor. Uniunea compozito
rilor ar trebui să fie mal receptive față de 
preocupările șl aspirațiile clasei munci
toare. ale poporului nostru, iar operele de 
artă realizate să răspundă mai mult acestor 
aspirații și preocupări, să fie pe Înțe
lesul poporului nostru. In Valea Jiu
lui, în orașul Lupeni au apărut puține mo
numente de artă, dar și acelea care au apă
rut nu răspund in totalitate cerințelor mi
nerilor, nu sint realizate la nivelul înțele
gerii. specificului local al regiunii noastre 
miniere. Vorbitorul a arătat in continuare 
că : in ultimii ani nu a văzut lumina tipa
rului nici o operă literară despre munca 
plină de abnegație, despre sufletul minerilor. 
Mici nu-i de mirare — a spus el — dacă ne 
gindim că scriitorii nici nu vin în mijlocul 
minerilor pentru a cunoaște, pentru a înțe
lege gindurile, munca și viața noastră nouă, 
preocupările noastre, schimbările interve
nite în Valea Jiului.

în continuare — referindu-se la influența 
și la rolul educativ al televiziunii — vorbi
torul a criticat lipsa de exigență vizibilă
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îngăduiți-mi, ca unul dintre cei care acti

vează de mai multe decenii sub îndruma
rea Partidului Comunist Român in dome
niul educării marxist-leniniste a oameni
lor muncii din tara noastră, să exprim 
profunda mea convingere că propunerile 
prezentate de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și adoptate de Comitetul Executiv al C.C. 
al P.C.R in vederea îmbunătățirii activi
tății politico-ideologice au o covirșitoare 
importantă pentru prezentul și viitorul 
nostru. Și cu acest prilej simțim cu toții 
— militanți virstnici si tineri ai încerca
tului nostru partid — o adincă recunoș
tință Dentru preocuparea permanentă a 
partidului și a întregii sale conduceri pen
tru perfecționarea activității noastre con
structive în toate compartimentele vieții so
ciale. Modul in care se analizează proble
mele majore cuprinse în documentul pre
zentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu con
stituie o pildă de combativitate revoluțio
nară și de spirit partinic de care trebuie 
să fie dominată întreaga noastră viață.

Noi, cei care muncim în cadrul Acade
miei de științe sociale și politice, bene
ficiind de îndrumarea directă și perma
nentă a conducerii superioare de partid, 
sintem pe deolin constienți de marea răs
pundere ce ne revine in frontul ideologic. 
Academia noastră este hotărîtă să ono
reze cum se cuvine încrederea ce i s-a 
acordat Ajutați de partid, cei mai mulți

Sîntem chemați astăzi să dezbatem un 
program de o excepțională importanță pen
tru viața noastră social-politică și ideolo
gică, document care exprimă plenar înalta 
principialitate și răspundere pe care le ma
nifestă in permanență partidul, secretarul 
său general, fată de destinele poporului.

Ceea ce cred că trebuie să reținem în pri
mul rind din bogăția de idei a propunerilor 
tovarășului Ceaușescu, dezbătute și apro
bate de Comitetul Executiv și care au cu
cerit adeziunea deplină a întregului nostru 
partid, este această înaltă pildă de respon
sabilitate comunistă, de înțelegere superi
oară. complexă a cerințelor obiective ale 
dezvoltării continue a societății noastre.

Sint convins că suprema rațiune a între
gii noastre activități. rațiunea existenței 
noastre ca cetățeni și membri ai partidului 
comunist o constituie datoria de a acționa 
uniți — români, maghiari, germani și alte 
naționalități — pentru a conferi muncii 
noastre militantism comunist, combativitate 
și intransigență revoluționare, in spiritul 
înaltelor deziderate ridicate de Congresul 
al X-lea al partidului, fundamentate in mod 
magistral în documentul elaborat de tova
rășul Nicolae Ceaușescu. Pentru noi, cei 
ce lucrăm la Radiodifuziune și Televiziune, 
apariția acestui document programatic con
stituie un prilej de profundă analiză critică 
a întregii activități și care trebuie să con
ducă ia perfecționarea și îmbunătățirea 
emisiunilor noastre.

în perioada care a urmat Congresului al 
X-lea. programele de radio și televiziune 
au devenit din ce in ce mai complexe, atit 
prin extinderea volumului de emisiuni cit 
și prin lărgirea tematicii abordate. Măsu
rile elaborate de partid pentru dezvoltarea 
României contemporane, pentru perfecțio
narea organizării și conducerii societății 
noastre socialiste au constituit sursa de 
inspirație a numeroase emisiuni care au în
fățișat amploarea și profunzimea acestor 
transformări.

îmbunătățirile aduse structuri! Radiotele- 
viziumi române, crearea Consiliului națio
nal, ca formă superioară de conducere și în
drumare a întregii activități, prețioasele in
dicații ale secretarului general al partidu
lui, formulate în repetate rinduri, privitoare 
la orientarea programului și pe care ne-am 
străduit să le materializăm s-au exprimat 
în efortul general care există astăzi de di
versificare și îmbogățire calitativă a unor 
emisiuni Abordarea problemelor politice 
majore, caracteristică în special perioadei 
premergătoare aniversării semicentenaru
lui partidului, a demonstrat convingă
tor interesul opiniei publice față de as
pectele fundamentale ale dezvoltării eco
nomice a țării, față de trecutul de luptă 
al partidului, fața de politica sa in
ternă și internațională. Prezentarea mo
nografică a prefacerilor economico-socia- 
le din fiecare județ al țării a consti
tuit obiectul principalului interes al tele
spectatorilor pe o perioadă de peste două 
luni, după cum ciclul de emisiuni consa
crate celor mai importante momente ale 
luptei partidului, a însemnat cea mai grăi
toare dovadă a posibilităților Televiziunii 
de a realiza in deplină concordanță cu ce
rințele milioanelor de oameni ai muncii 
o reală operă de educare comunistă. Aces
te emisiuni, alături de ciclul „In această 
țară, comuniștii", sinteza luptei poporului 
român pentru libertate națională și socia
lă, pentru construirea socialismului, sau 
filmul documentar in două serii „împotri
va întunericului verde", care a demascat 
ideologia fascistă a mișcării legionare, com
plicitatea cercurilor și partidelor reacționa
re burgheze, demonstrează cu putere că 
audiența cea mai largă poate fi dobindită 
de o televiziune prin excelență politică. 
Aceasta In flagrantă contradicție cu con
cepția unor lucrători chiar din Radio și Te
leviziune, care considerau că emisiunile 
atemporale, neangajate, estetizante ar co
respunde cerințelor opiniei publice, concep
ție pe care am repudiat-o ca falsă și dău
nătoare.

Examinînd critic activitatea din acest do
meniu, în spiritul măsurilor propuse de 
conducerea partidului, ne dăm Insă seama 
că au existat și există încă numeroase zone 

în întocmirea unora dintre emisiunile T.V., 
care contravin spiritului de decență, propriu 
societății noastre, care întrețin sau pro
pagă mode și atitudini ce vin in conflict cu 
civilizația. In această ordine de idei, el a 
combătut manifestările de mimetism ale 
unor tineri care adoptă — in vestimentație 
sau comportare — exemplul unor mode de
loc demne de urmat, ajungînd să ignoreze 
sau să sfideze frumosul, etica noastră. Vor
bitorul a subliniat necesitatea întăririi acti
vității de educație in școli și instituții de 
invățămint superior, a accentuat asupra ro
lului organizațiilor de tineret și asupra înal
telor răspunderi ce revin și. in acest sens, 
cadrelor didactice care trebuie să fie — prin 
cuvintul și prin întreaga lor atitudine — 
factori activi in procesul de educație comu
nistă a tinerei generații.

Se pune pe bună dreptate Întrebarea, unde 
este poziția organizațiilor noastre de partid, 
a organizațiilor noastre de tineret ? — a 
continuat vorbitorul, arătind că in problema 
formării tinerei generații, fenomenele nega
tive nu au fost privite întotdeauna cu perse
verența și responsabilitatea necesară. Tocmai 
de aceea, apreciez, cu atit mai mult, iniția
tiva tovarășului Nicolae Ceaușescu. ale 
cărui recente propuneri sint menite să 
impulsioneze și să ridice la un nivel supe
rior activitatea noastră polit’lco-ideologică, 
să coordoneze toate forțele in direcția dez
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dintre cercetătorii din domeniul științelor 
umane sint animați de dorința de a aduce 
o contribuție cit mai de preț la studiul 
realităților social-economice, politice și cul
turale ale epocii noastre, la studiul trecu
tului pentru a servi dezvoltarea multilate
rală a patriei noastre socialiste.

In continuare, vorbitorul a spus : Lucră
rile. dezbaterile științifice, analiza activi
tății institutelor de cercetări incluse in 
planul nostru de activitate vor contribui — 
pe baza unor studii temeinice, fondate oe 
gindirea materialist-dialectică — la lichida
rea rămășițelor ideologiei burgheze, a in
fluențelor străine. dăunătoare. întărirea 
spiritului combativ fată de tendințele apo
logetice, idealizante cu privire la rolul cla
selor stăpinitoare din trecut și al reprezen
tanților acestora, precum si afirmarea con
cepției de clasă in aprecierea tuturor feno
menelor sociale și culturale vor ti una din 
principalele noastre îndatoriri.

Pentru mine și pentru alți multi confrați, 
luptători pentru prietenia frățească cu po
porul român, a naționalităților conlocui
toare, au o rezonanță deosebită in
dicațiile date de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu cu privire la cimentarea și mai 
puternică a unității și frăției dintre oame
nii muncii români, maghiari, germani, sîrbi 
și de alte naționalități, care realizează lao
laltă toate valorile materiale și spirituale 
ale tării. Intensificarea educației in spiri
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neacoperite, că se manifestă Încă importante 
carențe in munca și activitatea noastră. 
Considerăm că in programele noastre exis
tă încă puține emisiuni care abordează in
tr-un spirit viu, militant probleme din sfe
ra muncii de educație, emisiuni care să 
contribuie la înarmarea maselor cu prin
cipiile politicii marxiste a partidului.

Privind cu același spirit critic, progra
mele destinate tineretului — după cum pe 
bună dreptate au remarcat aici o parte 
dintre vorbitori, exprimînd puncte de ve
dere pe care le împărtășim pe deplin — 
menționăm că au fost transmise prea pu
ține emisiuni capabile să contribuie la edu
carea marxist-leninistă a tinerei generații, 
care să cultive sentimentul de înaltă pre
țuire a muncii, de responsabilitate socială 
și civică, de dragoste față de patrie, față 
de gloriosul nostru partid. Ceea ce facem, 
ceea ce s-a făcut. în această direcție, 
este cu totul departe de a răspunde necesi
tăților actuale.

în același timp, considerăm că trebuie să 
avem mai multe emisiuni care să combată 
fenomenele negative din gindirea și compor
tarea unor tineri. în general, emisiunile de 
tineret nu au exercitat o influență educativă 
pe măsura cerințelor actuale, intervenind cu 
timiditate în problemele majore ale formă
rii tinerei generații. Considerăm că este de 
datoria noastră să îmbogățim tematica aces
tor emisiuni, într-o strinsă colaborare cu 
Uniunea Tineretului Comunist, cu U.A.S.R., 
pentru a spori forța lor de convingere și 
de influențare, gradul lor de atractivitate.

Pe bună dreptate, arăta tovarășul Nicolae 
Ceaușescu că toate emisiunile de radio și 
televiziune trebuie concepute din perspec
tiva rolului lor educativ in formarea și 
consolidarea trăsăturilor morale ale omului 
societății socialiste ; aceasta cu atit mai 
mult cu cit radioul și televiziunea se 
adresează unui public de milioane, practic 
tuturor categoriilor de cetățeni.

împărtășesc intru totul punctul de vedere 
exprimat aici de tovarășul Rațec de la Lu
peni cu privire la necesitatea ca Televiziu
nea să fie mult mai mult prezentă in toate 
zonele țării, in mijlocul colectivelor de mun
citori din uzine, fabrici, șantiere. Și in acea
stă direcție noi am primit, recent, un spri
jin substanțial din partea tovarășului 
Ceaușescu, fiind ajutați să importăm unele 
care de reportaj pe care să le ampla
săm in trei centre importante din țară, pre
cum și prin organizarea unei rețele de cores
pondenți ai televiziunii, deocamdată in 10 
centre din țară. Aceste măsuri sint în curs 
de aplicare. Este de datoria noastră să luăm 
măsuri mai hotărite și mai ferme ca emi
siunile 6â se caracterizeze printr-o 
largă accesibilitate, printr-un limbaj și un 
mesaj clar, cuceritor și convingător. Aceste 
principii se referă fără îndoială și la emi
siunile cultural-artistice. De aceea concepe
rea repertoriului de teatru și film trebuie să 
fie un act de opțiune, un act care implică 
angajare și responsabilitate ideologică, poli
tică, morală și culturală. Aceste principii tre
buie să ne conducă la selectarea unor 
filme ce pot cultiva trăsăturile alese de 
caracter, tot ce are mai bun ființa umană, 
creații care elogiază încrederea sa in viață, 
virtuțile 6ale. • •

Privind retrospectiv programarea filme
lor pe micul ecran, ne dăm seama că nu în
totdeauna aceste principii și criterii au fost 
aplicate cu fermitate, că nu am dat dovadă 
de un suficient spirit selectiv pentru ca Te
leviziunea să nu ofere spectatorului 
producții cinematografice ce exaltă violența, 
brutalitatea sau melodrama confecționate 
după gusturi minore, care pot avea și au 
o influentă nocivă asupra educării mase
lor si in special a tineretului. Cind vorbim 
de repertoriu avem in vedere ati» ceea ce 
importăm din diferite țări ale lumii, cit și 
producția națională, aceea care ar ti trebuit 
să aducă nemijlocit in fața noastră 
universul moral specific oamenilor din tara 
noastră, problemele caracteristice ale for
mării și desăvîrșirii conștiinței socialiste.

Plednd de la aceste minusuri, de la a- 
ceste necesități au fost luate măsuri pen
tru a crea unele seriale de televiziune. 
Nu peste multă vreme va fi terminat se

voltării conștiinței socialiste a maselor.
Vorbitorul a arătat că și ziarul „Scînteia 

ar trebui să scrie mai mult despre viața 
organizațiilor de partid, despre activitatea 
comuniștilor In cadrul organizațiilor P.C.R. 
El a făcut propunerea ca în presă să apară, 
lunar, tribuna agitatorului, materiale biblio
grafice necesare in munca politică de 
masă. De asemenea, a propus ca Întreprin
derile să fie înzestrate cu aparate de pro
iecție și material documentar care să slu
jească la răspindirea experienței înaintate, 
la legarea mai strinsă a activității politico- 
educative de viață.

Vorbitorul s-a referit, în continuare, la 
necesitatea Intens if I cârti activității ideolo
gice menite să combată misticismul, 
obscurantismul. Influența unor secte reli
gioase.

In încheiere, vorbitorul a arătat că o con
diție hotăritoare pentru ridicarea nivelului 
muncii de educare comunistă constă în în
tărirea legăturii activiștilor de partid cu 
masele In mijlocul cărora să-și desfășoare 
cea mai mare parte a activității, lulnd 
și in această privință exemplu de la stilul 
de muncă al tovarășului Nicolae Ceaușescu. 
de la contactul său permanent cu activul 
de partid, cu muncitorii, țăranii. Intelec
tualii. cu care se sfătuiește asupra căilor 
de rezolvare a principalelor probleme ale 
construcției socialiste.

tul patriotismului socialist și al Internațio
nalismului Droletar, prețuirea reciprocă, 
demascarea naționalismului de orice fel vor 
fi și mai mult în central preocupărilor tutu
ror celor care lucrăm pe tărim ideologic- 
politic. în activitatea publicistică și edi
torială vom sublinia cu mai multă tărie tot 
ce aparține patrimoniului nostru progresist, 
manifestările care definesc viața noastră de 
azi. ceea ce ne-a legat și ne leagă tot mai 
mult ceea ce este comun pentru toti oa
menii muncii de orice naționalitate din 
patria noastră — Republica Socialistă 
România.

In încheiere, vorbitorul a spus : Societa
tea nouă, superioară, eliberată de orice 
asuprire socială si națională, Înfăptuind 
egalitatea reală în drepturi, a descătușat 
energii imense ale maselor și a făcut posi
bil ca, prin desfășurarea unei susținute acti
vități politico-ideologice a partidului, să se 
formeze o conștiință socialistă fermă, ex
primată în susținerea neclintită a politicii 
interne și externe a patriei noastre. Uni
tatea indestructibilă in cuget și fapte, com
bativitatea princioială a membrilor Parti
dului Comunist Român au constituit și con
stituie o forță dinamică, puternică în lupta 
pentru Înflorirea patriei noastre comune, 
îndeplinirea năzuințelor umane cele mai 
nobile, formarea omului nou — condiție de 
bază a propășirii societății noastre socia
liste.

rialul „Urmărirea", după un scenariu al Iui 
Eugen Barbu, inspirat din lupta eroică a 
uteciștilor, sub conducerea partidului, Îm
potriva fascismului. De asemenea, am luat 
măsuri pentru a realiza un serial de tea
tru, „Mușatinii", după trilogia lui Dela- 
vrancea, care va aduce înaintea telespec
tatorilor o epocă glorioasă din istoria pa
triei noastre. în urma discuției și a colabo
rării pe care o dorim din ce in ce mai 
bună cu cinematografia, sperăm ca pentru 
anul viitor să începem și să realizăm, la 
cinematografie, mai multe seriale, inspi
rate direct din realitatea socialistă.

Totuși, trebuie să spun că’ s-a acționat 
In această direcție destul de tardiv și nu 
am găsit formulele și formele de colabo
rare cu cinematografia, care să pună in 
producție asemenea seriale intr-un ritm de 
muncă specific Televiziunii.

Alături de film, teatrul reprezintă una 
din pirghiile importante de educare a pu
blicului. Eforturile pe care le-am făcut in 
ultimul timp și măsurile organizatorica 
luate pentru a asigura un repertoriu alcă
tuit din piese de actualitate, ai căror eroi 
să fie oameni înaintați ai zilelor noastre, 
constructorii societății socialiste, modele da 
eroism, de intransigență, de înaltă conduită 
cetățenească, precum și din piese Inspirata 
din trecutul de luptă al patriei și al po
porului nostru, existente în bogatul tezaur 
al dramaturgiei clasice românești și uni
versale — adevărată școală a sentimentelor 
înalte și a umanismului — ne arată că a- 
ceasta este calea pe care trebuie să mer
gem și de acum înainte. Teatrul la televi
ziune, care a numărat numai în această 
stagiune peste 30 de premiere in produc
ție proprie, ca și teatrul radiofonic care a 
difuzat de la începutul acestui an ciclurile 
„Momente din dramaturgia patriotică româ
nească". ca și o lună a dramaturgiei româ
nești contemporane, atestă marile posibili
tăți pe care le are Radio și Televiziunea 
în acest domeniu.

Asigurarea acelui echilibru rațional în 
politica de repertoriu este o îndatorire im
perios necesară cu atit mai mult cu cit 
sîntem constienți de faptul că piesele di
fuzate de noi nu au reușit să abordeze în
treaga problematică a societății românești. 
Am difuzat încă puține piese despre viața 
de astăzi a muncitorului, a clasei munci
toare. și mult mai puține,piese despre viața 
țărănimii noastre.

Deși, intr-o măsură, am putea să eou- 
nem mai mică decit la film, s-au făcut și 
in domeniul teatrului concesii unor piese 
cu un mesaj confuz, care vehiculau stări 
de spirit pesimiste, o concepție filozofică 
morbidă, cultivînd ideea singurătății, a 
sinuciderii, a incapacității omului de a ac
ționa de a infringe unele tare morale 
care-1 apăsa ca o fatalitate inexorabilă.

N-am putea da multe exemple de com
bativitate la adresa unor fenomene nega
tive care s-au manifestat in unele creații 
din domeniul literaturii și artei, față de 
acele producții cu un conținut străin filo
zofiei noastre. De cele mai multe ori ne-am 
mulțumit să afirmăm principii generale și 
nu am contribuit la crearea unui curent 
de opinie împotriva acestor lucrări, după 
cum nu este mai puțin adevărat că din 
dezbaterile noastre cultural-artistice au lip
sit cuvintul și poziția clasei muncitoare, a 
țărănimii, a intelectualului din alte sfere 
de activitate, adică a beneficiarului pro- 
priu-zis, anchetele și discuțiile limitlndu-se 
doar la consemnarea părerilor unor critici și creatori.

O exigentă mult mai sporită trebuie sâ 
se manifeste din partea noastră și in do
meniul programării muzicii, sector în care 
de asemenea există destule carențe ; va 
trebui să promovăm cu multă consecvență 
creația de cintece patriotice, revoluționare, 
lucrările muzicale inspirate din realitatea 
noastră socialistă. în același timp exigența 
noastră trebuie să acționeze în direcția 
promovării unei muzici melodioase, inter
pretata de formații șl soliști de Înaltă va
loare. avlnd texte de calitate, inspirate din 
munca, activitatea, universul spiritual al 
omului contemporan.

(Continuare in pag. a IV-a)
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Avem datoria *A continuăm, să Imbog.’.- 

țim fi să ridicăm la un nivel din ce in ce 
mRi înalt asemenea inițiative cum a fost 
concursul de cintece patriotice și revoluțio
nar*.' „Cintarc patriei", organizat in urma 
indicației conducerii de partid, a tovarășului 
Ceaușescu, și care numai in prima Iul etapă 
a pernv- Întrecerea a peste 12 000 de ar
tiști amatori, muncitori, țărani, intelectuali, 
dmd un nou impuls mișcării corale roma
nești. ca și croației de acest gen.

Știm că Radioul si Televiziunea trebuie 
«â fie o tribună a propagării bunului gu-1. 
a Lot ce înnobilează existenta omului. De 
aceea este cu atit mai condamnabil faptei 
că in unele emisiuni de varietăți șj de 
umor au putut să pătrundă texte care pro
pagau o filozofie străină concepției noas
tre despre lume, viată și societate, și care 
erau si de o calitate artistică îndoielnică. 
In acest sens putem cita o emisiune ca 
..Minunile Sfintului Sisoie1* sau unele mo
mente ale altor emisiuni difuzate recent. 
Pe bună dreptate a criticat și tovarășul 
•lingă de la Prahova unele din aceste emi
siuni.

Care sînt cauzele care au permis și mal 
permit încă din păcate să se manifeste 
aceste carențe in activitatea noastră ? Noi 
nu putem spune și nu ne putem pllnge 
deloc că nu am primit ajutor sau că nu 
Știm coca ce trebuie să facem In munca și 
activitatea pe care o desfășurăm. Una din

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI MARIAN AVRAM
Vreau să încep prin a vă informa că vin 

din marea uzină bucureșteană „23 August", 
că în întrecerea socialistă pe ramură am 
obținut o diplomă, deși noi ținteam mii 
sus, dar ne rămine speranța că, muncind 
mai bine, vom obține mai mult. Bunele 
rezultate obținute de uzina noastră nu pot 
fi despărțite dc munca educativă desfășu- 
r'Jtă de organizațiile de partid. Dar. tova
răși, dacă așa, cum se spune, procesul de 
educație începe in familie, continuă in 
scoală și se desâvirșește in colectivele de 
munca. aș vrea «ă vă spun că dacă familia 
lasă uneori goluri in educație și dacă școala 
lasă unele goluri in educație cu atit mai 
crea este sarcina colectivelor de muncă de 
a desăvârși acest proces de educație, pentru 
că, intre noi fie vorba, dincolo de toată bu
năvoința pe care o punem în această muncă 
de educație, dincolo de sfaturi, îndrumări, 
muncă cu fiecare om in parte și exemplu 
personal, noi sintem niște educatori fără 
calificare. Singura noastră calificare pe li
nie educativă ne este dată tocmai de o 
viață bogata în fapte, in învățăminte, pe 
care o transmitem urmașilor.

Sarcina aceasta fiind grea, iar sarcinile 
grele se realizează întotdeauna cu rindurile 
strinse ju simțind alături cotul tovarășului 
de luptă, am așteptat mai mult ajutor din 
partea unor instituții chemate prin însăși 
rațiunea existenței lor să facă educație. 
Secretarul general al partidului nostru a 
fost in mai multe rinduri la noi, ne-a ară
tat sarcinile pe care le avem de îndeplinit 
și ne străduim să dăm curs indicațiilor 
primite, dar. tovarăși, așa cum vă spu
nem, radioul, presa, literatura, teatrul, nu 
au fost întotdeauna alături de noi. Dacă ci
nematografia noastră continuă să facă săli 
goale la unele producții românești, acest lu
cru e cu atit mai regretabil cu cit cinemato
graful rămine cel mai răspindit și cel mai 
eficace mijloc de influențare, de educare. 
Teatrele se întreabă in coloanele presei unde 
le sir.t spectatorii, în loc să se întrebe de 
ce pun Ir. scenă piese fără nici o legătură 
cu viața noastră, cu problemele noastre ?

De ce unii literati caută cu predilecție 
teme in trecutul îndepărtat, cind prezentul 
nostru $i viitorul pe care ni-1 construim

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI EDUARD
Citind și recitind propunerile făcute de 

secretarul general al partidului nostru, to
varășul Nicolae Ceaușescu, in ședința Co
mitetului Executiv, pentru îmbunătățirea 
activității politico-ideologice, educarea oa
menilor muncii, căutind să pătrund și să-mi 
însușesc marea lor bogăție de idei, îmi 
dau seama că ele dau răspuns unor pro
bleme care ne frămintă de mult, dar pe 
care nu am reușit să le soluționăm întot
deauna In mod corespunzător. In documen
tul pe care-1 dezbatem se oglindesc cu 
desăvirșitâ claritate consecvența ce carac
terizează activitatea partidului nostru in 
gindirea teoretică și în acțiunea practică, 
concepția sa profund principială, unitară 
asupra tuturor domeniilor in care se des
fășoară procesul construcției societății so
cialiste multilateral dezvoltate din patria 
noastră. Măsurile adoptate de conducerea 
partidului nostru nu constituie numai o 
sinteză a atitudinii ferme, fără echivoc 
față de unele mentalități străine ideolo
giei noastre. Ele reprezintă. totodată, o 
continuare firească a liniei politice marxist- 
leniniste a partidului intr-un spirit deschis 
și novator, constituind pentru noi toți o 
călăuza in acțiune, un program precis de 
lucru.

Exprim adeziunea deplină a Consiliului 
oamenilor muncii de naționalitate germană 
la aceste măsuri de importanță vitală pen
tru progresul patriei noastre, hotârirea sa 
fermă d» a milita în mod consecvent pentru 
aplicarea lor in viată. Noi considerăm că una 
din sarcinile principale ale consiliului — 
care-și desfășoară activitatea in baza pro-

Propunerile de măsuri, prezentate de to
varășul Nicolae Ceaușescu la ultima ședință 
a Comitetului Executiv al Comitetului Cen
tral. au o deosebită importanță pentru În
făptuirea politicii partidului in domeniul 
formării conștiinței socialiste a oamenilor 
muncii din țara noastră — constructori ai 
socialismului. Partidul nostru fiind un 
partid na^’-xist-leninist. care îndrumă dez
voltarea patriei noastre pe drumul unei 
vieți noi. mai bogate, mal pline și de con
ținut moral și estetic, știe foarte bine că 
nici un compartiment al acestei vieți, a! 
acestei construcții, nu poate fi lăsat să se 
desfășoare *oon*an ; puterea comuniștilor 
Izvorăște și din arta lor de a controla din 
toate punctele de vedere viața societății 
noi, și de a stabili acele direcții ale dezvol
tării care asigură randamentul cel mai 
Ki&r« in cel mai scurt timp posibil. __  

principalele cauze constă In nivelul politic 
și ideologic scăzut al multor lucrători din 
Ridio și Televiziune, in faptul că nu a fost 
dusă o politică principială de recrutare, de 
creștere șl promovare a cadrelor. Această 
instituție, cu un profil foarte complex, care 
cumulează peste 200 de meserii — nici nu 
știu dacă există o altă instituție in țiu ft 
care să Înglobeze atitea meserii la un loc 
— și-a recrutat in cea mai marc parte re
dactorii și alte categorii de personal num»i 
din facultăți. Dacă asociem lucrul acesta 
cu faptul că Încă există defecțiuni în for
marea tinerilor absolvenți. In înarmarea lor 
cu bogate cunoștințe politice și ideologice, 
ne dăm seama că aceștia au venit nepre
gătita cruzi pentru a putea concepe și c- 
labara emisiuni cu un bogat conținut de 
idei. Trebuie arătat că acești oameni tineri 
nu au fost suficient ajutați, in unele sec
toare intilnind chiar un climat de toleranță, 
de automultumirc. Iată ceea ce a făcut ca 
nivelul politic și ideologic al unora din lu
crătorii noștri să nu fie la înălțimea sar
cinilor pe care le aveau și care ne stau 
in fată.

Nici conducerea instituției nu a luat mă
guri hotărite pentru îmbunătățirea situației 
existente. Cu destul de multă intirziere 
ne-am eliberat de un număr de lucrători 
slabi, foarte slab calificați din punct de 
vedere profesional cit și din punct de ve
dere politie. Sarcina pe care trebuie urgent 
să o realizăm este aceea de a dezvolta un 
climat de exigență, de înaltă responsabili
tate la toți cei care lucrează in instituția 

sînt atit de frumoase și pot oferi atitea teme 
minunate literaturii noastre ?

în privința televiziunii nu cred că ci
neva ar fi cerut să avem cu orice preț 
două canale de emisie, pentru că. după 
părerea mea. canalul II nu emite decit im
provizații .și muzică simfonică. Fără in-, 
doială muzica simfonică este frumoasă, dar 
nu cred că pe teritoriul pe care il aco
peră emisiunile canalului II s-au adunat 
toii melomanii din țară. Socotesc că un 
astfel de program nu este decit o impro
vizație. un mijloc de a umple niște spații 
goale in emisiuni. Și muzica ușoară se 
transmite mult, ea ne place, destinde, ne 
deranjează însă unii dintre cei care o in
terpretează pe micul ecran : stele cu ple
tele pe umeri, pe semne din dorința de a 
se deosebi de oamenii de rind. dar in so
cietatea noastră nu există oameni de rind 
și de nerind. rindurile noastre sînt strinse 
și uniți pășim înainte spre societatea so
cialistă multilateral dezvoltată. Atunci de 
ce această desprindere de oameni ? Să 
nu uităm că. cedind in fața tendinței de 
imitație, tineri cu carențe în educație sint 
gata să preia asemenea exemple, pe care 
noi vom fi chemați in continuare să le 
combatem, să le lichidăm.

Referindu-se la necesitatea ca literatura 
sâ abordeze o tematică majoră, să prezinte 
chipul oamenilor înaintați ai zilelor noastre, 
vorbitorul a spus : Noi sintem o generație 
care am dărimat o orinduire si am con
struit uru. mai dreaptă, mai omenoasă. mai 
bună. Nu ne plac dulcegăriile, nu ne plac 
frivolitățile. Avem o responsabilitate pen
tru generația care urmează după noi. Noi 
vrem s-o creăm după chipul si asemăna
rea noastră, dacă nu mai bună. Așteptăm 
de la literați opere care să convingă, pen
tru că ceea ce nu convinge nu rezistă.

Tovarăși, cred că a aborda problemele 
altfel înseamnă a te rupe de bază, iar cine 
încearcă să dezlipească un edificiu de 
baza pe care e construit, nu obține decit 
o grămadă de moloz.

Consider că cu cit problemele pe care 
le dezbatem cer măsuri mai hotărite și 
mai rapide, cu atit mai judicioase, mai 
pline de conținut ne apar propunerile fă- 

gramului partidului, adoptat de Congresul 
al X-lea al P.C.R. — este de a contribui 
la educarea oamenilor muncii germani, in 
spiritul patriotismului socialist, al dragostei 
și devotamentului nețărmurit față de pa
tria noastră comună, de a milita neobosit 
pentru adincirea prieteniei și frăției intre 
poporul român și naționalitățile conlocui
toare, pentru cimentarea și mai puternică 
a unității dintre oamenii muncii români, 
maghiari, germani, sirbi și de alte națio
nalități. care, animați de aceleași intere*? 
și aspirații, participă cu însuflețire la 
lupta pentru întărirea și înflorirea conti
nuă a României socialiste.

Aș dori să mulțumesc și cu această oca
zie conducerii partidului, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. personal, pentru grija 
permanentă ce-o poartă rezolvării proble
melor specifice ale naționalităților conlo
cuitoare in contextul general al sarcinilor 
ridicate de etapa actuală a construcției 
socialiste din țara noastră, pentru îndru
mările precise pe care le-am primit și eu 
ocazia plenarei consiliului nostru din fe
bruarie a.c., la care ne-ați onorat in mod 
deosebit cu prezența dv,, îndrumări care 
constituie și in domeniul muncii politico- 
educative și culturale un ghid pentru acti
vitatea noastră de toate zilele.

In continuare, vorbitorul a spus : Este 
îndeobște cunoscută atitudinea principială, 
marxist-leninistă a partidului nostru in 
problema națională, că ea și-a găsit re
zolvarea definitivă de jure și de facto în 
țara noastră, că toți cetățenii, indiferent 
de naționalitate, se bucură de aceleași drep-

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI LfTAY LAJOS
Conducerea de către partid constituie o 

lege fundamentală pentru instituțiile noas
tre culturale, pentru creatori. Partidul Co
munist Român, In documentele congreselor 
al IX-Iea șl al X-lea, și In cuvintările to
varășului Nicolae Ceaușescu, ne-a dat in 
mină o armă puternică și In domeniul dez
voltării multilaterale a forțelor creatoare 
spirituale. Noi ne mindrim cu tot ceea ce 
au creat valoros scriitorii și poeții, artiș
tii plastici și actorii !n aceștf ani. Nu vom 
uita niciodată că afirmarea multilaterală a 
personalității artistice a dăruit culturi: noas
tre opere remarcabil?

în continuare, vorbi’orul a arătat: Apre
ciind rezultatele noastre in domeniul mui
cii ideologice, tovarășul Nicolae Ceausescu 
cere sâ mobilizăm toate forțele spirituale 
creatoare ale întregului popor pentru fău
rirea societății socialiste multilateral dez
voltate In țara noastră, pentru formarea 

noastră, de a întări spiritul partinic, dr a 
ajuta și urmări necontenit pregătirea po’i- 
tică $i profesională a tuturor lucrătorilor 
din Radlotelcviziunea Română.

In legătură cu pregătirea și perfecționa
rea lucrătorilor care activează in acest do
meniu. la radio și televiziune, in pre<t 
noastră centrala, locală, la studiourile de 
radio, aș vrrn să spun că formele orga
nizate sînt insuficiente. Aș supune atenției 
Secției de propagandă, in special Secției d? 
presă, Academici de Invățămint politic 
..Stefan Gheorghiu" să analizeze dacă n-ar 
trebui reconsiderat punctul de vedere cu 
privire Ia organizarea unei secții d. pregă
tire a lucrătorilor din presă in cadrul aces
tei Academii.

De asemenea, cred că ar trebui să acor
dăm mal multă atenție și să revenim asu
pra măsurilor care au fost luate cu privire 
la etnțiile do radioficare. Cred că acc.-'e 
măsuri au lipsit organizațiile noastre de 
partid, organizațiile județene de partid de 
acest instrument al muncii politice de masă.

In încheiere, aș vrea să asigurăm condu
cerea partidului că membrii de partid, lu
crătorii Radioteleviziunii sint conștienți de 
inestimabila valoare a măsurilor propuse 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu și că nu-și 
vor precupeți nici un efort pentru a le 
traduce in fapt in mod exemplar, nvind 
convingerea fermă că numai astfel Radioul 
și Televiziunea iși pot realiza pe depli.i 
rolul de inaltâ responsabilitate ce le-a fost 
încredințat in societatea noastră socialistă.

cute de secretarul general al partidului 
nostru, tovarășul Nicolae Caaușesou. la șe
dința recentă a Comitetului Executiv al 
Comitetului Central. Ele reprezintă un 
adevărat program pentru întreaga noastră 
activitate educativă și este de datoria 
noastră, a tuturor, să facem totul pentru 
a le traduce în viată. Si nu ne vom cruța 
eforturile pentru că sprijinim cu toată 
ființa pe tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
sprijinim conducerea partidului și statului, 
pentru tot ce întreprinde pentru ridicarea 
și măreția acestei națiuni, pentru triumful 
idealurilor socialismului pe acest pămint. 
Știm că în felul acesta ne facem datoria 
față de țară, față de popor, față de genera
țiile viitoare, față de ideologia marxist- 
leninistă, față de internaționalismul socia
list.

In încheiere vă rog să-mi permiteți să 
mă întorc cu citva timp în urmă. împreună 
cu intregul nostru popor, muncitorii de la 
uzinele „23 August" au urmărit cu cel 
mai mare interes vizita delegației de par
tid și guvernamentale, condusă de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, in țările socialiste din 
Asia. Ne-am exprimat de la început ade
ziunea deplină față de această importantă 
acțiune politică, conștienți de faptul că 
vizita se situează pe linia celor stabilite de 
Congresul al X-lea privind continuarea 
eforturilor partidului nostru pentru a dez
volta și întări relațiile cu toate partidele 
frățești, cu toate țările socialiste, că ea 
corespunde In cel mai înalt grad atit inte
reselor vitale ale poporului nostru cit și 
intereselor generale ale cauzei socialismu
lui. Poate niciodată jurnalul de televiziune 
n-a fost urmărit cu mai multă aten'ie 
decit in acele zile ; cu atit mai surprins 
am fost, citind in ziarul de astăzi că in 
unele țări socialiste se dă o interpretare 
deformată obiectivelor si rezultatelor a- 
cestei vizite. Noi știm bine că această vi
zită a adus o importantă contribuție la în
tărirea colaborării și unității țărilor socia
liste : in numele muncitorilor de la uzi
nele „23 August" asigur conducerea noastră 
de partid și de stat că poate conta pe 
sprijinul nostru entuziast, neprecupețit ca 
și pe cel al întregului nostru popor.

EISENBtîRGER
turi, garantate de Constituție. Totuși se mal 
intimplă ca unele posturi și oficine de 
presă din Occident să încerce să răstălmă
cească aceste cuceriri și adevăruri atit de 
scumpe tuturor. Mă gindesc dacă nu ar fi 
indicat ca, de la caz la caz. să se răspundă 
acestor calomniatori în mod direct, punin- 
du-i față in față cu realitățile noastre, 
fiindcă ignorarea lor provoacă uneori nedu
meriri in rindul acelora care citesc sau 
ascultă asemenea afirmații gratuite. Deci, 
mă glndesc la o propagandă mai activă și 
eficientă și in acest domeniu.

în altă ordine de idei, cred că discu
tăm prea mult și întreprindem prea puțin 
pentru educația ateistă a tineretului. După 
mine, nu se va ajunge la rezultatele do
rite numai prin conferințe și expuneri. 
(Uneori și acestea au un caracter destul de 
general șl chiar formal). Cred că este 
timpul să găsim unele forme mai adecvate 
de a contracara influențele misticismului, 
organizind pentru tineret activități educa
tive mai eficace, menite să le stirneas- 
că interesul. Așa cum se practică astăzi, 
bunăoară, sărbătorirea majoratului, mi se 
pare că nu corespunde întocmai scopului 
urmărit.

In încheiere, vorbitorul a spus : încre
dințez conducerea partidului că, in calitate 
de activist al Partidului Comunist Român, 
de redactor șef al revistei „Karpaten Rund- 
schau", nu voi precupeți nici un efort pen
tru a-mi aduce contribuția la traducerea 
in viață a măsurilor adoptate, pentru îm
bunătățirea întregii munci politico-ideo’o- 
gice și educative desfășurate de către parti
dul nostru.

conștiinței socialiste a oamenilor muncii din 
România — constructori ai tuturor bogă
țiilor noastre. Pentru mine propunerile de 
măsuri ale tovarășului Ceaușescu constituie 
o lege pe planul vieții spirituale.

Tn calitatea mea de poet maghiar din 
România șl de redactor-șef al săptămina- 
lulul In limba maghiară al Uniunii Scriito
rilor, revista „Utunk" din Cluj, aș vrea sâ 
mă refer la cîteva aspecte ale vieții cultu- 
ra'e s naționalității maghiare din România. 
Literatura română și cea maghiară — «n 
năzuințele lor cele mal nobile — au con
stituit întotdeauna o punte intre oame.ii 
rare au vorbit limbi diferite, clar au avu’ 
aceleași bucurii si suferinde. Aceas’ă nă
zuință manifestată în creația lui A’ecsan- 
dri și Petdfi. a lui Eminescu șl Ady, Jozs°f 
Attila șf Arghezi. a devenit baza unanim 
recunoscută a scrisului nostru de după eli
berare. In România socialistă literatura a 

fost și este o expresie firească a unității 
oamenilor muncii români și maghiari, ger
mani Si de alte naționalități, a egalității in 
drepturi a tuturor scriitorilor, fără deose
bire de limba pe care o vorbesc sau in 
caro scriu — garantată șl de politica noas
tră literarii, editorială, teatrală etc.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a arătat :n 
repetate rinduri câ tot ceea ee s-a realizat 
în decursul veacurilor pe acest minunat p-i- 
mint este rodul prețios al forțelor și al 
muncii depuse — umăr la umăr — de ro
mâni, maghiari, germani. Noi toii sintem 
acasă la noi pe acest pămint străbun, in 
România, și nimeni nu va putea destrăma 
marea noastră unitate: Ialil pentru ce inte
lectualii. scriitorii maghiari din România 
consideră că a cultiva fără încetare in pre
să. in literatura noastră sentimentul patrio
tismului socialist reprezintă o îndatorire 
primordială. Și iată de ce nu putem fi de 
acord cu cei care vor să dea lecții de con
viețuire socialistă, să se transforme in men
torii socialismului din România. Consider 
declarațiile de acest gen un amestec groso
lan in treburile interne ale patriei noastre.

Este știut că poporul român, împreună 
cu naționalitatea maghiară și cu celelalte 
naționalități din România au înțeles de 
mult si pentru totdeauna că destinele lor 
și viitorul lor sînt strins legate de socia

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI VICTOR ENAȘOAIE
Și în județul Bacău documentul adoptat 

d? Comitetul Executiv a fost primit cu 
deosebit interes. Documentul este extrem 
de util și binevenit, pentru că pune in 
mod expres problema educației, ca o ches
tiune a intregului partid, nu doar a celor 
de la propagandă, cum au mai înțeles unii 
activiști la noi in județ. Dar probabil că 
lucrurile stau tot așa și in alte părți.

Cred că expresia mult utilizată : „educa
ția se concretizează in rezultatele din pro
ducție" a fost interpretată puțin exagerat ; 
lumea s-a repezit să vadă rezultatele fără 
să contribuie prea mult la educație. La noi 
au fost multe inițiative care au imbinat 
intr-un fel sau altul educația cu produc
ția ; recent, la fabrica din Buhuși, cei 7 000 
de muncitori au inițiat o acțiune interesan
ta — „Calitatea producției, o chestiune de 
demnitate și patriotism Aceasta cores
punde pe deplin cu cele arătate in docu
ment referitoare la faptul că, in primul 
rind. prin muncă se dovedește atașamentul 
față de patrie, față de popor.

Și cu asta aș vrea sâ ridic cîteva proble
me privind educația patriotică. Din niște 
anchete ale noastre și din convorbiri cu 
diferiți tineri a rezultat — ca o lacună a 
propagandei — că nu toată lumea a înțeles 
că patriotismul înseamnă in primul rind 
muncă harnică, zi de zi. Unii au înțeles că 
in viața de zi cu zi ei sint obligați <ă 
se prezinte doar la serviciu, să stea la lu
cru mai mult sau mai puțin de 8 ore, iar 
dacii li se cere să muncească bine, să li se 
mai dea. in plus peste salariu, pentru câ 
salariul oricum e o „obligație" a întreprin
derii. Noi vrem să facem o asemenea pro
pagandă incit fiecare să înțeleagă că munca 
este primul semn de patriotism, pentru că 
cu vorbe nu se poate hrăni nimeni.

Abordind unele aspecte ale desfășurării 
învățămintului de partid, vorbitorul a cri
ticat lipsa de interes a unor participanti. 
determinată de faptul că de ani de zile 
programa este mereu aceeași, cursanții a- 
ceiași, propagandiștii aceiași. Tn multe ca
zuri. studiul este structurat neștiințific. Ei 
propun sâ avem două feluri de forme — un 
învătămînt formativ, unde să se predea no
țiunile de bază ale marxism-leninismului, 
politica partidului, și acesta poate chiar pe 
durate mai mari de timp, variabile de la o 
categorie la alta, și un invățămint informa

CUVlNTUL
încă o dată, Partidul Comunist Român in

tervine pentru soluționarea problemelor 
fundamentale. Propunerile tovarășului 
Nicolae Ceaușescu reprezintă o acțiune po
litică de prim ordin, menită sâ asigure pre
ponderența acelei tendințe pozitive in for
marea unui caracter sănătos, robust, care 
e necesar construirii societății avansate, noi.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a dat îndru
mări valoroase pentru ca școala românească 
să fie în întregime consacrată marilor efor
turi prezente și viitoare ale poporului nos
tru. Partidul a dat mereu directive și în
drumări asupra modului in care școala să 
fie modernizată, îmbunătățită. Toți cel ce 
lucrează in invățămînt, toți activiștii poli
tici care au sarcini în domeniul învățămin
tului au beneficiat de un mare număr de 
idei și îndrumări precise care formează un 
adevărat tezaur de principii pe care poate 
înflori școala românească.

Ideile tovarășului Nicolae Ceaușescu au 
fixat jaloanele unei concepții proprii de o 
mare valoare teoretică și practică pentru 
școala pedagogia și educația din țara noas
tră, al cărei ecou a trecut, granițele și a pro
vocat interesul și altor sisteme pedagogice 
în căutare de răspunsuri.

Dacă pe masa conducerii de partid și de 
stat nu a stat la timp analiza situației 
in diferite domenii ale școlii, dacă 
nu au fost examinate și semnalate cu grijă 
de experți, sociologi și pedagogi acele fe
nomene care indică poate o eroziune peri
culoasă a valorilor morale, fie și lentă, 
dacă n-a existat o analiză temeinică și 
pînă în adîncuri a rădăcinilor negative și 
dacă n-a existat nici o înfățișare a rezul
tatelor pozitive marcate continuu de pro
cesul de îmbunătățire a vieții școlare, nu 
se datorează nici lipsei de îndrumări, nici 
clarității în orientarea noastră, ci faptului 
că organisme, ca acela al Ministerului în
vățămintului, n-au știut să se achite sa
tisfăcător de obligația care le revenea in 
a asigura un deplin control asupra feno
menului pentru care au căpătat mandat.

La Congresul Uniunii Tineretului Comu
nist tovarășul Nicolae Ceaușescu a numit 
școala „principalul factor de civilizație și 
cultură a unei națiuni". Pentru un sistem care 
cuprinde peste 4 milioane de elevi, 200 mii 
de cadre didactice, pentru un sistem care 
menține in cuprinsul său tinerii un număr 
de ani care variază de la minimum 10 pină 
la 18 ani din viața unui individ, nimic în 
ceea ce privește educația nu este străin ele 
o responsabilitate directă și nimic din ceea 
ce nu merge nu poate ti atenuat printr-o 
scu’ă sau explicație. Aș vrea să iau poziție 
hotărită împotriva Ideii pe care a mențio
nat-o tovarășul Enășoaie și care poate că 
și-a găsit adepți în cadrul învățămintului. că 
școala se mărginește la ceea ce scrie pe firma 
ministerului, cu alte cuvinte, că ea are 

lism și de dezvoltarea socialistă a patriei. 
Partidul nostru poate să se mindrească cu 
rezultate mari in înfăptuirea politicii sale 
naționale. Mai ales după Congresele IX și 
X. după ultima plenară a Consiliului 
oamenilor muncii de naționalitate maghia
ră, au fost Înfăptuite realizări de seamă. 
Mă refer la tot ceea ce s-a făcut pe tftrimul 
îmbogățirii presei culturale și politice în 
limba maghiară. Ia emisiunile maghiare 
ale televiziunii și ale radioului, la lărgirea 
rețelei școlare, la organizarea muncii edi
toriale. înființarea unui for științific pentru 
studierea vieții naționalităților etc.

Referindu-se apoi la unele aspecte ale 
vieții literare, vorbitorul a spus: La a 
XXV-a aniversare a revistei „Utunk", săr
bătorită recent împreună de scriitori ro
mâni, maghiari, germani, s-a relevat preo
cuparea redacției de a valorifica in mod cri
tic și a asimila in mod marxist moștenirea 
culturii maghiare din România. Discuțiile 
noastre despre tradiția literară trebuie 
continuate în această direcție și in a- 
cest context. Pentru că trebuie să ne 
mindrim cu toate valorile reale creat" 
ele înaintașii noștri in această țară și 
să ne delimităm de tot ceea ce e străin do 
concepția, de spiritul societății noastre so
cialiste. Iar atunci cind spunem că e foarte 
importantă popularizarea și valorificarea 

tiv, care să uzeze de întrebări și răspun
suri, conferințe, intilniri, dezbateri.

Cu privire la alte sectoare, n-aș vrea să 
Intru prea mult in amănunte, insă mi sa 
pare că unii artiști au ajuns la concluzia 
că dacă scriu sau vorbesc despre nimic este 
un lucru foarte interesant, iar dacă vorbesc 
despre ceva nu este deloc interesant. Iar in 
privința spectacolelor, consideră că dacă 
sint bune — nu vin oamenii și deci nu sint 
comerciale. Iar dacă sint proaste — neapărat 
sint comerciale. Nu știu dăcă tovarășul 
Sintimbreanu este prin sală, dar într-un in
terviu la radio punea problema incit se în
țelegea cam așa : tovarăși, dați-ne bani mai 
mulți dacă vreți să facem și filme educa
tive. Cam așa se afirma în interviu. Or. eu 
știu așa : dacă este lucru bun. este și edu
cativ și rentabil. Dar depinde și cum se 
face reclama. Știți, despre filmele bune, 
educative, se zice : un film didacticist, șco
lăresc. neinteresant, iar lumea nu se duce. 
Cineva vorbea aici de ambiguitate : ambi
guă si cronica, ambiguă si reclama, ambi
guu și filmul, așa incit lumea, neputind să 
se lămurească din presă, se duce sâ vadă 
despre ce-i vorba.

Voi trece la propuneri. Mi se pare că de
numirea unor organisme din aparatul de 
partid favorizează o anumită confuzie intre 
munca administrativă și munca politică. Cred 
că ar fi mai potrivit ca diferite comisii care 
se ocupă de probleme economice, să spu
nem, agricultură sau industrie, să poarte o 
denumire mai corespunzătoare — consiliu 
de politică economică sau comisie de poli- 

, tică economică industrială sau agrară. Ca 
să ștțe tovarășii, din aceste comisii că ei fac 
politică, economică și nu agrozootehpie sțiu 
tehnică. Astea are cine să le facă.’Astfel, 
cind’se duc Tn’ ■într'eprîYi’deri. știind că ei 
sint comisie economică și nu de politică eco
nomică, nu fac treabă de partid, iar cind 
dau pe teren de o problemă de partid, ne 
trimit pe noi cei de la propagandă : vedeți 
că acolo sînt niște chestiuni cu politica !

Altă propunere. Pornesc de la faptul că 
din observațiile noastre, la toate ministerele 
e mai multă ordine decit la Comitetul de 
Stat pentru Cultură și Artă. In diferite mi
nistere, ministrul dă ordin, emite docu
mente care sînt obligatorii, se știe o regulă, 
este o tradiție in treaba aceasta, iar proba

TOVARĂȘULUI MIRCEA MALIJA
competențe strict limitate la procesul în
vățăturii și că sarcinile educației fiind in 
mod natural mult mai largi și aparținînd, 
așa cum se știe, întregii societăți, pot să 
fie trecute de dascăli pe un plan secundar 
de importanță. Intr-adevăr, faptul că im- 
părțim sarcina educației cu Comitetul Cen
tral al Uniunii Tineretului Comunist, cu 
organizațiile de studenți și de pionieri, câ 
ținem in acest domeniu o strînsă legătura 
și că ne aflăm sub îndrumarea secțiilor 
Comitetului Central sau acțiunii directe a 
prim-secretarilor de județe, nu a putut să 
creeze decit la foarte puțini lucrători din 
minister sau din invățămint impresia gre
șită că educația este mai puțin importantă 
pentru ei decit învățarea. Printre lipsurile 
principale ale Ministerului învățămintului, 
alături de faptul de a nu fi știut să 
înfățișeze la timp forurilor de decizie și 
de conducere analize complete asupra fe
nomenului educațional, la care ar fi putut 
ajuta sute de specialiști de înaltă califi
care care se găsesc la catedrele de științe 
sociale și juridice la noi, aș menționa și 
vina de a fi tratat cu inconsecvență iniția
tivele pe care de altfel le-a avut in acest 
domeniu.

Pentru anul care se încheie, aș vrea sâ 
prezint experiența uneia din cele mai im
portante idei care a Durut să fie făcută pa 
plan educațional vreodată in tara noastră, 
pentru îmbunătățirea învățămintului de 
toate gradele și care este introducerea 
muncii ca disciplină obligatorie la un loc 
cu celelalte discipline de studii. Pe baza 
indicațiilor precise date de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la începutul acestui an 
și care denotau o cunoaștere perfectă a ni
velului societății noastre, dar și aspirațiile 
grăitoare ale tineretului, s-a introdus 
munca ca disciplină obligatorie de 2. 4. 3 
ore pe săptămină, în funcție de clase. Efor
turile sînt oonsiderabile și astăzi putem 
măsura că la satisfacția copiilor se adaugă 
si mulțumirea părinților carc-si văd copiii 
angajați !n procese educative, constructive, 
creatoare.

Măsura luată s-a bucurat de sprijinul or
ganelor județene de partid. Nu sintem de
cit la început și aș putea să spun că mă
surile organizatorice luate de minister sint 
astăzi sub nivelul ritmului cu care pulsează 
realitatea. Cadrele noastre au dezbătut în 
ședința lor de sfîrșit de an. despre care au 
apărut foarte puține relatări in presă, orien
tarea aplicativă a învățămintului. Ne mi
ram cum poate să rămină neobservată o 
dezbatere care angajează 150 mii de 
cadre. Ele au prezentat la sfirșitul lunii iu
nie un mare număr de propuneri care 
arată că trebuie să ne angajăm cu mai 
multă îndrăzneală, cu mai multă convin
gere. hotărîre si pricepere organizatorică 
în introducerea acestei măsuri pentru tot
deauna in sistemul nostru educațional, 

moștenirii culturale a populației maghiare 
din țara noastră, se subînțelege că această 
moștenire nu poate fi despărțită de cunoaș
terea și popularizarea marilor valori al? 
culturii românești. Dacă mă glndesc la cei 
25 de ani de activitate ai revistei „Utunk", 
pot afirma că și în această direcție am fă
cut mult, dar autollnlștlrea ar fi o greșeală 
toarte maro. Atit revista „Utunk", cit și toată 
presa lomână șl maghiară din România tre
buie să susțină un schimb mal organizat al 
valorilor reciproce. Prezența permanentă a 
scriitorilor români in „Utunk" și „Igaz szd". 
precum și a scriitorilor maghiari in „Româ
nia literară", „Tribuna", ..Steaua" este o 
adevărată școală pentru cititori, o școală» 
frăției.

In încheiere, vorbitorul a spus : Pe baza 
unei profunde cunoașteri a vieții literare 
maghiare, vreau să asigur conducerea par
tidului nostru și, personal, pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. că scriitorii maghiari din 
țara noastră care in fiecare zi de lucru a 
României socialiste, dar și în momentele 
sale istorice, au fost strins uniți in jurul 
partidului, stau și astăzi și vor sta și miine 
alături de el, alături de frații lor români 
ca participant! activi la rezolvarea sarcinilor 
mari și nobile trasate de Partidul Comunist 
Român, de tovarășul Nicolae Ceaușescu.

bil că și datorită acestui fapt treburile 
merg mai bine. Ce se intimplă cu minis
terul nostru al culturii? Noi zicem minister, 
dar nu prea seamănă : se dau recoman
dări, se mai dau niște scrisori comune, nici 
una nu este obligatorie, intr-atit se umblă 
cu mănuși : acolo nu există nici un fel de 
obligații, parcă ar lucra voluntar, parcă ar 
fi un organism așa, consultativ. De aceea aș 
propune ca fie să rămină acest Comitet de 
Cultură și Artă ca un organism consultativ 
și să dăm cultura totuși pe mina unui mi
nister, fie să se creeze un minister al 
educației naționale sau al educației și In
strucțiunii publice, care să reunească com
partimentele culturii și învățămintului.

In sfîrșit, cred că ar fi necesar ca edi
turile să se îndrepte mai mult spre tineret. 
S-a spus despre scriitori că nu scriu pen
tru tineri, însă eu am impresia că dacă s-ar 
controla mai atent activitatea editurilor, 
s-ar constata că acolo prin sertare sint 
foarte multe lucrări și de foarte mulți ani, 
dar cine țipă mai tare acela se tipărește.

In altă ordine de idei, aș vrea să spun 
că este foarte bine că in ultima vreme au 
fost mai larg dezbătute public diferite pro
bleme privind politica externă a țării noas
tre. A fost extrem de binevenită acțiunea 
largă de comentare a importanței vizitei 
făcute de delegația noastră in frunte cu to
varășul Nicolae Ceaușescu in țările socia
liste din Asia. Aceasta a creat un climat 
de efervescență politică de mare efect. Oa
menii simt că fac politică, participă nemij
locit la elaborarea ei, iși spun părerea, sus
țin. aproba, argumentează. Binevenit este și 
articolul ele astăzi din „-Șcinteia" al tovară
șului Niculescu-Mizil. care prezintă o sinte
ză a principiilor care stau la temelia poli
ticii’ noastre de întărire a unității țărilor 
socialiste, precum și a eforturilor întreprin
se in acest scop. Ar trebui ca presa să pu
blice mai des asemenea sinteze care să re
amintească ansamblul de măsuri, să arate 
că diferite acțiuni si inițiative ale P.C.R. 
se încadrează intr-un anumit context, ilus
trează o linie generală urmată cu consec
vență.

In încheiere, asigur conducerea partidului 
că in județul Bacău măsurile adoptate de 
Comitetul Executiv vor fi ferm aplicate In 
viață.

Am să adaug impresiile culese 
centrele școlare vizitate : la Baia Mare 
se afirmă o mișcare puternică de au- 
todotare cu aparatură, care face ca 
laboratoarele din acest oraș să întreacă pe 
oricare din restul țării. In Teleorman, in 
mai puțin de 6 luni de zile de la apariția 
instrucțiunilor, s-au pus in activitate loturi 
școlare pentru fiecare școală din mediul 
rural. Nu s-a închis bine expoziția de 
tehnologie a instrucției de la București și 
in expozițiile elevilor și profesorilor din 
alte centre, ca cele văzute la Alba Iulia, 
erau aparate confecționate cu mijloace 
proprii din cele expuse și copiate la expo
ziția de la București. In Capitală practica 
se desfășoară in oeste 60 de întreprinderi, 
in Brașov in peste 40. Tineretul este cu
prins in proporție de peste 90 la sută în 
munca productivă și un sfert din ei lu
crează în ateliere și laboratoare proprii. 
Afirm că toate liceele cuprinse in materie 
de muncă directă si nemijlocită au ajuns, 
pe baza indicațiilor de partid, să realizeze 
unele progrese in crearea unei conștiințe 
socialiste, mai mult decit prin orice lecție 
și orice conferință.

împreună cu Uniunea Tineretului Comu
nist și cu organizațiile de pionieri, ministe
rul nostru a dat circulare și instrucțiuni, 
dispoziții, ordine pentru organizarea de 
campanii în direcția recoltării plantelor 
medicinale, a florilor de păduri, a plantă
rilor de pomi.

Aceste lucruri am vrut să le enumăr, nu 
pentru a scoate in relief meritele organis
mului care este lent și greoi și a fost cri
ticat pentru acest lucru, ci pentru a ilustra 
că nu numai prin activitățile ne care scrie 
educație se face educația. Prin muncă și 
lecții se face deopotrivă educație. Eu con
sider de cea mai mare importanță educa
tivă pentru tineretul tarii noastre partici
parea la concursurile de sfirșit de an pe 
obiecte, in care 75 la sută din tineri au ales 
obiecte științifice. Din cel 100 000 de parti
cipanti. 35 000 au concurat la matematică. 
Științele sociale sînt un mijloc esențial 
prin care sistemul de invățămint exerci
tă educația și dezvoltarea conștiinței so
cialiste. Am să vorbesc și despre dez
voltarea valorilor morale pe care o facem 
împreună cu celelalte organisme de tine
ret Dar o răspundere deosebită avem pen
tru științele cu caracter social, care toate 
duc în ultimă instanță la educația politică 
a tineretului.

Ministerul învățămintului nu și-a organi
zat un corp distinct care să trateze științele 
sociale in întregimea lor. Aș putea cita 
multe acțiuni bune, publicațiile speciale, nu
mărul de ore In licee și facultăți, seria da 
științe sociale pentru Invățămintul superior

(Continuare in pag. a V-a)
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ear« a apărut In „Forum", dezbaterile câte 
au avut loc, dar In primul rind sini dator 
?ă arăt partea negativă. Deși am conlucrat 
cu Academia de științe sociale și politice, 
care joacă un rol tot mai important in edu
carea tineretului ți cadrelor noastre de cer
cetare. am aminat aproape un an de zile, din 
diferite motive. întrunirea cadrelor de ști
ințe sociale din țară, care a fost programată 
de nenumărate ori. Sintem in intir- 
rere cu manualele, dar mai ales suferim 
de boala formalismului ți teoretizării ex
cesive. In privința teoretizării, aș vrea să 
spun că tineretul are dificultăți mari in în
țelegerea adevărurilor generale pe care nu 
le poate Ilustra in nici un fel. Munca poli
tică ce se desfășoară in cadrul acestor lec
ții de științe sociale are de suferit fiindcă 
nu se pune suficient accent pe explicarea 
și înțelegerea conținutului categoriilor fun
damentale ale științelor respective, ceea ce 
determină memorarea mecanică a unor teze 
și principii. îmi însușesc criticile care au 
fost aduse aici. învățămîntul științelor so
ciale a fost in bună parte formal. Atit in 
programe și manuale, cit și in expunerile ca
drelor didactice sint eludate aspectele con
temporane ale dezvoltării gindirii sociale, 
economice, social-politice. politizarea este 
făcută ca un fel de apendice și nu este in
tegrată organic în lecții, nu sint ilustrate cu 
experiența concretă a construirii economice 
și sociale din țara noastră. Se resimte de 
asemenea nevoia intensificării instrucției 
etico-cetățenești.

In învățămîntul superior predarea științe
lor sociale a omis expunerea unor lucruri 
precis cristalizate și n-au fost combătute cu 
suficientă energie teoriile care nu aparțin 
concepției marxist-leniniste. Cursurile la 
alegere, deși reprezintă o metodă bună, nu 
au reușit să atragă tineretul, nu au fost 
orientate spre cerințele activității practice 
viitoare a tinerilor specialiști.

Am epus că ministerul, din diferite mo
tive. a intirziat acea Întrunire a cadrelor de 
științe sociale pe țară ale cărei dezbateri 
ne-ar fi condus astăzi la o mai bună si
tuație în privința muncii educative și poli
tice din întregul nostru sistem de invăță-

CUVlNTUL
A? dori să încep prin a sublinia că an

samblul de măsuri adoptat din inițiativa 
tovarășului Nicolae Ceaușescu. de Comite
tul Executiv al Comitetului Central al 
partidului nostru, are o însemnătate deose
bită principială și practică, vădește o înaltă 
exigență față de fenomenul educației în 
societatea noastră, față de cerința întăririi 
rolului conducător al partidului in acest 
domeniu atit de important.

Evident. împărtășesc acele aprecieri care 
au fost prezentate aici, potrivit cărora din 
punct de vedere principial, măsurile ce 
sint supuse atenției organelor și organiza
țiilor de partid, organizațiilor de masă, ce
lorlalți factori educaționali, se înscriu in 
acele orientări care au fost elaborate de 
Congresul al X-lea al partidului, in abor
dările de principiu adoptate de partid cu 
acel prilej. Ele au o valoare deosebită 
pentru că confirmă această abordare de 
principiu și îndeamnă în mod hotârit la 
acțiune, la o activitate metodică in vede
rea creșterii calitative a muncii educative 
tn societatea noastră. Măsurile propuse vi
zează astfel ridicarea nivelului conștiinței 
politice a tuturor membrilor societății 
noastre, promovarea pe un front larg și 
în mod mai consecvent a combativității re
voluționare. a spiritului activ militant în în
treaga activitate de educație și socială, 
înfruntarea și eradicarea pe această cale a 
mentalităților retrograde, străine eticii co
muniste.

Subliniez cu deosebită tărie faptul că 
documentul se referă amplu la problemele 
educării și formării tineretului în patria 
noastră, formulează noi exigențe cărora 
trebuie să ie corespundă munca organiza
țiilor U.T.C. și a altor factori educațio
nali. Vedem și cu acest prilej o înaltă 
grijă a secretarului general al partidului 
față de tineret, neslăbita atenție cu care 
urmărește problemele si intervine pentru 
a da mai multă finalitate educativă acțiu
nii in rindul tineretului.

Doresc să informez că aceste măsuri adop
tate de Comitetul Executiv au fost primite 
bine de către masa tineretului nostru. Avem 
ecouri pozitive in legătură cu ele din 
partea tineretului din industrie, din agri
cultură, din partea tinerilor care sint 
cuprinși in tabere și brigăzi de muncă pa
triotică, in tabere de odihnă, din partea 
altor categorii de tineret. Sigur, sint unele 
probleme in legătură cu aceia dintre ei 
care nu Înțeleg, nu sint in măsură să dis- 
cearnă adevăratul fond pe care sint apli
cate aceste măsuri, roiul pe care ele tre
buie să-l îndeplinească. Vă asigur că in 
această privință, organizațiile U.T.C., toți 
activiștii organizației noastre vor milita cu 
hotărire ?i vor lucra cu atenție pentru a 
Înlătura orice umbră de neînțelegere.

Sarcinile care sint puse In fața noastră 
■e conjugă cu indicațiile formulate de to
varășul Nicolae Ceaușescu la cel de-al 
IX-lea Congres al U.T.C.-ului care au de
finit rolul și funcțiile sporite ale Uniunii 
Tineretului in societatea noastră, modalită
țile La care trebuie să apelăm pentru a 
obține o mai mare activizare politică a 
tineretului și o mal largă și deplină an
gajare a lui în vederea înfăptuirii politicii 
partidului nostru.

CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI AUREL BARANGA
Pentru oameni! de artă documentul pre

zentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu re
prezintă o sinteză superioară a activității 
depuse de partid pentru îndrumarea crea
torilor de bunuri spirituale pe drumul u- 
r or realizări exemplare, așa cum așteaptă 
de la noi partidul și Întregul nostru popor. 
Pentru cine a citit acest document ce va 
trebui de-abia de aici înainte să fie stu
diat și aprofundat, este limpede că el re
levă efortul consecvent depus de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu personal pentru anco
rarea artei în viață, pentru stabilirea unor 
legături indisolubile între artiști și sursa 
lor primordială de Inspirație — viața.

Secretarul general al partidului a arătat 
de nenumărate ori că o artă ce se rupe de 
viață se condamnă singură la nulitate, 
îmi aduc aminte, era in primele zile ale 
Instalării cale ea prlm-^ecretar. find 

mlnt în realitate dispunem de o armată în
treagă de profesori de științe sociale care 
prin definiție și prin pregătirea lor sint ac
tiviști și propagandiști. Faptul că nu-i 
folosim cum trebuie in școli se datorează 
lipsei de măsuri adecvate, care țin mai mult 
do Ministerul învățământului decît de cele
lalte foruri cu care impărțjm răspunderea 
predării acestor științe.

Revin acum la acel element de disciplină. 
d>» tonus moral, de spirit care domnește in 
rindul tineretului nostru. Aș vrea să-mi ex
prim convingerea că predominantă este o 
atmosferă do sinceră și totală adeziune față 
de linia partidului care s-a manifestat in 
cele mai diferite împrejurări.

Este imposibil să treci cu vederea peste 
aceste fapte care determină caracterul 
principal al moralului tineretului nostru, 
caro este o rezervă de netăgăduit a parti
dului și politicii sale.

N-am să spun așa cum spune multă lume 
că in orice pădure există uscături și că la 
un corp de 4 milioane de elevi este nor
mal să existe abateri, dezorientări morale, 
fenomene de decadentism. N-am să spun 
că din 200 mii de cadre nu putem să avem 
un procent de orice probă de aberație sau 
do manifestări nesănătoase. Nu acesta 
cred că este subiectul întrunirii de astăzi, 
ci răspunderea organismelor care sint puse 
de partid să vegheze să nu se întîmple nici 
un fenomen negativ.

Am fost impresionat de argumentul pre
zentat în această consfătuire de lucru, că 
dacă ar fi trecut mai mulți ani și nu s-ar 
fi manifestat vigilența cuvenită față de fe
nomenele negative, care sint indiscutabile, 
de la căminele studențești și oină la timpul 
extrașcolar al elevilor, am fi ajuns la si
tuații dificile. La ora aceasta școala noas
tră iși menține numele de una din cele mai 
serioase și exigente școli, iar gradul 
pierderilor de efective școlare este foarte 
mic sau aproape inexistent, adică avem u- 
nul din cele mai mari procente de absol
vire care exista in toate țările europene. Ar 
fi o insultă pentru această masă de elevi 
și pentru corpul didactic care depune de 
dimineața pină seara o activitate neistovi
tă, să lăsăm ca munca lor să fie umbrită 
de fenomenele negative pe care adminis

TOVARĂȘULUI DAN
Am dedus și cu acest prilej faptul câ 

în centrul preocupărilor noastre trebuie să 
stea educația pentru muncă și prin muncă 
a tineretului. Formarea tînărului in spiritul 
muncii, al tradițiilor de luptă și muncă 
ale clasei muncitoare, în spiritul respectu
lui. al prețuirii pentru producătorul valori
lor materiale și spirituale în societatea noas
tră, este o sarcină in jurul căreia trebuie 
să se articuleze multiplele acțiuni și activi
tăți întreprinse de Uniunea Tineretului Co
munist.

In această privință sint, după cum se 
știe, unele realizări și experiențe ale or
ganizațiilor U.T.C. — nu doresc să mă re
fer. pe larg, la ele. In contrast insă cu ati
tudinea înaintată față de muncă, pe care o 
dovedește marea majoritate a tineretului 
nostru, sint acele fenomene de parazitism, 
de ușurință despre care s-a vorbit, acele 
tendințe" ce desconsideră munca fizică, 
eforturile ce le fac oamenii muncii, unii 
tineri complăcindu-se să ducă o viață 
ușoară pe seama familiei și societății. 
După cum s-a relevat, mulți absolvenți 
ai școlilor generale și ai liceelor sint tri
butari unor asemenea viziuni. Trebuie sub
liniat pentru că, mi se pare, problema are 
o importanță mai mare, că se vădește aici 
o înțelegere eronată a sensului eforturilor 
ce se fac in societatea noastră pentru ridi
carea nivelului și duratei invățâmintului 
public, pentru accesul larg al tuturor ti
nerilor la instrucție. Aceste eforturi sint 
înțelese de unii tineri doar ca mijloc de 
acces Ia o muncă ușoară, la o diplomă care 
să-i pună la adăpost de efort, de o mun
că ce solicită efort, dăruire.

In ultimul an. trăgînd învățăminte din 
aceste fenomene și acționind și în spiritul in
dicațiilor date de conducerea partidului, 
organizațiile U.T.C. au inițiat unele lu
cruri meritorii.

Fără a declina răspunderile mari ce re
vin organizațiilor U.T.C. și deci și nouă, 
trebuie să subliniez că eforturile ce se de
pun in vederea educării tineretului in spi
ritul muncii sint diminuate de prejudecă
țile unor părinți și ale unor cadre didactice 
care rezumă uneori împlinirea idealului pro
fesional la obținerea cu orice preț a unei 
diplome, apreciind drept un eșec educativ, 
formativ, pe acel tinăr care nu reușește 
să la un examen de admitere la un liceu 
sau In învățămîntul superior. In acest 
fel munca productivă este devalori
zată în conștiința unor tineri. Nu 
vreau să arunc răspunderea spre alți fac
tori ; spun incă o dată că avem mari lipsuri 
in acest domeniu noi, cei care lucrăm în 
cadrul organizației U.T.C. ; cred însă că tre
buie elaborată o pedagogie socială de largă 
arie care să cultive prin toate formele, prin 
toate modalitățile, o atitudine Înaintată față 
de munca productivă, care să la atitudine 
față de pozițiile greșite ce se manifestă 
in unele familii, la unele cadre didactice. 
Să folosim mai larg presa, mijloacele co
municației de masă pentru ca figura crea
torului. izbinzile sale, problemele sale com
plicate să fie ridicate pe acel postament 
de stimă la care ele au dreptul firesc. 
Este nevoie de o educație mai consistentă 
a întregii populații in spiritul respectului 
față de muncă.

la o consfătuire cu scriitorii tovarășul 
Ceaușescu a formulat sarcina noastră 
in niște termeni deosebit de fericiți : 
„Adăpați-vă — spunea secretarul general 
de astăzi al partidului — la izvorul vieții 
poporului și nu la ulciorul diferitelor ex
perimente lipsite de viață". Secretarul ge
neral al partidului n-a ostenit să demons
treze un alt adevăr : O artă ce nu se 
pune cu toate puterile sale în serviciul ce
lor mai Înaintate forțe ale societății, care 
nu slujește idealurile cele mai scumpe ale 
oamenilor se autodesfilntează prin gratui
tate.

La Congresele al IX-lea șl al X-lea. ca 
și in toate celelalte lntîlniri ale sale cu oa
menii de cultură și de artă, secretarul ge
neral ne-a atras atenția că poporul nostru 
se află încleștat intr-o patetică bătălie 
pentru edificarea societății socialiste si ca 

trația, respectiv Ministerul învățămintulul, 
nu le înlătură cu suficientă grijă.

Cred cft Ministerul Invățâmintului nu 
este bine organizat, cred că Ministerul în- 
vățămintului are funcțiuni Întregi. mari, 
pentru care nu are nici un fel de persoană 
in cadrul colectivelor sale. I’entru știin
țele educative specialiștii sint răspînditi 
în 4 sau 5 direcții. Nici forțele din știin
țele sociale nu sint concentrate intr-o sin
gură direcție. Nici alte funcțiuni de bază 
nu sint reprezentate, cum ar fi planifica
rea. pentru care ni se cer mereu lucrări 
importante de viitor. De aceea consider 
că — in afară de planul concret de mă
suri care a fost elaborat și care va fi re
vizuit conform vederilor acestei consfătuiri 
?i concluziilor care vor fi trase — / noi 
trebuie să proounem reorganizarea interna 
a acestui minister.

Aș \-rea să spun, pornind de la ceea ce 
am văzut prin județe, câ nu există un de
calaj intre profesori și activiștii politici. 
Nu este o mare diferență poate nici ca pre
gătire politică. Toți au lucrat pe aceleași 
șantiere ale țării, toți au făcut și muncă 
patriotică, și sint toți rezultatul aceluiași 
sistem de invățămînt. Aș putea să afirm 
câ învățătorii și profesorii lucrează cu a- 
tenție, lucrează cu devotament sub în
drumarea organelor noastre de partid și 
câ există o strlnsă și organică legătură 
între activitatea politica și activitatea de 
instrucție. Altfel nu s-ar putea realiza nici 
acea mare mobilizare a tineretului și în fer
mele și cooperativele agricole, și in în
treprinderi, și în muncile de folos obștesc, 
care este rezultatul muncii educative duse 
de partid și de școală.

Aș vrea să asigur conducerea de partid, 
pe tovarășul secretar general Nicolae 
Ceaușescu, că am înțeles critica care ni s-a 
făcut în privința nivelului scăzut de com
bativitate, energie și spirit revoluționar, 
pe care o imprimăm școlii. Am înțeles că 
ceea ce se așteaptă de la noi este un spirit 
de combativitate care să fie acela al ge
nerației care a lucrat voluntar pe șantie
rele țării, care iși are partea de contribu
ție în ridicarea și a uzinelor și a institu
țiilor noi.

MARJIAN
Evident, problemele educației prin mun

că imbracă o multitudine de aspec
te. Există numeroase cazuri de eva
ziune față de greutăți si eforturi din partea 
unor tineri muncitori și cooperatori care mi
grează dintr-un loc in altul, cîteodată cău- 
tind condiții de muncă cit mal ușoare, cisti- 
guri superioare efortului depus, care mani
festă neglijență in ceea ce privește îndepli
nirea cuantumului sarcinilor și obligațiilor 
profesionale.

Importante probleme ridică pe linia edu
cației integrarea în muncă a noilor anga
jați, absolvenți ai școlilor profesionale, a 
tinerilor calificați prin ucenicia la locul 
de muncă sau prin alte forme de scurtă 
durată. Avem și în Capitală in uzine'mari 
un număr ridicat de tineri care nu se 
leagă de întreprindere, nu se integrează, 
cum se exprimă curent limbajul sociologic. 
Uneori, numărul oamenilor care se anga
jează și care pleacă din întreprindere pe 
parcursul unui singur an se ridică la or
dinul unor sute și mii. Am constatat feno
mene similare cu prilejul deplasării unor 
brigăzi ale Comitetului Central al U.T.C. și 
in alte județe.

în spiritul indicațiilor trasate de condu
cerea partidului vom acționa pentru a com
bate aceste mentalități, pentru a cultiva în 
rindul tineretului o atitudine înaintată față 
de muncă

Vom căuta, în același timp, să îmbună
tățim munca de educație patriotică in rin
dul tineretului, concentrlnd atenția asupra 
problemelor prezentului, asupra sarcinilor 
actuale de muncă și de creație.

Vom acorda o mai mare atenție culti
vării principiilor și normelor de educație 
comunistă tn rindul tineretului, vom căuta 
ca activitatea Uniunii Tineretului Comunist 
să fie mai combativă față de manifestările 
reprobabile despre care s-a vorbit. împăr
tășesc aprecierile făcute aci că în unele 
împrejurări noi am considerat că anumite 
probleme 6int mai delicate și nu este ca
zul să fie dezbătute ; in condițiile în care 
n-au acționat opinia publică, oprobriul de 
masă, asemenea fenomene și manifestări 
s-au menținut sau uneori chiar s-au înmul
țit.

Apreciem, stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, în mod deosebit, măsurile pre
conizate in ceea ce privește politica in 
domeniul mijloacelor informației de masă, 
politica editorială și a repertoriului. Toate 
acestea vor exercita o influență pozitivă 
asupra tineretului. In mod autocritic tre
buie să spunem câ și presa de tineret s-a 
ocupat în unele împrejurări mai mult de 
anumite aspecte și fenomene de ordin se
cundar în rindul tineretului și mai puțin 
a dezbătut problemele grele, complexe, de 
muncă, de viață, a oferit mai puțin în 
ceea ce privește idealul demn de urmat.

Noi ne propunem ca în lumina sarcini
lor ce sint stabilite să dezbatem în Bi
roul Comitetului Central amănunțit toate 
aceste probleme, să completăm in spiritul 
indicațiilor și concluziilor ce se vor trage 
din această consfătuire programul nostru 
de activitate, să îmbunătățim pregătirea 
ideologică a activului U.T.C.. să cultivăm 
mai mult pasiunea în muncă, dăruirea în 
înfăptuirea acestor sarcini la activiștii 
Uniunii Tineretului Comunist.

se cuvine deci ca arta să fie o aliată cre
dincioasă a combatanților angajați în a- 
ceastă nobilă luptă; să-și aducă contribu
ția el esențială la cea mai responsabilă 
dintre sarcini — modelarea conștiințelor 
umane.

Documentul tovarășului Nicolae Ceaușescu 
vine la vreme, fiindcă — sintem obli
gați să recunoaștem cu deplină since
ritate — ne-am iluziona sau am as
cunde adevărul dacă am spune că arta 
și-a făcut pe deplin datoria, la nivelul 
forțelor de care dispune. O privire cit de 
sumară asupra acestui domeniu ne relevă 
anumite amănunte elocvente.

Tovarăși, eu citesc poezie de cind știu 
să citesc și sint destui ani de cind am în
vățat alfabetul. Cu peste 40 de ani in urmă 
am practicat eu însumi o poezie avangar

distă, modernistă, Inspirată de modele ce 
bintuiau atunci In lume. Ei bine, vă măr
turisesc cu toată sinceritatea că citesc as
tăzi unele poezii publicate in presa noas
tră literară și nu Înțeleg nimic: cuvinte 
tăiate din ziare, amestecate intr-o pălărie 
după procedeul preconizat la începutul vea
cului de Tristan Tzara și lipite intre ele 
fără nici o noimă. Dacă o asemenea poe
zie protestatară acum o jumătate de veac 
avea o justificare și lin sens, mă întreb cui 
și la ce servește astăzi o asemenea poezie 
la noi ?
Nici o anumită parte a prozei nu e cru
țată de asemenea elucubrații. Sub influen
ta unei mode occidentale astăzi in crepus
cul in apus, a noului roman pe care un 
critic francez de prestigiu ii numește ..foar
te vechi", noi importăm modelul unei proze 
de fraze descusute, împerecheate alandala, 
cu neputr.nță de urmărit, din care nu se 
pricepe nimic și, ceea ce este și mai grav, 
din care nu înțeleg nimic nici cei care 
le-au scris.

Lucrurile nu stau mai bine nici într-o 
anumită parte a dramaturgiei, mai ales în 
aceea pe care o încearcă unii tineri alt
minteri foarte talentat! : în numele unei 
dramaturgii a absurdului, ne sint Înfățișate 
diferite deliruri verbale, pastișe elemen
tare ale unei dramaturgii occidentale de 
orientare filozofică disperată.

Nedumerirea mea vine de acolo 
de unde observ că noi descoperim Ia Bucu
rești in 1971 un teatru pe care Occidentul 
îl consideră definitiv încheiat încă din 
anul 1955 Mă întreb cui servește o aseme
nea dramaturgie, pe care după cum arată 
bilanțurile teatrelor care au montat ase
menea piese, spectatorii le-au respins în 
mod decisiv ?

Arta — superioară îndeletnicire a spiri
tului — a beneficiat din toate timpurile de 
o dublă încărcătură : a fost și o propen
siune dezinteresată a omului către zonele 
cele mai înalte ale cunoașterii și ale emo
ției. dar a fost și o îndeletnicire foarte pă- 
mintească de obligații riguroase. Fiind des
tinată oamenilor — o artă care nu are o 
asemenea destinație e o aberație —, a avut 
întotdeauna si pretutindeni, iertați-mi ter
menii mei foarte prozaici, un comanditar 
și un beneficiar. Cu riscul să irit anumite 
sensibilități alergice, sint obligat să sub
liniez un fapt. Oriunde și oricînd arta a 
avut un comanditar, care a comandat-o pe 
baza unui caiet de sarcini foarte precise și 
niște beneficiari care au primit acest pro
dus Superior al spiritului. Așa a fost în
totdeauna și pretutindeni, așa e și astăzi, 
la noi. Comanditarul artei noastre e clasa 
muncitoare și poporul, beneficiarul artei 
noastre e clasa muncitoare și poporul ro
mân. Acesta este adevărul și el nu trebuie 
uitat.

Și atunci se pune o întrebare de o ele
mentară morală : are dreptul comanditarul 
nostru să ceară o artă pe măsura idealu
rilor sale? Eu cred că are. Are dreptul 
beneficiarul produselor noastre să se de
clare nemulțumit atunci cind li servim nu 
produse exemplare, ci rebuturi ? Eu cred 
că are. Oriunde se produce astăzi ceva in 
țara noastră există un controlor de cali
tate, însărcinat să respingă un produs 
nesatisfăcător. Numai In arte se pare că 
lucrurile au stat pină deunăzi altfel.

Am cunoscut eu însumi directori de tea
tru care puneau în scenă piese, care făceau 
deci cheltuieli cu decoruri, cu costumele

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI CONSTANTIN POTlNGĂ
După ce și-a exprimat adeziunea la mă

surile propuse, apreciind că este un lucru 
bun, chiar foarte bun, că paralel cu preo
cupările crescinde pentru dezvoltarea bu
năstării materiale a maselor, pentru spo
rirea valorilor economice se potențează de 
data aceasta mai pregnant ca oricind răs
punderile ce revin in formarea orizontului 
spiritual și mai ales politic și etic al ma
selor, apreciind totodată că măsurile con
ducerii partidului exprimă exigențele ca
racteristice conducerii noastre, sint un act 
de salutară vigilență politică in domeniul 
ideologiei, al educației, al culturii, vorbito
rul a spus ;

Este unanimă voința tuturor de a nu 
precupeți eforturile pentru ca îndeplinind 
riguros sarcinile ce decurg din acest docu
ment să asigure întărirea spiritului parti
nic, militant, sporirea combativității revo
luționare a activității politico-educative și 
culturale de masă, pentru lichidarea defi
ciențelor, lipsurilor, neajunsurilor ce mai 
persistă incă in acest domeniu ; să asigure 
o mai combativă atitudine față de orice 
influențe ale mentalităților retrograde, ale 
ideologiei burgheze.

Multe din neajunsurile criticate în docu
ment — a spus vorbitorul — se datoresc 
și faptului că mai sint încă unii tovarăși 
cărora societatea le-a încredințat munci — 
plătite sau obștești — in domeniul educa
ției, al culturii șj artei, dar care nu ono
rează cu responsabilitatea scontată unele 
din cerințele exprimate de Congresul al 
X-lea pentru munca politico-educativă și 
culturală de masă.

In continuare au fost înfățișate citeva 
din acțiunile inițiate de Comitetul jude
țean de partid Neamț in spiritul obiecti
velor stabilite de congres, de documen
tele de partid, între care o sesiune de co
municări a comitetului județean, cu carac
ter de schimb de experiență, intitulată 
„Conținut, forme, metode și mijloace in 
scopul dezvoltării conștiinței politice a ma
selor", recentele consfătuiri ale cadrelor 
didactice și cu precădere cea a profeso
rilor de științe sociale din județ, în legătu
ră cu sporirea caracterului practic-aplica- 
tiv al invățâmintului, a doua ediție a sim
pozionului consacrat relației tcatru-tineret, 
care in acest an a avut ca temă „Tea
trul contemporan, tineret, școală".

Dar, trebuie să o spun aci — a declarat 
vorbitorul — în ciuda unor reale străduin
țe pentru Îmbunătățirea muncii politico- 
educative. și in județul Neamț există Incă 
numeroase manifestări negative de genul 
celor criticate in documentul adoptat de 
Comitetul Executiv, așa cum a reieșit și 
dintr-o recentă plenară a Comitetului ju
dețean de partid Neamț, care a examinat 
munca politică și cultural-educativă . de 
masă desfășurată de organele și organiza
țiile de partid, de stat și de masă in scopul 
mobilizării colectivelor de oameni ai mun
cii la Îndeplinirea sarcinilor profesionale, 
de producție și social-obștești.

Unul din principalele noastre neajunsuri 
este acela că nu peste tot am Izbutit să le
găm organic munca politică de interesele 

actorilor, dar mai ales cu materia lor ce
nușie, deși știau pertinamențe și de la În
ceput ca la spectacolul respectiv n-o să 
vină nici un spectator. Mă întreb în care 
industrie se poate Intlmpla ca un director 
să bage in producție un produs știind din 
prima clipă că va trebui să-l dea la topit ? 
Dar s-a mai inlimplat în ultimii ani un 
lucru demn să fie semnalat. Pctrccindu-se 
asemenea cazuri, cu asemenea spectacole la 
care n-a venit nimeni, dar absolut nimeni, 
s-a și teoretizat că o piesă e cu atit mai 
genială cu cit e mai tare respinsă de pu
blic. Vă dațl seama cc dispreț pentru 
spectatorii noștri, ce ofensă nemeritată a- 
dusă unui public care este in același timp 
și comanditarul tuturor investițiilor ce se 
fac astăzi in teatrul nostru. Tuturor aces
tor aberații le dă o ripostă drastică și me
ritată documentul pe care il dezbatem acum 
și aici.

Planul de măsuri cere ridicarea artelor 
la un înalt nivel de conținut ideologic, la 
un inalt nivel de măiestrie artistică. Do
cumentul respinge lucrările confuze, de 
inspirație somnambulică și tenebroasa, 
după cum condamnă tot ce nu reprezintă 
o adevărată expresie vie și convingătoare 
a vieții. Spiritele comode, de un detestabil 
confort intelectual, iși vor închipui poate 
că a sosit momentul reactualizării unei arte 
schematice, dogmatice, fabricată după re
țeta unui idilism sprințar, dar cu atit mai 
toxic. Nu la o asemenea artă ne cheamă 
partidul, nu asemenea lucrări așteaptă ci
titorii noștri, ci o artă care să reflecte ade
vărul vieții, puternic, patetic și percutant.

Documentul pe care-1 discutăm cefe fi
delitate față de idealurile oamenilor care 
ridică o operă de însemnătate istorică — 
socialismul, iar subiectele de inspirație po 
care le oferă sint multiple și majore. Edi
ficarea societății socialiste în România — 
ea însăși o uriașă inovație a istoriei — dă 
scriitorilor noștri modelul unei construcții 
originale in deplin acord cu tradițiile stră
lucite progresiste ale poporului nostru, in 
deplin acord cu realitățile specifice ale ță
rii noastre, în deplin acord cu dorințele și 
speranțele poporului român.

Politica externă a statului român este un 
model de aplicare in spirit științific, crea
tor, a învățăturii marxist-leniniste. Lupta 
Partidului Comunist Român pentru crearea 
unui climat internațional de liniște, incre- 
dere și cooperare este un model de devo
țiune față de idealurile omului de pretu
tindeni, care n-are alt vis decît al unei 
vieți eliberate de cea mai monstruoasă 
teroare a conștiințelor, primejdia izbucnirii 
unui al treilea război mondial.

Ne stăruie tuturora în inimi șl în con
științe ecourile călătoriei făcute de dele
gația noastră de partid și guvernamentală 
condusă de tovarășul Ceaușescu in ță
rile socialiste ale Asiei. A fost această 
călătorie o adevărată înaltă solie a păcii, 
care a dus pină la țărmurile Pacificului 
speranțele poporului român cele mai 
scumpe, și pentru marea familie a statelor 
socialiste ideea cea mai înaltă, ideea apă
rării unității familiei statelor socialiste. 
Strădaniile tovarășului Nicolae Ceaușescu 
pentru restabilirea unității și pentru elimi
narea divergențelor din cadrul familiei sta
telor socialiste este un model de devota
ment față de destinele socialismului și față 
de interesele proletariatului mondial. O ase
menea luptă nu se desfășoară însă in con
diții idilice, precum vedeți, ferite de epi

concret locale ale vieții economice. Nu în
totdeauna am reușit să determinăm ca acti
vitatea politică, și în primul rind cea de la 
om la om, să situeze in centrul atenției (și 
mai ales cu eficiența dorită) marile pro
bleme ale actualului cincinal, cum sint cali
tatea, reducerea consumurilor specifice, re
ducerea prețului de cost, creșterea produc
tivității, a eficienței economice. Faptul a- 
cesta a dus la activități cu caracter abstract, 
uneori lozincard, depășit de vreme, care 
n-au rodit in conștiință politică socialistă.

In propaganda unor documente de partid, 
a unor legi, a unor măsuri politice, mai 
ales la sate, se rămîne prea des doar la sta
diul de popularizare și nu de utilizare a lor 
ca instrumente de stimulare a activității la 
care se referă acestea. Uităm adesea că nu-i 
suficient să dăm informații. Că e necesar ca 
acestea să devină cunoștințe și apoi să de
vină fapte de conștiință socialistă. în multe 
organizații de partid operativitatea inter
venției politico-educative de masă sau de la 
om la om lasă foarte mult de dorit. Sint 
încă, in multe organizații de partid, în acti
vitatea unor organizații de masă și obștești 
și mai ales a unor organizații ale U.T.C., a 
unor instituții, numeroase manifestări de 
formalism, in asigurarea conținutului pro
pagandei, in alegerea formelor, metodelor 
acesteia. Intilnim incă in atitea locuri ma
nifestări conservatoare, de rutină, ca și ipos
taze ale simplismului ori bucherismului. Și, 
aceasta mai ales in diverse forme de invă- 
țămint de partid sau U.T.C.., dar și in in- 
vățămintul agricol, in propaganda prin con
ferințe. Și nu numai in comune, ci și in 
mari întreprinderi industriale din muni
cipiile și orașele județului.

Asemenea neajunsuri, decurgind din se
rioase neîmpliniri in stilul de muncă al or
ganelor de partid, din scăderea spiritului 
de răspundere al unor tovarăși față de 
munca de propagandă, și de ce să n-o spu
nem, chiar din spiritul conservator sau chiar 
incompetența altora, fac să scadă rodnicia 
muncii politico-educative.

In documentul adoptat de Comitetul Exe
cutiv — a arătat mai departe vorbitorul — 
sint criticate și alte categorii de lipsuri și 
manifestări, mai ales ale unor tineri, care 
se zbat din răsputeri pentru o muncă 
ușoară (de birou dacă se poate), să stea 
cit mai mult și să primească de la socie
tate cit mai bine. La comitetul județean 
de partid primesc mulți tineri in audiență. 
Uneori vin și părinții cu ei, și nu puțini 
dintre părinți sint membri de partid. Vor, 
pentru copiii lor, absolvenți de b clase ale 
școlii generale — funcții de birou, la oraș. 
Cind le recomanzi să meargă la lucru in 
C.A.P.. in L.A.S. ori pe un șaniier, unde 
avem atita nevoie de forță de muncă — cei 
mai mulți pleacă bombănind și trintind 
ușa : — „Păi, de-aia a învățat fata mea opt 
clase, să muncească La cooperativă ?“. Și nu 
e singurul gen de exemple.

Sigur, sint cazuri izolate. Nici eu, ca și 
dv., nu confundăm generalul cu particula
rul. Dar, din păcate, „particulari" din 
aceștia 6int incă mult prea multi pentru 
epoca noastră.

Sint doar citeva exemple care confirmă 

soade dramatice. Nu' se cuvine să simplifi
căm nicăieri. Trăim intr-o lume care ars 
limitele ei de înțelegere șl astfel se poate 
ca cele mal curate și mai Înaripate Lntențil 
să capete interpretări cel puțin stranii. Mă 
consolează insă de aceste interpretări stra
nii un cuvint al unui coleg de-al meu, scrii
tor satiric de acun 3 000 de ani. Teofrast, 
care spunea că numai adevărurile mari pot 
fi răstălmăcite, in timp ce cele mici nu 
merită să fie nici măcar tălmăcite. Șl cu 
asta trec mai departe.

Tovarăși, documentul ne cheamă la o 
mare operă care să oglindească socialismul 
românesc. însăși opera scriitorilor, a artiș
tilor e o construcție de o infinită comple
xitate și, de ce ne-am feri s-o afirmăm, de 
o mare gingășie. De aceea să aplicăm in 
toate direcțiile recomandările făcute de tova
rășul Nicolae Ceaușescu artei noastre. Spun 
acest lucru fiindcă știu cum se procedează 
uneori jos. dintr-un spirit de confort con
damnabil. Acolo unde ar trebui să intre In 
acțiune răspunderea, iși face apariția bru
tală. simplificatoare și injustă, măsura ad
ministrativă ; acolo unde ar trebui 6ă Intre 
in acțiune dezbaterea principială, compe
tentă, pertinentă șl autorizată, poate să-și 
facă apariția psihologia de atltea ori con
damnată de tovarășul Ceaușescu, caracteri
zată printr-o insistentă și consecventă su
flare in iaurt.

Documentul prezentat de tovarășul secre
tar general al partidului nostru nu Încu
rajează la asemenea psihologii elementare 
și la asemenea forme ale moralei detracate. 
Cere, dimpotrivă, extirparea fără cruțare a 
tot ce e vechi șl înapoiat în conștiința oa
menilor. De nenumărate ori secretarul ge
neral al partidului — și toată viața lui » 
un exemplu al acestei lupte — «-a străduit 
să extirpe ce este înapoiat.

Documentul prezentat de tovarășul 
Ceaușescu cere să extirpăm deci tot ce 
este vechi, să extirpăm și aceste practici 
care izvorăsc de cele mai multe ori din 
frica și fuga de răspundere. Mă refer la 
frica și fuga de răspundere a unor funcțio
nari mai atenți cu jilțurile lor decît cu 
munca noastră.

Eu cer ca fiecare rind al nostru să fie 
citit cu grija cu care este citit de con
ducerea partidului, fiecare rind de poezie, 
proză sau dramaturgie să fie analizat cu 
dragoste șl pricepere, nu prin ochelarii ste
rilizatori ai vinătorilor de greșeli, ci prin 
optica unei partinități principiale, avlnd 
un singur scop — sporirea artei românești 
și a prestigiului ei.

Literatura noastră ee bucură azi de o 
pleiadă de artiști de o mare forță, puțind 
face cinste oricărei perioade strălucite din 
istoria literaturii noastre și oricărei litera
turi de tradiție glorioasă. Să folosim astfel 
rezervele noastre de energie creatoare Incit 
să creăm în continuare o literatură demnă 
de trecutul ei și de prezentul nostru socia
list, care ne obligă.

Scriitorii din patria noastră sint o expre
sie devotată a națiunii noastre socialiste șl 
a năzuințelor sale cele mal scumpe. Mem
brii de partid sau scriitorii fără de partid 
sintem toți comuniști însuflețiți de lupta 
partidului șl a conducătorului «ău iubit și 
stimat, mult scump inimii noastre scriito
ricești, tovarășul Nicolae Ceaușescu. Să fa
cem totul ca să ridicăm munca noastră la 
înălțimea prețuirii, a dragostei și a Încre
derii pe care ne-o arată partidul și condu
cătorul lui. Șl o vom face 1 

cită dreptate are secretarul general al parti
dului nostru, tovarășul Ceaușescu. cind. in 
propunerile făcute Comitetului Executiv, 
subliniază marea răspundere pe care o 
avem pentru ca să facem un obiectiv prin
cipal din activitatea politică, să combatem 
îndeosebi în rîndurlle tineretului tendințele 
de căpătuială, de parazitism, năzuințele 
spre o viață ușoară cu orice preț, comodă. 
Trebuie să Împlinim mai bine și noi, în 
planul propagandei, sarcina cultivării răs
punderii pentru munca utilă Încredințată de 
societate, firește. De măsura capacității, 
pregătirii și aptitudinilor fiecăruia. Trebuia 
să cultivăm mai rodnic ideea că „îndepli
nirea unei munci utile societății este o 
onoare și o obligație pentru toți cetățenii". 
Pină acum am făcut prea puțin în acest 
sens. Trebuie s-o recunoaștem autocritic.

In încheierea cuvintulul său, vorbitorul a 
făcut, în spiritul documentului prezentat, 
unele propuneri și sugestii pentru Îmbună
tățirea muncii politico-educative.

El a susținut necesitatea ca documentele 
noastre de partid, presa, revistele de par
tid, să pună un mai mare accent pe rolul 
biroului organizației de bază, al comitetu
lui de partid din unitățile economice, din 
comune și orașe față de munca politico- 
educativă.

A adus argumente în sprijinul concepe
rii lnvățămintului de partid ca un sistem 
cu rol și funcții specifice în planul politico- 
ideologic, sugerînd organizarea învățămin
tului de partid cu două categorii de activi
tăți : a) cunoștințe de bază (în principal 
din științele social-politice) ; b) diverse 
forme de popularizare, explicare și apro
fundare a documentelor recente de partid, 
documentelor congreselor, plenarelor, legi
lor. In același sens a propus ca în învăță- 
mintul de partid, ca și în cel de stat, în 
întreaga cultură de masă să se pună un 
accent mai mare pe însușirea bazelor ma
terialismului dialectic șl istoric, pre
cum și a bazelor eticii marxiste, critl- 
cind faptul că programele învățămîntulul 
de stat sint încă sărăcăcioase la acest ca
pitol. A apreciat că se cer. în continuare, 
depuse eforturi pentru modernizarea nu 
numai prin conținut, dar și prin tehnicile 
audio-vizuale, a propagandei noastre, ară- 
tind că editurile, Electrecordul, studiourile 
cinematografice fac încă puțin pentru a- 
ceasta.

Fiindcă în materialul dat publicității sînt 
ridicate și unele probleme ale activității 
la C.C. In domeniul propagandei aș vrea să 
exprim și eu o opinie.

întreaga viață ideologică este condusă de 
C.C., de organul colectiv de conducere al 
partidului.

Cred că munca de organizare și îndru
mare a Îndeplinirii hotăririlor In domeniul 
activității ideologice nu se face suficient de 
coordonat. Uneori cu privire la același 
conținut primim recomandări metodolo
gice din mai multe secții. Este necesară o 
mai bună coordonare a muncii, realizarea 
printr-un alt cadru organizatoric a îndru
mării unitare a întregii activități de pro
pagandă șl cultură. Nevoia o resimțim da 
mult la județ».



PAGINA 6 SClNTElA - duminică 11 iulie 1971

CONSFĂTUIREA DE LUCRU A ACTIVULUI DE PARTID DIN DOMENIUL IDEOLOGIEI
SI AL ACTIVITĂȚII POLITICE SI CULTURAL-EDUCATIVE

J » 7 

CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI DUMITRU POPESCU
Dezbatem, tn această consfătuire de lucru, 

probleme de excepțională însemnătate pen
tru activitatea generală a partidului, pentru 
ridicarea nivelului muncii politico-ideologice 
și cultural-educative, pentru orientarea 
activității tuturor celor ce lucrează in di
verse sectoare ale frontului nostru ideolo
gic.

Propunerile de măsuri prezentate de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu și adoptate 
de Comitetul Executiv constituie un impor
tant sprijin pentru orientarea clară, fermă, 
principială, de pe poziții partinice, a amplei 
activități de educare, de formare a con
științei oamenilor, proces deosebit de com
plex, dar și deosebit de important pentru 
actuala etapă a dezvoltării societății 
noastre.

Traducerea in vieță a acestor măsuri are 
o importanță deosebită pentru creșterea 
continuă a rolului partidului ca factor con
știent. dinamizator, organizator al întregii 
activități de făurire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate.

Aș vrea să subliniez faptul că noi nu 
discutăm aceste măsuri sub imperiul unor 
Împrejurări conjuncturale. al confruntării 
cu dificultăți deosebite. Dimpotrivă, dacă 
apreciem lucrurile in ansamblul lor. avem 
suficiente motive să ne declarăm satisfăcut! 
de rezultatele obținute de partidul nostru 
in toți acești ani ai construcției socialiste, 
in transformarea conștiinței oamenilor, 
in ridicarea gradului de cultură, de instruc
ție generală a maselor, al nivelului Ioc 
politic și ideologic.

Aceasta se exprimă prin adeziunea ple
nară a tuturor categoriilor de oameni ai 
muncii, de la orașe și sate, indiferent de 
naționalitate, la politica partidului nostru, 
prin puternica coeziune a întregului popor 
in jurul partidului nostru, a conducerii 
sale, prin încrederea și autoritatea de care 
se bucură partidul in rindul maselor. în
deosebi activitatea din ultimii ani, de după 
cel de al IX-lea Congres al partidului — 
activitate caracterizată prin marea efer
vescentă și dinamismul imprimat tuturor 
sectoarelor de activitate, prin spiritul viu, 
inovator, promovat de conducerea partidu
lui. prin analiza profundă a problemelor 
actuale ale dezvoltării societății noastre și 
modul creator de soluționare a lor — a a- 
vut efecte deosebite in ridicarea nivelului 
activității politice, in stimularea spiritului 
de inițiativă al organelor și organizațiilor 
noastre de partid, in educarea maselor.

Este insă tot atit de adevărat că in ac
tivitatea politică, ideologică, in munca de 
educare persistă numeroase neajunsuri, se 
mențin rămineri in urmă, a căror înlătura
re se impune cu necesitate pentru a im
prima activității noastre un spirit militant, 
revoluționar, vigoare, forța ae influențare 
Și mobilizare a maselor.

Hotăritor in această privință, așa cum 
pe bună dreptate se subliniază și in propu
nerile prezentate de tovarășul Ceaușescu, 
este ca organele și organizațiile de partid, 
toți cei ce iucrează in diferite sectoare de 
activitate ideologică — și in primul rind 
activul nostru de partid, incepind cu secți
ile Comitetului Central, cu toți cei care 
lucrăm in activul de partid sau de stat, 
in instituții ideologice — să-și îndeplineas
că cu mai multă răspundere îndatoririle ce 
le revin, să abordeze cu spirit partinic, 
principial, cu competență politică, ideolo
gica problemele de care răspund, să mili
teze cu toată hotărirea pentru promovarea 
pozițiilor politice și ideologice ale parti
dului nostru, să acționeze cu energie și 
fermitate împotriva tuturor manifestărilor 
și influențelor ideologiei străine, împotriva 
mentalităților și concepțiilor înapoiate.

Autocritică, tovarăși, ne putem face cu 
toții, toți cei care lucrăm de mai mult sau 
mai puțin timp in acest domeniu de acti
vitate, de fapt toți activiștii de partid și 
de stat, pentru că indiferent de domeniul 
în care lucrează, orice activist de partid 
trebuie să facă muncă politică. Munca de 
partid este, indiferent de domeniul in care 
activezi, prin excelență muncă politică.

Și aceasta pentru că, intr-adevăr, prin
cipala noastră lacună In această direcție 
este slăbirea fermității ideologice, a spiri
tului de combativitate față de fenomenele 
negative, ingăduința și toleranța față de 
manifestări străine principiilor noastre de 
muncă și de conviețuire. Or, este evident 
că acolo unde slăbește activitatea noastră, 
afirmarea cu putere a convingerilor, a 
pozițiilor noastre, a concepțiilor partidului 
nostru, iși fac loc influențe străine, poziții 
și mentalități retrograde. S-a manifestat, 
cred, la unii tovarăși, o greșită înțelegere 
a chemării partidului nostru pentru pro
movarea spiritului creator, novator in toate 
domeniile de activitate, pentru înlăturarea 
închistării in gindire, a viziunilor schema
tice, dogmatice, a tendințelor de a înlocui 
munca politică vie, cu spiritul funcționă
resc administrativ. Este evident că nicio
dată conducerea partidului nostru nu a con
fundat lupta împotriva inerției, a închistă
rii, pentru dezvoltarea gindirii creatoare, 
cu slăbirea fermității și principialității par
tinice. cu atitudinile tolerante, îngăduitoare 
față de ideologia străină, față de pozițiile 
și mentalitățile retrograde și reacționare.

Militind împotriva viziunilor simpliste, 
vulgarizatoare asupra marxismului, pentru 
însușirea a tot ce apare nou în gindire. in 
știință, in cultura, pentru o largă recepti
vitate față, de ideile novatoare, progresiste, 
pentru lărgirea contactului și a dialogului 
cu alte curente de gindire, partidul nostru 
nu a înțeles și nu înțelege tocirea spiritu
lui critic, a fermității ideologice ci, din con
tră, subliniază necesitatea promovării spi
ritului militant, combativ, manifestării ac
tive a concepțiilor noastre despre lume și 
viață, a pozițiilor politice ale partidului 
nostru.

în condițiile In care se extind relațiile 
noastre internaționale pe toate planurile, 
ale multiplicării contactelor, schimburilor 
politice, economice, tehnico-științifice, cul
turale, turistice, se impune cu atit mai 
mul: ca organele și organizațiile de partid 
6ă intensifice activitatea de educare, de în
drumare politică-ideologică a fiecărui mem
bru de partid, a tuturor oamenilor mun
cii. in spiritul pozițiilor politice și ideolo
gice. ale principiilor etice pentru care mi
litează partidul nostru. Atitudinile de plo
conire, de servilism față de străinătate, sub 
diverse forme de manifestare, tendințele 
de a prelua fără discernămlnt tot felul de 
idei sau curente la modă in alte țări, Încli
nația unora de a căuta afirmarea prin 
recunoașterea calităților lor profesio
nale, științifice sau artistice nu in primul 
rind In țară, ci în afara ei. aorința de a fi 
cu orice preț aplaudați in străinătate - 
manifestări reprobabile, dar teoretizate a- 
probativ de către unii — prezintă tributul 
plătit unor concepții vechi, lipsite de pa
triotism, de demnitate națională, complexu
lui de inferioritate, mentalități cultivate in 
trecut de burghezie, mentalități care con
trastează flagrant cu poziția promovată de 
partidul nostru, prin întreaga sa politică, 
internă și externă, care a adus României 
prestigiul și autoritatea internațională de 
care se bucură astăzi in întreaga lume.

Este o datorie de onoare a organizațiilor 
de partid, a activității noastre propagandis
tice, a tuturor instituțiilor educative de a 
cultiva atitudinea demnă, patriotică, devo
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tamentul față dc patrie șl popor, dc a pro
mova poziția militanta in orice Împreju
rări.

Documentul dc deosebită însemnătate teo
retică și practică adoptat de Comitetul 
Executiv subliniază una din îndatoririle dc 
mare răspundere ale activității noastre de 
partid. ale muncii politice-educative : 
dezvoltarea opiniei de masă împotriva fe
nomenelor negative, mentalităților înapoia
te, manifestărilor antisociale, împotriva în
călcării normelor noastre de conviețuire, 
a principiilor noastre etice, a legalității so
cialiste. Viața demonstrează că procesul 
construirii noii orinduiri este o luptă ne
contenită intre vechi și nou. o confruntare 
continuă intre pozițiile avansate, Intre 
noile relații sociale și principii de viață, 
care se statornicesc in societate, pentru 
care militează partidul nostru și mentali
tățile înapoiate, spiritul rutinier, influen
țele individualismului, concepțiile mic- 
burgheze sau alte fenomene negative, care 
acționează ca frine ale mersului nostru 
înainte. Lipsa de opinie, toleranța, manifes
tările de liberalism față de încălcarea re
gulilor și principiilor noastre de viață nu 
fac decit să Încurajeze și să creeze un 
climat favorabil extinderii fenomenelor ne
gative.

Trebuie să observăm, tovarăși, că dato
rită neajunsurilor activității noastre poli
tice, slăbirii spiritului de exigență și al 
muncii de educare partinică, uneori chiar 
membrii de partid devin purtători ai unor 
mentalități Înapoiate.

Conducerea partidului nostru a subliniat 
nu o dată ce importantă au forța exemplu
lui personal, necesitatea ca membrii de 
partid, și in primul rind cadrele de partid 
și de stat, să fie exemple in intreaga lor 
activitate, in muncă și viață, in respecta
rea legalității și normelor de echitate, a 
principiilor noastre etice.

Conducerea partidului a analizat in dteva 
rinduri fenomene infracționale și. cu deo
sebire, existența unui număr mare de ca
zuri de delapidări și furturi din avutul ob
ștesc. Fără îndoială, asemenea fenomene 
fac obiectul activității organelor de stat, 
care trebuie să acționeze cu hotărire pen
tru sancționarea aspră a celor ce prejudi
ciază bunul public. Insă existența unor 
asemenea fenomene impune ca o concluzie 
de primă însemnătate necesitatea întăririi 
muncii noastre politice, sprijinirea prin 
aceasta a întăririi vigilenței, simțului de 
răspundere și disciplină, formarea unui pu
ternic curent de opinie care să facă impo
sibilă acțiunea elementelor necinstite.

După cum va trebui să ne preocupe fe
nomenul. destul de răspindit, al sistemului 
protecțiilor, favoritismul, al traficului de 
influență, al „pilelor" cum li se spune in 
mod curent, fenomen care nu intimpină 
întotdeauna riposta hotărită din partea or
ganelor și organizațiilor noastre de partid.

Este inutil să subliniez caracterul nociv' 
al unor asemenea practici, rolul lor nefast 
in deteriorarea raporturilor normale dintre 
oameni, efectul lor negativ cu deosebire 
asupra educării și formării tineretului. A- 
somenea fenomene sint cu atit mai dăună
toare cind se petrec in școli, fie că este 
vorba de promovarea cadrelor didactice, 
fie de examenele de admitere sau reparti
zarea absolvenților. Asemenea fenomene 
trebuie să intimpine o ripostă mai hotărită 
din partea organizațiilor și organelor noas
tre de partid, o atitudine intolerantă față 
de încercările de a ocoli reglementările le
gale. un climat de înaltă principialitate si 
c-orectitudine, Ar trebui ca și la Ministerul 
învățămintului să se adopte o atitudine 
mai fermă, principială față de asemenea 
practici pentru că nici chiar ministrul 
învățămintului nu este scutit de interven
ții și presiuni de tot felul in asemenea 
probleme.

De o deosebită importanță este activita
tea de educare prin muncă și pentru 
muncă a tineretului, cum pe bună dreptate 
s-a subliniat in consfătuirea noastră. 
Aceasta este o problemă de însemnătate 
majoră, cu implicații multiple, la soluțio
narea căreia trebuie să concure toți facto
rii din societatea noastră. Aș vrea sâ subli
niez doar importanța măsurilor propuse de 
conducerea partidului pentru legarea școlii 
de viață, de producție, pentru îmbinarea 
instruirii școlare cu pregătirea practică a 
tinerilor ca unul din elementele hotăritoare 
pentru o pregătire completă, pentru muncă 
și viață a tineretului, pentru educarea sa 
in spiritul principiilor societății noastre. 
Este adevărat ce spunea tovarășul Malița. 
privitor la recentele consfătuiri ale cadre
lor didactice, organizate sub conducerea co
mitetelor județene de partid ; ele au reliefat 
într-adevăr multe realizări, măsuri adop
tate in ultima vreme pe această linie. însă, 
in același timp, ele au scos la iveală și 
foarte multe neajunsuri și încetineala cu 
care se acționează ; in cadrul lor a fost cri
ticată conducerea Ministerului Invățămin- 
tului că nu acționează cu suficientă perse
verență pentru perfecționarea întregului 
proces al muncii de educație și instrucție. 
Este, de altfel, regretabil că nici unul din
tre membrii conducerii ministerului nu a 
participat la vreuna din consfătuirile re
cente, lucru remarcat și criticat de partici
pant!.

Sarcini de mare răspundere revin în a- 
ceastă direcție și organizațiilor noastre de 
tineret. Uniunii Tineretului Comunist, aso
ciațiilor studențești, chemate sâ dezvolte o 
mișcare de masă in ceea ce privește parti
ciparea tineretului la munca patriotică. Ia 
acțiunile de folos obștesc.

Consider că este necesar ca și organiza
țiile noastre de partid să acorde un sprijin 
mal mare in această direcție, ca, de altfel, 
in general îmbunătățirii activității politice- 
educative desfășurate de organizațiile de 
tineret și de unitățile noastre de invățămint.

Sint de acord cu observațiile critice și cu 
Indicațiile tovarășului Ceaușescu privind 
îmbunătățirea activității Secției de propa
gandă a Comitetului Central in legătură cu 
răspunderile ce-i revin, pe linia muncii po
litice in școli, in facultăți, pe linia îmbună
tățirii predării științelor sociale. Va trebui 
ca, împreună cu Ministerul Invățâmintului, 
să dăm viață măsurilor indicate, să asigu
răm in primul rind organizarea in cadrul 
Ministerului învățămintului a direcții
lor educative, a direcțiilor care se 
ocupă de predarea științelor sociale, să 
stabilim pentru noul an de invățămint mă
surile concrete in legătură cu organizarea 
Întregi; activități de educare politică, să 
analizăm încadrarea catedrelor de științe 
sociale, conținutul cursurilor, să luăm mă
suri pentru Îmbunătățirea sistemului de 
pregătire si perfecționare a cadrelor.

Un instrument puternic in activitatea de 
educare a maselor il constituie activitatea 
de propagandă pe care o desfășoară or
ganele si organizațiile de partid, acțiunea 
de informare politică, diferitele forme ale 
învățămintului de partid.

Dacă am judeca sub aspect cantitativ am 
putea spune că este un lucru remarca
bil câ in diferitele forme organizate ale In- 
vățămlntului. ale propagandei de partid 
au fost cuprinși in acest an peste 2 milioane 
200 de mii de membri și nemembri de 
partid. O armată de aproape 70 mii de lec
tori Și propagandiști desfășoară activitatea 
de popularizare a politicii și ideologiei par

tidului nostru Ei se Intllnesc cu regulari
tate. poartă discuții politice cu aproape 
întregul efectiv al partidului nostru.

Putem menționa multe aspecte pozitive 
ale desfășurării acestei activități. Trebuie 
insă sâ recunoaștem câ există incă mult 
formalism in invățămintul de partid ca și. 
in general jn activitatea noastră de propa
gandă. că multe din acțiunile organizate au 
o slabă eficiență ; avem incă un număr 
mare de propagandiști care desfășoară o 
activitate nointeresantă. neatractivă; se ma
nifestă Incă o anumită notă școlărească in 
funcționarea cercurilor de studiu ; se abor
dează in mod abstract unele probleme, sint 
insuficient ancorate în aspectele concrete, 
in fenomenele cu care sint confruntate 
organizațiile dc pariid. Au fost făcute nu
meroase observații critice și sugestii 
și cu prilejul intilnirilor recente cu ca
drele din domeniul propagandei In acest 
SDirit s-a și lucrat la Secția de propagan
da pregătindu-se măsurile pentru viitorul 
an de invățămint. Este de datoria noastră 
să finalizăm aceste măsuri in spiritul in
dicațiilor conducerii partidului, pentru a 
asigura creșterea forței de influențare a 
invățâmintului de partid, o apropiere mai 
puternică a lui de problemele muncii de 
partid, de nivelul de cunoștințe al mem
brilor de partid. aJ oamenilor muncii, pen
tru a asigura o pregătire mai temei
nică a întregului nostru activ de partid.

Cu toate ca in ultimul an de zile s-au 
luat unele măsuri pentru înviorarea activi
tății politice de masă, prin reorganizarea 
colectivului de agitatori, dezvoltarea dife
ritelor forme ale agitației vizuale, in spe
cial a gazetelor satirice, există incă nume
roase neajunsuri in desfășurarea acestei 
activități. Multe organizații de partid des
fășoară o insuficientă activitate nemijlo
cită, de la om la om. cu fiecare membru 
de partid. Este de aceea foarte importantă 
indicația conducerii partidului de a apro
pia mai mult munca de partid de proble
mele concrete ale colectivelor de oameni 
ai muncii, de a asigura o cunoaștere mai 
directa a oamenilor, a membrilor de partid, 
a preocupărilor lor, de a asigura un con
tact mai viu, nemijlocit al cadrelor de 
partid cu masa de oameni ai muncii, de a 
manifesta mai multă atenție și grijă față 
de soluționarea problemelor, a greutăților 
pe care le intimpină oamenii muncii.

Este nevoie ca in această direcție să 
desfășurăm o activitate mai susținută. 
Secțiile Comitetului Central, secția de pro
pagandă, activul comitetelor noastre jude
țene pot și trebuie să facă mai mult pentru 
a generaliza experiența bună care există 
in această direcție. Cițiva tovarăși au rele
vat, in discuții, aspecte pozitive ale preocu
părilor pentru extinderea și activizarea, in 
ultima vreme, a formelor muncii politice. 
Organizarea la Comitetul Central a unei 
expoziții care-și propunea să prezinte 
sintetic formele cele mai vii, mai eficiente, 
a ilustrat, de asemenea, preocupări in 
această direcție. Este insă un fapt real 
cu in organizațiile de partid, in unitățile 
economice sint insuficiente eforturile pentru 
extinderea, pentru generalizarea acestei 
experiențe, pentru multiplicarea mijloace
lor educative, agitatorice, prin care acțio
nează organizația de partid.

O deosebită importanță pentru ridicarea 
nivelului muncii noastre politice o are asi
gurarea unei temeinice instruiri și pregă
tiri a activului de partid. Dispunem de o 
gama largă și variata de forme de pregă
tire, de școlarizare și instruire a caareiur, 
atit a celor din aparatul comitetelor jude
țene, orășenești, cit și din organizațiile de 
partid. Treouie să acordăm in viitor mai 
multă atenție calității acestei pregătiri și 
realizării ei conform indicațiilor și reco
mandărilor existente. Totdeauna vor fi sar
cini multe de rezolvat și nu sint șanse ca 
sâ scadă vreodată intensitatea muncii or
ganelor de partid. Cu toate acestea este 
nevoie să găsim și timpul necesar pentru 
pregătirea temeinică a aparatului de partid, 
pentru ca fiecare activist al partidului nos
tru să poată fi un militant priceput, un 
bun organizator și un propagandist calificat 
și înflăcărat al politicii partidului nostru.

Este necesar pentru aceasta ca și secțiile 
Comitetului Central, și in special secția noas
tră de propagandă, să manifeste mai multă 
exigență, sa acorde un sprijin mai susținut 
comitetelor județene in organizarea acestor 
activități. Va trebui să acordăm mai multă 
atenție și pregătirii activului din domeniul 
propagandei, selecționării unor oameni cu 
pregătire politică, cu experiență de muncă, 
de viață, cu spirit exigent, combativ, capa
bili să facă muncă politică vie, in strinsă 
legătură cu problemele vieții, cu preocupă
rile oamenilor muncii.

Conducerea partidului ne-a încredințat u 
sarcină deosebit de importantă — de a răs
punde de organizarea sistemului de perfec
ționare a cadrelor de partid. Aceasta va im
pune — atit din partea noastră, a activiști
lor Comitetului Central, cit și din partea co
mitetelor județene — să manifestăm o deo
sebită perseverență pentru buna organizare 
și desfășurare a sistemului de pregătire a 
cadrelor. Vom analiza, in spiritul indicații
lor tovarășului Nicolae Ceaușescu, și măsu
rile de imbunătățire a activității Academiei 
„Ștefan Gheorghiu", atit in ce privește 
cursurile de bază, cursurile scurte de 
instruire și perfecționare a diferitelor ca
tegorii de cadre, cit și activitatea școlilor 
de partid.

Desigur, tovarăși, tema dezbaterilor noas
tre cuprinde o arie vastă de probleme, le
gate de toate domeniile activității politice și 
ideologice desfășurate de partidul nostru. 
Este necesar să asigurăm o mai strinsă con
jugare a eforturilor tuturor factorilor, atit 
pe plan central cit și local, pentru a asigura 
un front comun de acțiune in slujba obiec
tivelor majore ale formării conștiinței socia
liste și educării comuniste a maselor, pentru 
a asigura îmbunătățirea radicală a activității 
desfășurate in acest domeniu de organiza
țiile de partid, ridicarea calitativă a nivelu
lui muncii de propagandă, de răspindire a 
cunoștințelor politice și ideologice, pentru a 
valorifica mai bine forțele unităților și ca
drelor de cercetare din domeniul științelor 
sociale, posibilitățile oferite de activitatea 
culturală de masă, pentru a pune in slujba 
țelurilor noastre educative cu mai mult suc
ces creația literar-artistică, mijloacele de 
informare și comunicare de masă. Este ne
cesar, cred, să îmbunătățim in acest sens și 
activitatea aparatului Comitetului Central, 
conlucrarea secțiilor Comitetului Central.

Ar trebui poate să ne gindim in acest sens 
și la perfecționarea funcționării comisiei 
ideologice a Comitetului Central ; poate că 
ar fi bine să unim cele două comisii existen
te acum, de propagandă și invățămint și de 
presă și cultură, pentru a asigura o abordare 
mai amplă, cu forțe unite atit a probleme
lor propagandei de partid, ale muncii poli
tice de masă, cit și a problemelor privind fo
losirea instrumentelor celor mai eficiente 
care acționează în această direcție, a mij
loacelor de informare și comunicare de 
masă, a Instituțiilor de cultură si artă.

Tn încheiere, doresc tovarăși, să mă an
gajez că. in ceea ce mă privește, voi depune 
toate eforturile pentru a contribui pe mă
sura posibilităților, cunoștințelor, puterilor 
mele la înfăptuirea măsurilor stabilite de 
conducerea partidului.

Congresul al X-lea a pus la ordinea zi
lei. după cum știm cu toții, făurirea socie
tății socialiste multilateral dezvoltate, defi
nind totodată acest obiectiv ca o evoluție 
pluridimensională in care, alături de ridi
carea civilizației materiale, o pondere esen
țială au perfecționarea relațiilor socia
liste, înfăptuirea echității sociale, configu
rarea. exclusiv sub Incidența gindirii 
marxist-leniniste. a întregii conștiințe pu
blice și individuale. Aceasta situează de la 
sine activitatea politico-ldeologică a par
tidului pe o poziție de prim plan.

Partidul nostru are o experiență istorică 
deosebit de bogată in sfera acestei activi
tăți. Valoarea și eficiența ei sint confir
mate de rezultate. Este cunoscută schim
barea profundă, asanatoare, am putea spu
ne, care s-a produs in anii de după elibe
rare in mentalitatea politică și socială de 
masă, in morala publică, in gindirea do
minantă a societății. Esența activității 
educative a partidului nostru este îmbi
narea strinsă, organică, dialectică a cul
tivării patriotismului socialist care galvani- 
zează energiile, capacitatea revoluționară 
de creație a poporului, cu internaționalis
mul proletar, cu exprimarea atașamentului 
și sprijinul nemijlocit față dc idealurile 
cele mai înaintate ale omenirii contempo
rane. ale forțelor revoluționare, progresiste, 
antiimperialiste de pretutindeni. Această îm
binare reprezintă, se știe, un element fun
damental al justeții marxist-leniniste a po
liticii oricărui partid comunist. In partidul 
nostru ea nu numai că nu are un caracter 
declarativ, dar nu se oprește nici la stadiul 
educației, nu se circumscrie numai la inrîu- 
rirea ideologică a maselor, ci se concretizea
ză in activitatea practică curentă, se inte
grează in linia politică generală internă și 
externă a partidului aplicată cu consecven
ță in viață. Spiritul internaționalist se ma
nifestă in ampla activitate externă pe care 
partidul nostru o desfășoară neobo
sit, în promovarea unei politici de priete
nie și colaborare cu țările socialiste. In 
legătură cu aceasta, un eveniment remar
cabil. de importanță istorică pentru 
națiunea noastră, și cred că nu gre
șesc dacă spun pentru viața mișcării co
muniste internaționale, a fost vizita pe care 
delegația de partid și guvernamentală, 
condusă de tovarășul Ceaușescu, a făcut-o 
recent în țările socialiste din Asia. Nu nu
mai pentru poporul român, dar și pentru lu
mea progresistă, revoluționară internaționa
lă. este evident că această vizită a slutit 
cauzei depășirii divergențelor dintre țările 
socialiste, dintre partidele comuniste, creării 
unității in care este interesată omenirea 
muncitoare de pretutindeni. Tată feța inter
naționalismului în acțiune al Partidului Co
munist Român bazat pe stimă proletară, ne 
considerația reciprocă a partidelor, pe ega
litate în drepturi și neamestec în treburile 
interne.

Societatea noastră este azi un organism 
sănătos, străbătut de o sevă optimistă, de un 
elan constructiv care dă dinamismul ce ex
plică spectaculosul progres al țării, vizibil 
nu numai pentru noi. ci pentru intreaga 
opinie publică internațională. O expresie a 
forței de convingere a ideilor partidului 
nostru este prestigiul și devotamentul de 
care el se bucură in popor. Cuvintele d<» 
ordine ale partidului nostru devin astăzi 
sistematic înseși țelurile națiunii, confir- 
mindu-se astfel in mod strălucit teza mar- 
xist-leninistă câ ideile însușite de mase sint 
o uriașă forță materială in slujba progre
sului. De aceea respingem orice așa-zise 
îngrijorări, in fapt pseudoîngrijorări. false 
îngrijorări, cu vădit caracter insinuant, 
netovărășesc, neprincipial, cu privire lu 
realitățile și la platforma socialistă a po
porului român și a naționalităților con
locuitoare din România. Noi nu dăm lecrii 
nimănui, nu no amestecăm în treburile 
nimănui, respectăm dreptul fiecărui popor 
de a-și decide singur destinul, avem încre
dere in forța revoluționară a clasei munci
toare care s-a eliberat prin luptă și consi
derăm că sintem îndreptățiți să nu primim, 
la rindul nostru, „lecții" de socialism de 
nicăieri. Partidul Comunist Român, clasa 
noastră muncitoare și-au dovedit pe deplin 
capacitatea do a conduce cu succes poporul 
pe calea socialismului și comunismului.

Cu toate succesele pe care le-am obținut 
în domeniul activității politico-educative, 
sintem departe, desigur, de a putea afir
ma că procesul de formare a conștiinței 
noi a tuturor cetățenilor a fost încheiat. 
Ar fi o regretabilă utopie să credem acest 
lucru. în primul rind, lumea nu este una 
și aceeași, nu e o entitate statică, ci o suc
cesiune neîntreruptă de generații care, in- 
țrind în cetate, trebuie de fiecare dată 
înarmate cu normele ei superioare și ferite 
de noxele morale, oricit de periferice ar 
fi. In al doilea rind, și in legătură directă 
cu aceasta, știm cu toții că intr-un sfert 
de secol nu s-au putut' si nu puteau fi 
lichidate toate tarele moștenirii de secole 
în gindire și in etică. In al treilea rind. lu
mea nedreptății, circumscrisă înoă pe o 
mare suprafață a globului. î.șl generează 
•și iși propagă filozofia, impregnată In mo
dul de viață, in gindire, în cultură, cu 
destulă forță. In sfirșit. istoria ne demon
strează că conștiința rămîne In mod obiec
tiv in urma vieții materiale și accelera
rea evoluției el trebuie stimulată.

Pe bună dreptate, conducerea partidului a 
abordat din nou, cu atîta acuitate, problema 
influenței ideologice și politice în mase. Si 
de data aceasta, ca de atîtea ori in ultimii 
ani. Inițiativa — pătrunsă de o Înaltă res
ponsabilitate comunistă — a revenit secre
tarului nostru general, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. preocupat statornic de fiecare 
din laturile vieții sociale, de dezvoltarea ar
monioasă; de ansamblu, a societății socia
liste românești și, în special, de destinul 
omului eliberat de exploatare — mobilul su
prem al vieții șl luptei sale de revoluționar, 
al activității întregului partid pe care il con
duce magistral.

Tn domeniul ideologic putem spune, cred, 
că în ultimii ani am făcut foarte mult, dar 
în același timp că am făcut încă destul de 
puțin. Am făcut mult, pentru că In nici o 
altă perioadă a istoriei sale, partidul nos
tru nu a elaborat o gamă mai largă de teze 
și idei, nu a oferit o mai mare bogăție de 
răspunsuri teoretice la problemele noi ri
dicate de viață, de evoluția societății noas
tre și a lumii, aducînd prin aceasta o con
tribuție remarcabilă la dezvoltarea creatoare 
a tezaurului universal al marxism-leninis- 
mului. Ce altă dovadă mai grăitoare decit 
cele 5 volume, cuprinzind lucrările din ulti
mii 6 ani ale tovarășului Nicolae Ceaușescu 
— dintre care o bună parte au căpătat deja 
circulație internațională ? Acolo se găsește 
fundamentat, printre atîtea altele. însuși 
conceptul partinic clar, vast, original, al edu
cației comuniste, al activității Ideologice și al 
creației culturale in România, in etapa ac
tuală.

Sub impulsul acestor iradia ții puternice 

șl neîntrerupte de idei noi, Întreaga noas
tră viață socială, politică, spirituală a în
florit, a căpătat un puls nou, și aceasta 
nu a putut să nu se răsfringă asupra con
științei fiecăruia. în ultimii ani s-au am
plificat dimensiunile culturii noastre, s-a 
produs un real reviriment în creația lite- 
rar-artisticâ din care — exceptind ceea ce e 
inconsistent și timpul a și pulverizat — va 
rămîne un număr de opere trainice. Din 
păcate am cumpărat prea mult steril, față 
de cantitatea de metal prețios recoltată.

De ce consider că am făcut incă puțin 
pe planul educației comuniste ? în primul 
rind, pentru că pe baza evoluției dialec
ticii. la fiecare etapă exigențele sint tot 
mai mari. In același timp pentru că înseși 
unele elemente pozitive din viața socială 
pot genera neajunsuri in condițiile în care 
nu se acționează dialectic. Astfel, un ele
ment deosebit de pozitiv in societatea noas
tră actuală este dezvoltarea democrației 
socialiste, crearea climatului propice pen
tru afirmarea personalității, pentru Înflo
rirea gindirii, a creației, descătușarea ini
țiativei de masă. Partidul iși exercită rolul 
conducător in societate la un plan supe
rior, pe calea consultării cu poporul, a 
dialogului cu clasa muncitoare, cu țărăni
mea și intelectualitatea, a muncii de con
vingere. Aceasta are. practic, o valoare 
uriașă in dezvoltarea noastră socială. Dar, 
din păcate, nu absolut toți oamenii pricep 
libertatea in accepțiunea marxistă a nece
sității istorice Înțelese. Unii concep liber
tatea individului in sensul obligației isto
riei de a-i înțelege și accepta acestuia orice 
capriciu, orice licență, orice opțiune filo
zofică sau morală. Și se simt frustrați, le
zați personal, dacă necesitatea istorică ră- 
mine insensibilă la această pretenție.

într-un climat avansat ca al nostru, ac
tivitatea Ideologică, educativă a partidului 
are răspunderi extrem de mari fată de 
societate, față de om. față de cauza socia
lismului. Climatul afirmări-i personalității, 
a gindirii. nu înseamnă nicidecum afirma
rea gindirii burgheze, ci afirmarea gindirii 
socialiste. Metoda dialogului și a comuni
cării nu înseamnă pertractarea cu ideolo
gia și moravurile burgheze, ci tocmai com
baterea lor fermă. Dacă se aud mai multe 
voci nu înseamnă că trebuie interpretate 
partituri ideologice diferite. Și chiar dacă 
se fac auzite uneori și melodii străine, nu 
înseamnă că cea a filozofiei noastre trebuie 
să se estompeze, ci, dimpotrivă, să dow
nline. să convingă, să triumfe, astfel ca să 
fie melodia unică a tuturor, indiferent în 
ce registru cintă fiecare. Așa se realizează 
In societatea noastră, pe plan ideologic, 
principiul marxist al unității în diversi
tate.

Unii dintre noi — mă refer la cei ce lu
crează in sfera ideologiei, printre care se 
numără și subsemnatul — nu am înțeles 
întotdeauna. în profunzimea sa. esența a- 
cestui adevăr. Cred că pentru a putea de
monstra că sintem în stare să traducem in 
viată programul pe care ni l-a exous to
varășul Ceaușescu, trebuie să relevăm des
chis și răspunderile ce ne revin nouă, ce
lor care lucrăm aici, la Comitetul Central 
al partidului în domeniul propagandei și al 
culturii, precum si activiștilor similari de 
pe intreaga filieră organizatorică a parti
dului nostru.

Noi am avut întotdeauna o orientare 
clară în ce privește principiile directoare ale 
activității ideologice, politice, de educație 
comunistă, cultural-artistice. De vină a fost 
nu orientarea, ci munca practică de tradu
cere în viață a acestei orientări. Și trebuie 
spus deschis că uneori s-a manifestat din 
partea noastră o anumită comoditate, nu de 
ordin fizic, desigur, ci o comoditate politică, 
spirituală, in activitatea vie de organizare 
a înfăptuirii liniei generale. Cred că 
pînă la urmă a fost vorba și de o anu
mită minimalizare a importantei activității 
concrete de educație comunistă, a muncii 
politice, o anumită supralicitare a laturii de 
specialitate a activităților desfășurate. în 
dauna fondului politic al fiecărei acțiuni. 
Ne-am închipuit uneori, chiar dacă in mod 
difuz, că educația omului se realizează, 
pînă Ia urmă, sub influenta avalanșei de 
idei noi, generate de partid in ultimii ani, 
și în virtutea legilor generale ale progresului 
societății noastre. Nu neg că. în parte, at
mosfera de efervescență teoretică a partidu
lui și iureșul revoluționar al transformării 
noastre socialiste schimbă și oamenii, dar la 
rindul lor înseși schimbările în conștiința 
oamenilor condiționează în bună măsură 
progresul general. Iar întrucit conștiința Fa
mine obiectiv în urma vieții materiale, evo
luția el trebuie stimulată. Din motivele de 
care am vorbit, nu Întotdeauna ne-am 
aflat in ofensivă — am in vedere, de
sigur, nu ofensiva generală, ci cea din 
unele raporturi concrete, din situații de 
flecare zi. Trebuie să spun că uneori a 
fost subapreciată presiunea mic-burgheză 
care se exercită pe plan ideologic 
si moral Această slăbire a combativi
tății revoluționare, partinice pe tărlm ideo
logic se manifestă atit în viața unor or
ganizații de partid și de masă, cit și în 
propagandă, in invățămint. in presă și ra- 
dioteleviziune, in cultură. Or, a ne resemna 
la o coexistență pașnică cu tendințele străi
ne, negative, fie ele in gindire, in comporta
re sau în cultură, a considera că acestea sint 
un dat fatal nu corespunde însăși esenței 
ideologiei noastre, a cărei misiune este să 
transforme lumea, nu să-i accepte racilele 
si să le conserve. Este o chestiune funda
mentală a poziției fiecăruia dintre noi. Pro
punerile tovarășului Ceaușescu vor ajuta 
pe multi să se scuture de această resem
nare, de această toleranță, de această obo
seală necomunistă.

Se mai întimplă, șl nu rareori, ca unii to
varăși să nu intercepteze tonalitatea filozo
fică sau morală străină, să nu sesizeze sor
gintea de această factură a unor mani
festări. Mentalitatea burgheză, filozofia 
de esență antimaterialistă. irațională, retro
gradă nu se prezintă întotdeauna în stare 
pură și foarte rar. în condițiile noastre, 
acestea iși pun eticheta, se autodefinesc. O 
formă transformată, degenerată, dar prin 
aceasta nu mai puțin nocivă a acestei filo
zofii este eclectismul — amestecul de lu
cruri străine, de împrumut — expresie, de 
fapt, și a inculturii și a lenei de a gîndi. 
Unii iși apără cu Înfocare asemenea idei, 
asemenea producții, pretinzînd su.s si tare 
că sint marxiste, socialiste.

Tn legătură cu aceasta se pune problema 
pregătirii ideologice a cadrelor noastre. 
Pregătirea slabă a unor tovarăși cu sarcini 
de răspundere in conducerea instituțiilor de 
propagandă, de educație, de cultură este 
cauza pentru care o serie de poziții greșite 
rămin necombăture. pentru care lucrări 
dăunătoare văd lumina tiparului, a ramooi 
sau ecranului. Din aceeași cauză, in presă 
dezbaterile ideolo: :ce sint sporadice, nc- 
convingătoare, inclusiv in „Scintcia" și 
„Lupta de clasă" — u'^ane ale Comitetului 

Central al partidului nostru, la radio și te
leviziune. Noi, cel care avem sarcina să În
drumăm direct cadrele din propagandă și 
cultură, am făcut puțin pentru pregătirea 
lor marxLst-leninistă.

Slaba pregătire li lipsește pe acești to
varăși de forța argumentelor, de capacita
tea de a clarifica ceea ce este confuz, da 
a spulbera ceea ce este opus gindirii noas
tre. Cind la acestea se adaugă și snobis
mul, unii chiar se prefac că vâd in lu
cruri confuze sau greșite ceva original, in
teresant, o formă nouă de expunere a prin
cipiilor noastre filozofice, morale sau este
tice.

Datorită insuficientei pregătiri, unii nu pot 
ajuta. In societatea noastră avem de-a face, 
in majoritatea cazurilor, cu oameni perfec
tibili. Forma principală de ridicare a omu
lui de către partid e ajutorul politic, moral. 
Aceasta are valabilitate in orice domenii. 
E valabil și în educație și in cultură. La 
unii activiști ai noștri, slab pregătiți, apar 
insă tendințe si manifestări ale unui spirit 
funcționăresc, birocratic. Lucrul acesta este 
evident la Comitetul de Stat pentru Cul
tură și Artă, unde preponderentă este la
tura administrativă a muncit și nu cea 
ideologică, de Îndrumare principială. Cred 
că această tendință se observă și la uniunile 
noastre artistice, unde există o exacer
bare a preocupării pentru economie și ad
ministrație, in dauna activității de orien
tare ideologică a creației. Rolul organiza
tor, dinamizator, pe care unele organe de 
partid și de stat il joacă in propagandă și 
in cultură e Încă minor. Forța lor de a de
clanșa un curent de interes pozitiv in 
spiritul ideologiei noastre șl de a iniția 
acțiuni in direcția dezvoltării literaturii și 
artei socialiste, militante, e incă redusă. 
Din această cauză, expresia comenzii sociale 
ce trebuie exercitată in numele interese
lor superioare ale colectivității noastre so
cialiste — recunoscute, de altfel, principial 
de toți — e palidă. în această direcție am 
făcut puțin ; nu ne-am situat in frunte ; 
au fost mulți pompieri șl puțini animatori. 
Aici va trebui să ne Îndreptăm in viitor 
atenția.

O atitudine negativă a unor activiști al 
noștri in domeniul culturii este complexul 
de inferioritate — sentiment descurajator, 
de multe ori cu totul nejustificat. El « 
produs uneori de lipsa de pregătire, dar 
adesea de slăbiciuni morale, precum și da 
o ușoară — alteori chiar mai gravă — con
taminare de maladia intelectualismului. în 
sensul infatuării aristocratice. Intelectuali
tatea superioară a unui om nu se exprimă 
prin concesii — dimpotrivă, acesta e semnul 
condiției culturale precare —, ci prin forța 
personalității, a convingerilor, prin consec
vența poziției, a principiilor. Un om trebuia 
să meargă pe drumul lui — dacă il consi
deră drept — fără să-i pese nici de măgu
liri vane, nici de clevetiri. Altfel ce ar mal 
râmine din conștiința înaltei răspunderi șl 
din tăria convingerilor unui comunist, unul 
militant ?

In propunerile tovarășului Ceaușescu sa 
cere o mai mare rigoare in promovarea 
operelor de literatură și artă de către in
stituțiile noastre de cultură și propagandă. 
O expresie nefastă a alunecării spre inte
lectualism este omiterea adresei finale a 
creației. Unii tovarăși care lucrează în 
conducerea acestor instituții uită că in 
instituțiile respective sint mandatari ai 
milioanelor de muncitori, de țărani și 
de intelectuali din toată țara și nu al 
unei caste. Ei ii sacrifică pe cei mulți 
de dragul celor puțini. Aceasta e o 
lașitate pe care noi n-am combătut-o 
cum trebuie. Lucrul acesta e valabil și in 
edituri, și in instituțiile de spectacol, și la 
televiziune — jurnalul cu milioane de abo
nați. Unii tovarăși sint extrem de precauțl 
să fie pe gustul arbitrilor modei, și gata să 
sfideze, cu indiferență, gustul poporului. 
Urechile ciulite 1a fluierul „arbitrului" sint 
complet surde la vocea opiniei publice. 
Dacă ar auzi-o, nu ar mai avea curaj să 
stea acolo unde stau, nu ar mai îndrăzni 
să infnmte acest așa-zis ,.mare-anonim“, pe 
care îl desconsideră. Dar greșeala este a 
noastră că păstrăm asemenea oamenj In 
asemenea posturi.

Aici mai este un punct nevralgic. Facem 
să răzbată slab vocea maselor in publica
țiile noastre — care prin definiție sint tri
bune ale opiniei publice. Personal imi fao 
o vină din a nu fi îndrumat mai ferm 
presa in acest sens. Cred că traversăm un 
moment lipsit de strălucire în critica pro
fesionistă, că aceasta suferă de o serioasă 
carență de atitudine. Această situație va 
trebui, desigur, schimbată. Dar o infu
zie de franchețe vom găsi în mase — in 
masele al căror nivel de cultură este insu
ficient cunoscut de esteticieni la dimen
siunile lui reale. Va trebui să dăm larg 
teren de exprimare in presă și la radiote- 
leviziune cerințelor și gustului publicului 
muncitoresc — făuritorul și deci, pe drept, 
beneficiarul a ceea ce oferă socialismul și 
în planul culturii.

Tovarășul Ceaușescu ne-a reamintit nu 
numai de conștiința socialistă generală — 
de care, în calitate de comuniști sintem 
responsabili — ci și de conștiința fiecăruia 
dintre noi. Documentul secretarului nostru 
general a făcut să vibreze profund gindirea 
și voința întregului partid, a dat o mare 
satisfacție clasei muncitoare, poporului, 
punind și mai puternic in lumină rolul 
uriaș pe care personalitatea sa II are în 
România de azi. Ideile sale vor vitaliza 
combativitatea revoluționară a comuniști
lor, * maselor, vor face ca partici
parea acestora la înlăturarea fenomene
lor negative, la mersul nostru înainte 
să fie și mai eficientă. S-a spus aici 
că unii — poate dintre cei mai în
clinați spre contemplare, spre acalmie 
interioară, sau poate dintre cei aflați, ca 6ă 
spun așa, in... flagrant delict — se sperie da 
spiritul exigent de care este străbătut acest 
document. Se pare că unii se îngrijorează să 
nu ne întoarcem la perioade revolute. Să 
reflectăm mai bine, și vom vedea că a 
vorba aici nu de ceea ce a fost negativ tn 
trecut și criticat de partid, ci de ridicarea 
a ceea ce este tradiție revoluționară, lumi
noasă, a partidului nostru, pe spirala pro
gresului. in condițiile spiritului creator ca 
domnește azi in societatea noastră. E 
vorba, in fond, nu de trecut, ci de viitorul 
nostru r— în ceea ce trebuie să aibă el mal 
avansat pe plan social, moral, filozofic, 
în acest spirit comunist exigent stă forța 
noastră ca națiune ce aspiră Ia măreție, ca 
popor care s-a luat la întrecere cu timpul 
p?ntru a se afirma intre popoare. Avem 
o singură perspectivă — comunismul. Și 
dacă știm cu toții că altă cale nu există, 
atunci e clar că trebuie să ne pregătim 
pentru a intra in acea lume de aur, pe care 
de altfel tot noi trebuie să o creăm. Șl nu 
ne putem pregăti in acest scop decit in spi
ritul pi opunerilor tovar ășului Ceaușescu.
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Stimați tovarăși, împărtășesc înlrutotul 

<atisfacția exprimată aici pentru faptul că 
partidul nostru, la inițiat.va tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. dezbate astăzi documen- 
te de o mar.- Importanță pentru activitatea 
de construcție socialistă din patria noastră. 
Această ședință a fost programată mai de 
mult, de aproape dm ani. dar din diferite 
motive nu a puiuț avea loc ; este bine Ca 
astăzi i-a venit rindul.

Doresc, In primul rind. să subliniez im
portanța uriașă pe care o au propunei iie 
făcute de tovarășul Ceaușescu pentru dez
voltarea muncii noastre politice, ideologice, 
educative. Faptul că ele au fost primite cu 
deplină aprobare de către masa largă a 
membrilor de partid, de către activul nos
tru de partid, de către categoriile cele mai 
diferite ale populației muncitoare a țării 
noastre, confirmă justețea acestor măauri. 
In același timp, dezbaterea pe care o în
cepem prin această consfătuire de lucru, 
faptul că ea va determina, pină la plenara 
Comitetului Central prevăzută pentru la 
toamnă, o analiză profundă și multilaterală 
* tuturor aspectelor acestui important do- 
r-tccfU al operei de construcție a socialis- 
'mului. ne dau convingerea că aceste 
măsuri, traducerea lor in viață vor duce 
la o nouă creștere a forței partidului nos
tru, la perfecționarea continuă a activității 
sale politice, ideologice, educative.

Aș vrea, ca o paranteză, să arăt că am 
citit un comentariu al unuia din pos
turile de radio care strecoară venin 
împotriva noastră. împotriva socialismului’ 
si a României socialiste : in esență, incer- 
cind să prezinte denaturat aceste măsuri, el 
vorbea despre o așa-zîsă ..reîntoarcere la 
trecut'*. Nu știu la ce fel de ..reîntoarcere" 
se referă acești domni stipendiați de cercu
rile reacționare imperialiste să pescuiască 
in apă tulbure, dar ceea ce pot să spun cu 
certitudine este că le vom oferi din nou o 
amară deziluzie, lor și patronilor lor. Mă
surile pe care le dezbatem acum se înscriu 
de fapt in programul construirii socie
tății socialiste multilateral dezvoltate care 
a fost adoptat de Congresul al X-lea. Con
struirea acestei societăți presupune nu nu
mai o creștere susținută a forțelor de pro
ducție, nu numai un puternic avint al eco
nomiei — baza dezvoltării noastre socialis
te — nu numai o perfecționare a relațiilor 
socialiste de producție, nu numai crearea 
unei ambianțe favorabile extinderii și ge
neralizării raporturilor noi. de întrajutorare 
intre oameni, adîncirea continuă a demo
crației socialiste, ci cere și forjarea — 
subliniez termenul forjare — a unui om 
nou. militant hotărât pentru progresul so
cietății noastre socialiste, pentru înflorirea 
patriei noastre, pentru construcția comu
nismului.

La Congresul al X-lea, trasînd perspec
tivele edificării societății socialiste multila
teral dezvoltate, partidul a avut in vedere 
crearea unui om care, liber și stăpin pe 
soarta sa, liber și stăpin pe munca sa. să 
sc caracterizeze printr-un grad superior de 
cultură, o temeinică pregătire profesională 
și. totodată, să aibă o înaltă conștiință so
cialistă, revoluționară — ca cerințe de bază 
pentru afirmarea deplină a personalității u- 
mane. Pentru un asemenea om munca se va 
transforma din ce in ce mai mult intr-o 
deprindere, intr-o necesitate vitală. Este una 
din condițiile fundamentale ale mersului 
nostru înainte, făurirea acestei conștiințe 
Înalte, avansate, revoluționare — a cărei 
esență constă in capacitatea fiecărui 
cetățean. fiecărui activist de partid, 
a fiecărui comunist. a fiecărui om 
de a dedica totul, toată forța sa. toată 
pasiunea sa, dacă este nevoie inclusiv sa
crificiul vieții pentru succesul construcției 
socialiste in patria noastră, pentru apăra
rea și dezvoltarea cuceririlor revoluționare 
ale poporului, pentru apărarea indepen
denței și dreptului pe care l-a cucerit cu 
smge poporul nostru de a fi stăpin in pa
tria sa Si pe soarta sa, pentru triumful 
cauzei comunismului.

Aceasta este sarcina fundamentală a 
muncii noastre de partid, ideologice, politice, 
educative, acestea sint cerințele care au 
fost puse de Congresul al X-lea al parti
dului. de mersul înainte al societății noas
tre. Or, dacă privim din acest punct de 
vedere, nu putem evoca numai rezulta
tele pozitive obținute. Aceste rezultate 
pozitive sint incontestabile, și. desigur, ni
meni nu dorește să le diminueze. în uriașa 
activitate creai oare pe care o desfășoară 
clasa muncitoare, țărănimea, intelectualita
tea, toți oamenii muncii, fără deosebire de 
naționalitate, sub conducerea partidului, 
pentru dezvoltarea multilaterală a patriei 
noastre, in marile succese obținute in în
treaga perioadă a construcției socialiste și, 
în mod deosebit, in perioada atit de rod
nică, de bogata in realizări deschisă de 
Congresele al iX-lea și al X-lea ale P.C.R. 
— in toate acestea sint incorporate, ca parte 
componentă, și succesele obținute in mun
ca de propagandă, ideologică, de educație 
socialistă a poporului. Dar, prin prisma ce
rințelor mari pe care viața le pune in fața 
noastră, trebuie să vedem. înainte de toate, 
pentru a progresa și mai rapid, neajunsu
rile. lipsurile și deficiențele serioase care 
mai persistă încă pe frontul activității de 
propagandă, de educație ideologică.

Nu este pentru prima oară cind discu
tăm despre aceste lipsuri — tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a atras in repetate rin
guri. atenția asupra lor. Cei care ne-am 
ocupat Si ne ocupăm aici, la Comitetul 
Central, ca și organizațiile noastre de 
partid, am mai abordat aceste probleme, 
dar Niciodată in modul in care o facem as
tăzi, printr-o analiză atit de aprofundată și 
de complexă, de multilaterală, în acel spi
rit critic și de înaltă exigență ce caracteri
zează activitatea partidului nostru In toate 
domeniile. Iată de ce consider că in întreaga 
dezbatere a acestor probleme fără a nega, 
subaprecia sau minimaliza rezultatele pozi
tive obținute, trebuie să punem principalul 
accent asupra deficiențelor și lipsurilor care 
mai persistă. Numai in acest fel vom găsi 
măsurile cele mai potrivite de înlăturare a 
lor. numai ir. acest fel vom determina acea 
Îmbunătățire pe care o așteptăm cu toții- 

In legătură cu aceasta, avind in vedere că 
am purtat un timp răspunderi pentru multe 
din domeniile de activitate ideologică des
pre care discutăm astăzi, trebuie să sub
liniez responsabilitățile personale pentru 
lipsurile ce-mi revin ; Îmi reproșez in 
mod deosebit faptul că nu am reușit întot

deauna să imprim tovarășilor cu care am lu
crat acel simț de inițiativă, de responsabili
tate șl do exigență caro ni se cere astăzi, 
că nu am găsit întotdeauna mijloacele 
cele mai adecvate spre a evidenția orga
nizațiilor noastre de partid, tuturor facto
rilor din acest domeniu necesitatea de a-și 
concentra și mai stăruitor eforturile asupra 
acestor probleme vitale.

Propunerile tovarășului Ceaușescu abor
dează probleme esențiale de a căror 
i zolvare depinde intr-o mare măsură 
mersul nostru înainte. Este vorba. Înainte 
do toate, do a asigura creșterea combali- 
\ dății. sporirea eficienței activității poli- 
ti co-ideologi ce și educative. Victoria depli
ni a -socialismului nu Înseamnă dispariția 
concomitentă, integrală a tuturor vechilor 
deprinderi, obiceiuri și concepții negative 
moștenite dc la trecut, care poartă ampren
tele orinduirii bazate pe exploatare, pe asu
prire. Conștiința socialistă se clădește mai 
greu decit industria socialistă, decit agricul
tura socialistă. In același timp, vechile de
prinderi formate de capitalism sint alimen
tate și de pătrunderile, sub diferite forme, 
alo ideologiei străine. Tocmai de aici necesi
tatea unei atitudini permanent ofensive, a 
unei activități laborioase desfășurate nu de 
la o zi la alta, nu cu caracter de campa
nie, ci cu continuitate, cu perseverență, 
pe o îndelungă perioadă istorică — necesi
tatea unei atitudini militante și unei griji 
deosebite pentru educarea oamenilor, pen
tru formarea lor spirituală și etică, pentru 
asimilarea organică a ideilor marxism-le- 
ninismului, a concepției materialist-dialec- 
tice despre lume și societate, intr-un cuvint 
pentru dezvoltarea conștiinței lor socia
liste.

Or. lipsurile pe care le analizăm as
tăzi in diferitele domenii ale activității 
de propagandă, ideologice, educative, aces
tea se datoresc. după părerea mea, înainte 
de toate, faptului că s-a manifestat, in 
unele sectoare de activitate de către unii 
tovarăși, o anumită slăbire a atenției, a 
vigilenței revoluționare in lupta ideologică 
împotriva a tot ceea ce este negativ, re
trograd. a tot ceea ce ar putea frina dez
voltarea noastră.

Cred că măsurile preconizate de tova
rășul Ceaușescu ne vor ajuta pe toți, toate 
organizațiile de partid, în întărirea comba
tivității revoluționare, a spiritului militant 
necesar activității de formare a acelui om 
in stare, așa cum am mai spus, să dea totul 
pentru construcția socialista, pentru dezvol
tarea acestei patrii, pentru triumful ideilor 
comunismului.

Nu mă voi referi la diferitele domenii de 
activitate ; aș dori doar să subliniez trei 
aspecte, pe scurt :

In primul rind — necesitatea de a îm
bunătăți activitatea de educare comunistă, 
militantă, a membrilor de partid, a activu
lui nostru de partid. Cred că aici trebuie 
să găsim și forme noi de acțiune și un spi
rit nou, mai combativ. incit concepția 
noastră comunistă despre membrul de 
partid ca luptător de avangardă să fie mai 
fidel propagată prin mijloacele noastre de 
influențare, in vederea unei depline tra
duceri a ei în viață.

Un al doilea aspect pe care vreau să-1 
subliniez este atenția necesară problemelor 
tineretului. Părerea mea, tovarăși, este că 
avem un tineret bun. un tineret sănătos și 
muncitor, un tineret sîrguincios. Aceasta 
nu înseamnă însă nici că in rindurile aces
tui tineret nu se pot înregistra și unele 
manifestări negative, — și nici concluzia că 
am putea să ne declarăm automulțumiți. 
Tinerii noștri s-au născut într-o societate 
nouă, in care au putut cunoaște doar din 
cărți capitalistul, moșierul, figura exploa
tatorului sau asuoritorului—. dar și condițiile 
grele de viață din trecut, lupta eroică, în
delungată, dusă de clasa muncitoare, jert
fele mari făcute de popor pentru a se a- 
junge la cuceririle revoluționare de astăzi, 
la România socialistă, liberă și înfloritoare 
in care trăiesc. Iar viitorul acestui tine
ret. modul in care el va intra in viață de
pind într-o măsură hotărîtoare de grija șl 
atenția pe care i-o vom acorda-o noi astăzi. 
Cred că este una din sarcinile de deosebită 
importanță ale noastre, ale partidului, să îm
bunătățim substanțial activitatea în rin
durile tineretului, pentru a-i asigura nu nu
mai o temeinică instrucțiune, nu numai o 
cultură bogată, ci și a înrădăcina în con
știința sa sentimentul de Înaltă responsa
bilitate față de clasa muncitoare care a fă
cut atitea sacrificii pentru a făuri orân
duirea de astăzi, față de acest popor 
ci’-e muncește și construiește pentru 
a-i asigura condiții de viață su
perioare. un viitor de înaltă bună
stare materială și spirituală. Accentuez a- 
suora acestui sentiment de Înaltă respon
sabilitate. Trebuie să muncim astfel incit 
fiecare tinăr să înțeleagă că cei 10 ani, ca 
minimum obligatoriu, sau cei 16—13 ani a- 
proape pe care-i petrece pe băncile șco
lii in condiții materiale excepționale im
pun datorii față de societate, dato
rii din care decurge obligația de a fi un 
militant activ pentru construcția socialista 
în patria noastră, de a munci cu pricepere 
și pasiune in fabricile noastre, în cooperati
vele agricole de producție, în unitățile de 
invățămînt și de știință. A munci din tot 
sufletul, cu toată puterea trupului și a min
ții, a avea conștiința contribuției maxime la 
propășirea patriei, la cauza libertății și fe
ricirii propriului popor și a tuturor po
poarelor — aceasta poate da satisfacția su
premă omului înaintat pe care-1 făurim. A- 
cesta este sensul fundamental al preocu
părilor noastre privind tineretul. In legă
tură cu aceste probleme am mai discutat 
și in Secretariatul Comitetului Central a- 
jur.gind la concluzia că școala trebuie să 
facă mult mai mult pentru educația 
tineretului in sensul responsabilității so
ciale. In același timp, cred că se impun 
îmbunătățiri fundamentale In activitatea 
organizației noastre de tineret, a asocia
țiilor de studenți, pentru ca ele să-și per
fecționeze formele și metodele de muncă. 
Incit aceste idei să ajungă la inima, la gin- 
dul și in sufletul fiecărui tinăr, să exercite 
o inrîurire hotărîtoare asupra conștiinței 
sale.

In al treilea rind. vreau să spun citeva 
cuvinte despre științele sociale, intrucit in 
prezent, in cadrul împărțirii muncii in ca
drul Secretariatului C.C. al partidului, port 
responsabilitatea pentru acest domeniu. Pe 
baza indicațiilor conducerii partidului, ale 
tovarășului Ceaușescu, activitatea din do
meniul științelor sociale a fost, in ultimul 
timp, reorganizată. Trebuie, de aseme
nea. arătat că s-au dobindit o serie de re
zultate pozitive. Dar cred că aceste rezultate 
nu pot fi apreciate ca pe deplin sa
tisfăcătoare. Sint necesare încă, din partea 
noastră, eforturi susținute in acest domeniu, 

după părerea rnca. două fiind direcțiile 
in care Academia de științe sociale și poli
tice. lucrătorii din acest domeniu trebuie 
să insiste :

1) O contribuție originală, mai pronunța
tă, creatoare la elaborarea dc studii și ana
lize. la cercetarea și clarificarea noilor pro
bleme teoretice care apar in procesul dez
voltării socialiste al societății noastre, in 
viața internațională contemporană.

2) Un rol mai activ în întreaga viață 
ideologică din țara noastră. Academia de 
științe sociale si politice nu trebuie, 
in virtutea faptului că se numește aca
demic să aibă o ținută „academică" față 
d? problemele vieții și luptei politico și 
ideologice. Ea a fost creată ca o instituție 
de partid și ea trebuie să fie un ajutor ne
mijlocit al Comitetului Central in activi
tatea ideologică. în dezbaterile și confrun
tările ideologice, incit pozițiile noastre, 
matcrialist-dialectice, să fie propulsate, sus
ținute și să se afirme cu toată forța pe toa
te fronturile științelor sociale.

Sîntem pentru o deschidere largă. am 
realizat foarte multe in ce privește evalua
rea moștenirii culturale a poporului nostru. 
Sintem pentru contacte cu gindirea din alte 
țări, cu curentele de idei contemporane, dar 
in nici un caz aceasta nu poate să presu
pună vreo diminuare, oricit de mică, a spi
ritului militant și combativității ce caracte
rizează concepția noastră materialist-dia- 
lectică. Fie in reevaluarea a tot ceea 
ce a fost progresist in știința si cul
tura din trecutul nostru, fie in contac
tele internaționale, trebuie să fim mili- 
tanți activi ai concepțiilor noastre științi
fice, militanți activi ai politicii partidului și 
statului nostru.

Stimați tovarăși

Nu.este un secret pentru nimeni că. in de
plină concordanță cu politica noastră inter
nă de construire a societății socialiste mul
tilateral dezvoltate. România se prezintă as
tăzi in lume ca o țară, un popor, un partid 
și o conducere care manifestă o ina’tă 
responsabilitate pentru soarta socialismului, 
pentru destinele păcii, pentru viitorul ome
nirii. Partidul nostru înfăptuiește o po
litică de alianță, colaborare și prietenie cu 
toate țările socialiste, cu toate partidele co
muniste și muncitorești, cu toate forțele 
antiimperialiste care luptă pentru liberta
tea, pacea și progresul popoarelor. Partidul 
Comunist Român este un militant activ pen
tru întărirea unității țârilor socialiste, pen
tru depășirea divergențelor și dezvoltarea 
unei colaborări multilaterale, pe baze noi, 
pe singurele baze care pot asigura o solida
ritate conștientă și trainică — și anume 
pe bazele marxism-leninismului și interna
ționalismului proletar, ale respectării prin
cipiilor independenței, suveranității, egali
tății, neamestecului in treburile interne ale 
altora, intr-ajutOrârii tovărășești și avan
tajului reciproc. Aceste principii s-au do
vedit a fi cheia asigurării deplinului res
pect al dreptului suveran al fiecărui popor 
de a-și decide singur soarta și a realiza 
fructificarea potențialului său creator, ma
terial și spiritual. Sint principii de o va
loare deosebită in relațiile dintre țările so
cialiste. intrucit popoarele acestor țări, de- 
ținînd in mîinile lor puterea de stat, sint 
efectiv in măsură de a hotărî singure asupra 
destinelor lor. Partidul nostru se situează pe 
o poziție activ militantă, de solidaritate cu 
lupta tuturor popoarelor împotriva imperia
lismului, împotriva colonialismului, neocolo- 
nialismului, împotriva oricărei forme de do
minație, de asuprire, de îngenunchere a po- 
voarelor sau de impunere din afară, cu 
forța sau prin presiuni, a unor poziții sau 
interese străine.

O expresie strălucită a responsabilității 
atit pentru soarta unității țărilor socialiste, 
pentru soarta mișcării comuniste, pentru 
coeziunea partidelor comuniste, a tuturor 
forțelor care luptă împotriva imperialismu
lui. cit și pentru soarta păcii și colaborării 
internaționale o constituie vizita delegației 
noastre de partid și de stat în țările socia
liste din Asia. Comitetul Executiv al parti
dului nostru a dat o inaltâ apreciere acti

vității pe care delegația și, personal, tovară
șul Nicolae Ceaușescu, au desfășurat-o în 
cursul acestei vizite. Este o apreciere care 
a fost de milioane de ori întărită și 
reconfirmată prin adeziunea unanimă, prin 
aprobarea exprimată de întregul nostru 
partid, de întregul nostru ■' popor. Și este 
cazul să spunem aci, tovarăși, că ea a fost 
reconfirmată de ecoul internațional atit de 
larg, de aprecierile pozitive date acestei 
vizite de către opinia publică internațio
nală.

Cu atit mai mult, în lumina acestor re
cunoașteri noi n-am Înțeles, nu putem în
țelege, respingem și vom respinge in mod 
categoric orice încercare, sub orice formă, 
de a se prezenta intr-o lumină denaturată 
vizita delegației noastre in țările socialiste 
din Asia, rezultatele sale — care sint în cea 
mai deplină concordanță cu interesele ge
nerale ale cauzei socialismului, ale luptei 
antiimperialiste, ale păcii și colaborării in
ternaționale.

Forța politicii externe a partidului, a 
României socialiste constă in aceea că ea 
răspunde intereselor noastre naționale, in
tereselor poporului român. ale națiunii 
noastre socialiste, ale construcției socialis
te in patria noastră și, in același timp, 
răspunde intereselor generale ale unității 
țârilor socialiste, ale unității partidelor co
muniste, tuturor forțelor antiimperialiste. 
ale cauzei socialismului și păcii. Este o po
litică întemeiată în mod ferm ne pozițiile 
principiale marxLst-lenmiste. In aceasta 
constă forța politicii noastre.

In încheiere, doresc să-mi exprim con
vingerea că dezbaterea problemelor ridica
te de tovarășul Nicolae Ceaușescu in ca
drul Comitetului Executiv privind îmbună
tățirea activității noastre de propagandă, 
politico-ideologice, educative, precum și 
aplicarea acestor măsuri va duce, indiscu
tabil, la întărirea mai departe a capacită
ții de luptă a partidului nostru, la crește
rea rolului său organizator, al tuturor 
organizațiilor de partid, in toate dome
niile de activitate. Am convingerea că 
realizarea acestui amplu program de ac
țiune va asigura întărirea rolului condu
cător al partidului in viața ideologică, va 
asigura creșterea conștiinței socialiste a în
tregului popor, va cimenta și mai puternic 
unitatea moral-politicâ și ideologică a tu
turor oamenilor muncii in jurul partidului, 
coeziunea societății noastre. Aceasta va 
constitui una din premisele care va permite 
tâ înfăptuim cu deplin succes acel program 
pentru care merită să muncim, să luptăm 
— programul de dezvoltare multilaterală a 
societății socialiste in patria noastră — așn 
cum l-am stabilit la istoricul Congres al 
X-lea al partidului l

Stimați tovarăși, măsurile adoptate de 
Comitetul Executiv al Comitetului Central 
al partidului nostru, pe baza propunerilor 
făcute de secretarul general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, au o impor
tanță deosebită în înfăptuirea hotăriri- 
lor adoptate de ccl de-al X-len Congres al 
partidului. în dezvoltarea continuă a so
cietății noastre pe drumul socialismului șl 
al comunismului.

Sigur cil ceea ce caracterizează orindui- 
rea noastră, ceea ce e caracteristic cla
sei muncitoare, țărănimii, intelectualității, 
întregului nostru popor este devotamentul 
nemărginit față de cauza partidului, față 
de politica sa internă și internațională, față 
de cauza socialismului și comunismului. 
Aceste trăsături caracteristice fundamenta
le ale clasei muncitoare, ale întregului 
nostru popor sint grăitor ilustrate de rea
lizările deosebite pe care poporul nostru 
le-a obținut in toate domeniile construc
ției socialiste, de elanul și spiritul de răs
pundere cu care oamenii muncii participă 
atit la elaborarea, cit și la înfăptuirea poli
ticii partidului nostru.

Faptul că conducerea partidului a pus 
în discuția întregului partid, a Întregului 
popor, problemele esențiale ale îmbunătăți
rii activității politice și ideologice a fost 
determinat de constatarea că, pe lingă im
portantele progrese realizate în acest do
meniu, se mai mențin deficiențe serioase 
despre care s-a mai discutat in decursul 
anilor. Ele au fost dezbătute la Congresul 
al IX-lea și indeosebi la Congresul al 
X-lea al partidului. In raportul prezentat 
la congres, tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
ridicat de fapt toate problemele care sint 
concretizate in documentul care a fost 
adoptat zilele trecute de Comitetul Execu
tiv ; au fost numeroase alte discuții pe a- 
această temă în conducerea partidului, in 
Secretariatul C.C. Dacă mai constatăm to
tuși deficiențe ele se datoresc faptului că 
nu s-a manifestat perseverența necesară 
pentru înfăptuirea sarcinilor stabilite de 
conducerea superioară a partidului și a 
statului nostru.

Desigur că, așa cum s-a spus in cadrul 
consfătuirii, ne putem face cu toții auto
critica. Dar cred că atunci cind analizăm 
o anumită problemă, un anumit aspect al 
activității noastre, dacă vrem ca să aibă 
eficiență critica și autocritica, ea trebuie 
să fie concretă, trebuie să aibă adresă pre
cisă ; altfel ne vom face cu toții și critică 
și autocritică pentru tot ce există, dar nu 
va reieși clar ce ar trebui să facă fiecare 
dintre noi acolo unde lucrează pentru ca 
să-și îndeplinească în condiții mai bune 
sarcinile care ii revin.

Din acest punct de vedere aș vrea să 
subliniez că a existat pe deplin posibili
tatea ca sarcinile despre care s-a vorbit 
in ultima ședință a Comitetului Executiv 
să fi fost mai bine îndeplinite, să avem 
realizări mai mari in acest domeniu, dacă 
tovarășii care răspund de sectoarele 
respective in cadrul conducerii partidului 
ar fi luat măsuri concrete pentru înfăptui
rea a ceea ce a hotărît conducerea parti
dului. Vreau să spun că și eu, deși în cadrul 
conducerii partidului nu am răspuns in 
mod direct de aceste probleme, totuși, o- 
cupindu-mă într-o perioadă de munca or
ganizatorică, port o anumită răspundere 
in legătură cu faptul că nu s-au luat la 
timp toate măsurile care se impuneau pen
tru imbunătățirea activității in acest sector.

Aș vrea, tovarăși, să ridic in fața acestei 
consfătuiri doar citeva probleme, intrucit 
asupra altor chestiuni legate de problemele 
complexe puse in discuție vom avea cu 
toții posibilitatea să ne spunem părerea in 
cursul dezbaterilor premergătoare plenarei 
dm toamnă a C.C. al P.C.R.

Consider că este necesar, tovarăși, să 
acordăm cu toții — pe linie de partid, a 
organelor de sindicat, pe linia celorlalte 
organizații de masă și a organelor de stat 
— mai multă atenție îmbunătățirii activi
tății politico-ideologice in rindurile clasei 
muncitoare. Desigur, caracteristic pentru 
oamenii muncii din Întreprinderi, pentru 
cei ce produc bunurile materiale ale socie
tății sint trăsăturile înaintate — spiritul de 
sacrificiu, abnegația, devotamentul față de 
politica internă și internațională a parti
dului. Nu putem insă trece cu vederea per
sistența unor atitudini înapoiate in rindul 
unor muncitori, ca efect nu numai al in
fluenței unor mentalități vechi, retrograde, 
ci șl ca o consecință a modului superficial 
in care desfășurăm munca educativă. Tre
buie să avem in vedere că în anii noștri s-a 
dezvoltat foarte puternic industria ; numă
rul celor care , lucrează in întreprinderi a 
depășit cu mult prevederile noastre ini
țiale. De fapt, cea mai mare parte a mun
citorilor care lucrează în întreprinderile 
noastre sint oameni crescuți și formați in 
anii socialismului. O mare parte din aceș
tia provin din rindurile tineretului califi
cat in școli profesionale și diferite cursuri, 
dar o altă mare parte provin din mediul 
sătesc. Venind in întreprinderi ei se de
prind treptat să respecte disciplina munci
torească. totuși numai prin faptul că ei au 
devenit salariați ai unei întreprinderi nu 
putem considera că au dobindit in mod 
automat conștiința muncitorească ce tre
buie să caracterizeze pe orice muncitor din- 
tr-o întreprindere socialistă.

De ce ridic această problemă tovarăși ? 
Intrucit teza principială subliniată de con
ducerea partidului, de secretarul general 
al partidului nostru, privitoare la faptul 
că in condițiile societății noastre oamenii 
muncii sint, în același timp, producătorii 
bunurilor materiale și spirituale, dar și 
stăpimi mijloacelor de producție, are o im
portanță politică deosebită pentru orien
tarea întregii noastre munci educative. Din 
acest punct de vedere, trebuie și pe linie 
de partid, și pe linie sindicală 6ă facem 
mult mai mult decit am făcut pină acum, 
astfel ca fiecare muncitor să înțeleagă că 
a-și aduce din plin contribuția la bunul 
mers al activității întreprinderii este o da
torie nu numai față de propria sa con
știință. dar și față de întregul nostru po
por, față de dezvoltarea continuă a socie
tății noastre.

Desigur, din acest punct de vedere are 
un rol important și cointeresare* mate

rială. însă, după părerea mea, nu se pro
cedează bine in foarte multe întreprinderi, 
cind in mobilizarea oamenilor pentru a 
îndeplini in cele mai bune condiții sarci
nile ce le revin se pune pe primul plan 
cointeresarea materială, neglijindu-se eft se 
facă apel la conștiința lor, la îndatoririle 
cure le revin față de societate.

Fără să subestimăm importanța co
interesării materiale, este necesar să ne 
îngrijim mai mult decit am făcut pină a- 
cum ca muncitorii să înțeleagă că revo
luția socialistă, construcția socialistă în 
țara noastră este in plină desfășurare, că 
pentru a asigura înfăptuirea societății so
cialiste multilateral dezvoltate, pentru a 
asigura ca țara noastră să ajungă pe cele 
mai Înalte trepte ale civilizației, ale pro
gresului. să poată satisface pe deplin ne
voile materiale și spirituale ale oamenilor 
este nevoie de spirit de abnegație, de sacri
ficii, de eforturi neobosite care să reflecte 
prin fapte devotamentul față de cauza so
cialismului. Și trebuie s-o spunem, to
varăși, că acolo unde s-a lucrat in 
acest fel cu oamenii, unde li s-a 
arătat ce probleme sint de rezolvat, ce 
greutăți trebuie invinse și s-a făcut apel 
la conștiința lor au fost obținute rezultate 
mult mai bune. Cred că ne aflăm Intr-o 
etapă cind educarea în spirit muncitoresc 
a tuturor celor care lucrează in întreprin
deri, cultivarea abnegației și a spiritului 
de sacrificiu au o importanță deosebită 
pentru progresul întregii noastre activități.

In acest sens este necesar să adoptăm o 
atitudine combativă față de manifestările 
negative dintr-o seamă de întreprinderi. La 
ședința comună a guvernului și a Comite
tului Executiv al C.C. al P.C.R., consacrată 
examinării modului de îndeplinire a pla
nului de stat, printre problemele ridicate 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu a fost și 
aceea privind necesitatea de a îmbunătăți 
munca educativă in întreprinderi. Mai în- 
tilnim in întreprinderi manifestări de 
neglijență, de nepăsare, lipsă de răspun
dere, față de care nu putem continua la 
infinit să reacționăm doar prin critică și 
autocritică pentru că in acest fel nu -vom 
asigura îmbunătățirea activității. Să vă dau 
un exemplu : am fost la întreprinderea de 
încălțăminte „Banatul" din Timișoara, care 
anul trecut a dat numeroase produse de 
slabă calitate, atit pentru piața internă, cit 
și pentru export. Am discutat cu muncitorii 
din secțiile de bază care au produs încăl
țăminte necorespunzătoare ; ei ne-au vorbit 
despre oameni care prin absențe repetate 
de la lucru, încălcarea disciplinei muncii 
și neglijențe au contribuit mult la aceste 
neajunsuri ; înșiși muncitorii au criticat 
cadrele de conducere că nu iau măsuri de 
sancționare a unor asemenea oameni. Con
sider că sindicatele trebuie să militeze pen
tru a se dezvolta un asemenea spirit com
bativ in întreprinderi incit față de mani
festările repetate de neglijență, de nepă
sare, atunci cind vedem că omul nu se în
dreaptă, să se adopte măsuri ferme.

In legătură cu aceasta vreau să relev 
necesitatea de a se acorda o mai mare aten
ție problemelor legate de întărirea și dez
voltarea democrației muncitorești, a demo
crației economice in întreprinderi. S-au 
făcut, fără îndoială, progrese pe această li
nie, totuși mai sint încă multe propuneri 
ale muncitorilor care nu sint luate in seama 
de conducerile unor întreprinderi, nu sint 
rezolvate La timp. Intilnim, de asemenea, 
cazuri de înăbușire a criticii constructive 
a muncitorilor, critici exprimind dorința 
lor de a contribui la remedierea lipsurilor. 
Cileodală se iau măsuri împotriva celor 
care critică mai ascuțit pe directorul între
prinderii, pe inginerul-șef, pe șeful de sec
ție. Și din acest punct de vedere activitatea 
noastră politico-educativâ in întreprinderi 
va trebui să aibă un caracter mai combativ, 
să ia poziție fermă împotriva oricăror ten
dințe de a împiedica manifestarea plenară 
a democrației muncitorești.

Cred, de asemenea, că este o situație 
anormala faptul că in prezent conducerile 
multor întreprinderi, centrale și chiar mi
nistere privesc munca educativă ca un atri
but exclusiv al organizației de partid, da 
tineret, de sindicat, considerind că in atri
buțiile lor intră numai problemele strict 
tehnice ale producției. In urma diferitelor 
analize și dezbateri inițțatc în organizațiile 
de sindicat, în comisiile uniunilor sindicale, 
pe baza îndrumărilor tovarășului Ceaușescu, 
au rezultat numeroase propuneri ale mun
citorilor cu privire la îndreptarea radicală 
a acestei situații. Intrucit, in condițiile so
cietății noastre, conducerea întreprinderii 
este un exponent al statului socialist, al 
politicii partidului, ea însăși este chema
tă să-și aducă efectiv contribuția la 
educarea oamenilor in spiritul patriotis
mului socialist, al abnegației pentru înfăp
tuirea sarcinilor de producție, al aplică
rii ferme a legilor țării, a hotăririlor adop
tate de conducerea partidului și statului 
nostru, nu să considere această activitate 
ca un atribut exclusiv al organelor așa-zis 
specializate pentru că, in fapt, sarcinile e- 
conomice și cele politico-educative se îm
bină, nu pot fi rupte unele de altele. Ati- 
ta vreme cit conducerea intreprinderii, 
sub indrumarea organizației de partid și 
cu sprijinul efectiv al sindicatelor, al or
ganizațiilor de tineret nu se va ocupa și 
de problemele legate de munca -politică și 
cultural-educativă, imprimind acesteia un 
conținut corespunzător, strîns legat de sar
cinile majore ale Întreprinderii respective, 
nu se vor putea asigura progresele sub
stanțiale de care avem nevoie.

In legătură cu aceasta trebuia să arăt că 
și unii miniștri consideră că ei ar avea nu
mai răspunderi tehnice, că nu ar trebui sâ 
se ocupe de problemele muncii politice, 
cultural-educative, care ar constitui atribu
ții exclusiv ale organelor de partid și sin
dicatelor. Desigur, răspunderile partidului 
In acest domeniu sint răspunderi ce-i re
vin ca forță conducătoare a societății, dar 
nu se poate concepe ca un activist de stat 
numit In fruntea unui minister, unei Insti
tuții, să despartă în mod artificial aceste 
elemente inseparabile pentru realizarea In 
condiții bune a sarcinilor economice și po
litice.

Relevind aceste manifestări negative nu 
uităm nici o clipă că în activitatea sindica- 
t-lor privind munca politico-educativâ, în 
rindul tuturor categoriilor de oameni ai 
muncii s-au manifestat și se manifestă Încă 
mult formalism, activitate unilaterala. în 
legătură cu această chestiune aș vrea să 
arăt că in decursul anilor s-au dat o sea
mă de indicații de către conducerea sindi
catelor, ca organele teritoriale ale sindica
telor, casele de cultură, comitetele de sin
dicat să nu se mai ocupe de munca poli
tică, cl numai de munca artistică. De alt
fel a și fost desființat în sistemul organi
zatoric al sindicatului funcția de responsa
bil cu munca politică și cultural-educativă. 
A rămas numai funcția de responsabil cu 
munca culturală. Intre altele, din pro
gramele caselor de cultură și universită
ților populare, care au un rol foarte impor
tant in pregătirea cultural-științifică a oa
menilor muncii, au fost eliminate temele 
legate de politica internă și internațională 
a partidului nostru ; multe case de cultură 
și cluburi iși rezumă activitatea la forma
țiile artistice, la echipele dc dansuri. Desi
gur, nu avem nimic împotriva acestei acti
vități ; ea va trebui dezvoltată, dar așa 
cum spuneau cițiva muncitori, poți să faci 
parte dintr-o formație de dansuri și să prac
tici de 30 de ani jocurile populare, dar prin 
aceasta nu se asigură dezvoltarea conști
inței socialiste, însușirea politicii partidu
lui.

Pe de altă Darie va trebui să 
combatem tendința manifestată în unele 
locuri de a transforma activitatea cultural- 
artistică de masă într-o îndeletnicire oare
cum profesionistă, de a scoate oamenii din 
producție pentru desfășurarea ei, in loc ca 
ea să contribuie la dezvoltarea aptitudini
lor artistice fără a dăuna producției, dim
potrivă, sporind răspunderea pentru înde
plinirea sarcinilor de producție.

De asemenea, aș vrea să subliniez nece
sitatea ca oamenii de artă și cultură, uni
unile de creație să colaboreze mai string 
cu sindicatele in îndeplinirea sarcinilor co
mune. Desigur in activitatea uniunilor de 
creație sint multe rezultate bune ; de cind 
lucrez la sindicate am constatat in
activitatea acestor uniuni o preocu
pare mal perseverentă pentru a apli
ca in viață sarcinile trasate in această pri
vință de conducerea partidului și statului 
nostru. Pentru îmbunătățirea activității uniu
nilor de creație s-au luat după Congresul 
al X-lea o seamă de măsuri care au început 
să dea rezultate ; s-a ocupat de rezolvarea 
unor probleme din acest domeniu însăși 
conducerea partidului, personal tovarășul 
Ceaușescu. Aceasta insă nu înseamnă, de
sigur. a subaprecia neajunsurile despre care 
s-a vorbit la ședința Comitetului Executiv 
al C.C. al P.C.R., despre care s-a discutat 
și in această consfătuire. Trebuie in acest 
domeniu să facem mult mai mult, trebuie 
să dezvoltăm o legătură mai strinsă intre 
oamenii de artă și cei care făuresc bunu
rile materiale ale societății noastre. S-au 
făcut pe această linie unele progrese, dar 
ele sint incă insuficiente. Nu am găsit 
Încă un asemenea sistem de muncă, ase
menea forme concrete ca oamenii de artă
de mare talent și prestigiu, devotați cauzei 
partidului, să fie mai direct legați de viață, 
de realitățile noastre, să se inspire din ceea 
ce este caracteristic in viața acestui popor. 
Acei creatori care au dat in anii noștri ope
re ce vor rămine nemuritoare pentru isto
ria socialismului in țara noastră sint oameni 
profund legați de popor, de clasa munci
toare, cunosc problemele care-i framintă pe 
oameni, și slujesc prin operele lor forma
rea și educarea omului nou, constructor al 
socialismului.

In privința întăririi legăturilor cu oa
menii de artă va trebui să dezvoltăm în
ceputul făcut in ce privește colaborarea 
cu Uniunea Artiștilor Plastici. După păre
rea noastră s-au obținut in ultimii ani 
progrese in acest domeniu, deși mai sint 
incă multe de făcut. Cu lucrările care ur
mează să fie achiziționate de sindicate am 
organizat o expoziție care a fost vizitată 
de un număr mare de muncitori. Este ade
vărat că unii tovarăși din conducerea Uniu
nii Artiștilor Plastici au avut la început re
țineri față de această idee, spunind că ar 
fi greu ca muncitorii să înțeleagă exact ca 
au vrut ei să exprime in diferite lucrări. 
Le-am spus : nu aveți grijă, vor înțelege 
mal bine decit noi toți ; doar pentru ei 
sint făcute aceste lucrări ; din banii lor le 
cumpărăm, le dăm cluburilor, caselor de 
cultură. Și trebuie să vă spunem că mun
citorii au făcut o seamă de aprecieri pozi
tive, dar au adus și critici întemeiate.

Eu cred că din punctul de vedere al unei 
atitudini mai atente fată de părerile mun
citorilor, față de modul cum gindesc șl 
cum doresc să li se satisfacă cerințele este
tice trebuie să se manifeste mai multă 
receptivitate și solicitudine din partea tova
rășilor care lucrează în acest sector.

Același lucru e valabil și în domeniul 
muzicii. Clasei muncitoare ii place muzica 
cultă, vrea să avem mai multe opere ; 
totuși este un fapt că in ultimii ani 
s-au compus foarte puține cintece revo
luționare, muncitorești, patriotice. Se cintă 
incă și acum in întreprinderi cintece care 
s-au compus în primii ani după 23 August; 
nu avem destule cintece revoluționare, 
muncitorești care să contribuie la educarea 
în spirit militant, revoluționar a clasei 
noastre muncitoare, a tineretului. De ase
menea, cred că oamenii de cultură, artă și 
știință ar putea să conlucreze mai strins cu 
sindicatele pentru buna desfășurare a acti
vității instituțiilor culturale ale sindica
telor.

în încheiere vreau să arăt că conducere* 
sindicatelor este conștientă de necesitatea 
ca activitatea acestei largi organizații de 
masă a clasei muncitoare, care-și desfă
șoară munca sub conducerea partidului, să 
se îmbunătățească și în acest domeniu. 
Vom face totul ca, pe baza hotăririlor a- 
doptate de Comitetul Executiv al C.C. al 
P.C.R., să muncim în așa fel incit sindi
catele să-și aducă o mal mare contribuție 
la educarea politico-ideologică a oamenilor 
muncii, la aplicarea cu mai multă consec
vență și cu mai bune rezultate în Viață a 
politicii interne și externe a partidului 
nostru.
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Întrevederea ministrului afacerilor externe 
al țării noastre, Corneliu Manescu, cu ministrul 
afacerilor externe al Indoneziei, Adam Malik

SImbăti dimineața, ministrul afa
cerilor externe a! Republicii Socia
liste România, Corneliu Mânescu, a 
avut o Întrevedere cu ministrul afa
cerilor externe al Republicii Indo
nezia, Adam Malik, care ne vizitează 
țara.

La întrevedere, desfășurată într-o 
atmosferă cordială, au luat parte 
George Macovescu, prim-adjunct al 
ministrului afacerilor externe. Marin 
Alexie, ambasadorul României la 
Djakarta, funcționari ruperi ori din 
MAE

Au fost de fată Hamzah Atmohan- 
dojo, ambasadorul Indoneziei la 
București, și membri al ambasadei.

In cadrul convorbirilor s-a făcut

un schimb de opinii asupra posibili
tăților de dezvoltare a relațiilor din
tre România și Indonezia, de lărgire 
a schimburilor comerciale și coope
rării economice dintre cele două țări. 
De asemenea a ax ui loc un schimb 
de păreri cu privire la uncie aspecte 
ale situației internaționale de interes 
comun.

In aceeași zi, Corneliu Mănencu a 
oferit un dejun in onoarea ministru
lui indonezian.

Au luat parte Cornel Burtică, mi
nistrul comerțului exterior, și alte 
persoane oficiale române și indone
ziene.

(Agerpres)

Delegația Grupului 

interparlamentar al R.D. Germane 

și-a încheiat vizita în țara noastră
Delegația Grupului Interparlamen

tar al R. D. Germane, condusă do 
prof. dr. Wolfgang Weichelt, pre
ședintele Comisiei constituționale a 
Camerei Populare, a fost primită, 
simbâtâ dimineața, de 1 lie Murgul» s- 
cu. vicepreședinte al Marii Adunări 
Naționale.

I-i intilnire, care s-a desfășurat 
Intr-o atmosferă cordială, prieteneas
că. au luat parte Mihail Levente, pre
ședintele Grupului român al Uniunii 
interparlamentare, Mircea Rebreanu, 
deputat in M.A.N., precum și Willy 
Hoffmann, însărcinat cu afaceri ad- 
interim al R. D. Germane la Bucu
rești.

Cu acest prilej, membrii delegației
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F.S. și a Biroului

y
I 
I
I 
I
1 
I 
I 
I 
I

I 
I
1 
I 
I 
I 
I
I
1

ț t
I 
I
1 
I 
ț

LA UZINA MECANICA TELEAJEN

aceeași capacitate — o producție
mai mare, larg diversificată
întllnit la Uzina 
Teleajen, care face

me- 
parte

Am
canică ____ ,_ ,_______ ,___.
din Centrala industrială dc con
strucții-montaje și reparații In 
petrol, o susținută preocupare 
din partea intregului colectiv de 
a pune în valoare toate rezervele 
de producție existente. In acest 
scop, anul trecut, un colectiv 
format din cei mai buni ingi
neri, tehnicieni, specialiști, 
maiștri, muncitori cu o înaltă 
calificare a studiat In amănunt 
posibilitățile de folosire mai ra
țională a spațiilor uzinale, pre
cum și a zestrei tehnice, pentru 
ca, dispurund de aceeași capa
citate. producția să crească cu 
cel puțin 15—20 la sută. O dată 
studiul făcut, s-a trecut la apli
carea lui in practică. Astfel, prin 
reorganizarea atelierelor și sec
țiilor amplasate in cele trei mari 
hale de fabricație s-au eliberat 
circa 2 000 mp, unde s-a instalat 
o secție nouă, cea de construcții 
metalice. Apoi s-a trecut la ra
ționalizarea spațiilor din sectoa
rele de întreținere. S-au găsit și 
aici rezerve și s-a înființat un 
atelier de construcție a pompelor 
de distribuire a benzinei tip 
PECO, care în prezent se aduc 
din import.

— Toată această reorganizare, 
o serie de lucrări de autoutilare, 
schimbarea unor tehnologii de

fabricație — ne-a spus ing. Emil 
Petrescu, de la serviciul de or
ganizare a producției — au per
mis uzinei nu numai să-și mă
rească producția, dar să asimi
leze și să introducă in fabrica
ția de serie noi produse necesare 
ramurii extracției și prelucrării 
țițeiului.

Am aflat de la interlocutor că 
la Uzina mecanică Teleajen s-au 
asimilat anul trecut, și in pre
zent se fabrică in serie, peste 20 
produse de strictă necesitate 
in rafinării și in schele. Astfel, 
după un proiect original, creație 
a unui colectiv de proiectanți ai 
uzinei, s-a omologat și se lucrea
ză in secții aparatul pentru stins 
incendii cu apă și spumă. Astăzi, 
sectorul de prelucrare a țițeiului 
din țara noastră este dotat cu 40 
de asemenea aparate eficace 
contra incendiilor. între realiză
rile de prestigiu ale colectivului 
de la Teleajen se înscrie și con
struirea, pentru prima dată in 
țară, a pompelor dozatoare pen
tru rafinării, a amestecătoarelor 
de produse petroliere, a frezelor 
magnetice. Aceste noi produse 
livrate rafinăriilor și schelelor 
de extracție se comportă bine, au 
calități tehnico-funcționale su
perioare.

C. CONSTANTIN

Simbătă seara a părăsit Capitala, 
lndreptindu-se spre patrie, delegația 
Grupului interparlamentar al R. D. 
Germane, alcătuită din prof. dr. 
Wolfgang Weichelt, președintele Co
misiei constituționale a Camerei 
Populare, conducătorul delegației, 
Wilhelm Behnka, Wolfgang Hevl, 
vicepreședinți ai Grupului interpar
lamentar, și Friedhelm Foerster, 
membru în Comitetul de conducere 
al Grupului, care, la invitația Comi
tetului de conducere al Grupului 
român al Uniunii interparlamentare 
a făcut o vizită în țara noastră.

au fost Informați despre organizarea 
și activitatea Marii Adunări Națio
nale. în cadrul discuțiilor s-a subli
niat cu satisfacție că relațiile dintre 
cele două state se dezvoltă continuu, 
în interesul ambelor popoare.

★
In cinstea delegației Grupului in

terparlamentar aî R. D. Germane, 
acad. Ilie Murgulescu a oferit un 
dejun.

♦
Tn aceeași zi, Nicolae Ecobescu, 

adjunct al ministrului afacerilor ex
terne, a primit, delegația Grupului 
interparlamentar al R. D. Germane, 
condusă de prof. dr. Wolfgang 
Weichelt.

*
La plecare, pe aeroportul Otopenl, 

delegația a fost salutată de Mihail 
Levente, președintele Grupului român 
al Uniunii interparlamentare. Anton 
Breltcnhofer, Stanciu Stoian și Mir
cea Rebreanu, deputați, membri in 
Comitetul de conducere al Grupului 
Interparlamentar român.

Erau prezenți Willy Hoffmann, În
sărcinatul cu afaceri ad-interim al 
R. D. Germane la București, și mem
bri ai ambasadei.

(Agerpres)

al

‘i

PROGRAMUL II
20,00 Reîntîlnire cu personaje în

drăgite de copil : Lolka și 
Bolka.

20,30 Reportaj TV : Cum încep le- 
---- . Horla Vaslloni. 

știri.
culturală bucu-

gendele de 
21,00 Buletin de 
21,05 Săptămlna 

reșteană.
21,15 „Fii cuminte, Crlstofor” de 

Aurel Baranga. Distribuția : 
Marcela Rusu, Beate Freda- 
nov, Octavian Cotescu, Geor
ge Carabln. Regia artistică : 
Valeriu Molsescu.

PROGRAMUL I

8.30 Deschiderea emisiunii. Sport 
șl sănătate.

8.00 Matineu duminical pentru 
copil • Desenați cu noi — 
concurs de desen pe asfalt 
• Film serial : „Fiul mării" 
a Cîntă corul de copii 
Radloteleviziunll.

10,00 Viața satului
11,15 Albumul compozitorilor 

mâni : Tudor Jarda.
12.00 De strajă patriei.
12.30 In reluare, la cererea 

spectatorilor. Selecțlu’nl 
„Revista operetei" — specta
col realizat de Televiziunea 
din R.D.G.

13,00 Emisiune in limba maghiară.
14.31 Postmeridian. Sport : Regata 

Snagov — Ia calac-canoe. 
Ziua a II-a — finale probe 
neolimpice. Transmisiune di
rectă de pe lacul Snagov.

15,30 Magazin.
18,10 Planeta giganțllor — film se

rial pentru tineret.

19,00 Vetre folclorice „Ca pe So
meș". Ișl dau concursul : 
Marla Butaciu-Dragu, Mari- 
oara Precup, Slava Negrean, 
Mărluța Sogorean, Slmion 
Pop. Victor Negrea — vioa
ră, Larion Todlcă — caval, 
Vaslle Ionce — taragot șl 
formațiile de dansuri din 
Monor, Somcuța Mare, Salva.

19.20 1001 de seri — emisiune pen
tru copii.

19,30 Telejurnalul de seară > Sport. 
20,00 Dirigintele poștal din Ora

dea
SO.15 Film artistic : „Feroviarul". 

Cu Pletro Germl, Silva 
Kosclna. Regla: Pletro Germl.

22,05 Recital Ruxandra Ghiață. 
22,35 Telejurnalul de noapte.
22.50 Telesportro-

Ședința comună 
Executiv al C.N.E.

Comitetului Olimpic Român
Simbâtâ, 10 iulie a.c.. a avut loc 

ședința comună a Comitetului exe
cutiv al C.N.E.F.S. și a Biroului Co
mitetului Olimpic llomân.

Președintele C.N.E.F.S. șl C.O.R., 
Anghel Alexe, a prezentat o infor
mare cu privire la modul de îndepli
nire a prevederilor planului de mun
că al Comitetului executiv si Bi
roului C.N.E.F.S. pe semestrul T al 
anului și a planului de pregătire 
pentru Jocurile Olimpice din 1972 și 
s-au adoptat măsurile și acțiunile 
corespunzătoare pentru a doua jumă
tate a anului.

De asemenea a fost luată în dis
cuție o informare asupra aplicării 
hotărîrilor C.N.E.F.S. privind dezvol
tarea activității sportive de masă și 
de performanță din Capitală.

Președintele F. R. Fotbal. Mircea 
Angelescu, a prezentat unele aspecte 
ale activității fotbalistice la încheie
rea campionatului.

în ceea ce privește problema 
transferărilor. Comitetul executiv a

constatat că unele modificări aduse 
regulamentului de transferări adop
tat de Comitetul federal al F. R. 
Fotbal nu sînt in concordanță cu re
gulile generale de transferări ale 
C.N.E.F.S. și. ca urmare, pentru pe
rioada de transferări curentă, cere 
Federației Române de Fotbal să a- 
plice prevederile privind legitimările 
și transferările jucătorilor de fotbal 
așa cum slnt prevăzute In Regula
mentul de organizare a activității 
fotbalistice adoptat de plenara F.R. 
Fotbal din 13 iunie 1969 și aprobat 
de C.N.E.F.S.

Problema transferărilor ca proble
mă generală a mișcării sportive va 
face obiectul unei analize viitoare in 
Comitetul executiv in lumina evolu
ției activității sportive, din anul 1967 
și pină in prezent. Analiza va fi pre
cedată de discuții cu organizațiile 
care, conform Legii Sportului, au a- 
tribuții In domeniul sportiv.

(Agerpres)

CAIAC-CANOE Primii cîstigătorî
în „Regata Snagov''

Ieri a Început competiția de calac- 
canoe „Regata Snagov". Iată rezul
tatele Înregistrate in cele 7 finale : 
caiac 1 (1 000 m masculin) — Matern 
(R. D. Germană) 3’53”6/10 ; ca
noe 1 (1 000 m) — Wichman (Un
garia) 4'08" ; caiac 1 (500 fete) — 
Setzkorn (R. D. Germană) ‘ 2’03"5/10 ; 
canoe 2 (1 000 m masculin) — Danie-

lov, Simionov (România) 3’51**5/10 ; 
caiac 2 (1 000 m masculin) — Coș- 
niță, Simiocenoo (România) 3’31”3/10; 
caiac 2 (500 m fete) — Viorica Du
mitru, Maria Nichiforov (România) 
l’53”4/10 ; caiac 4 (1 000 m masculin); 
Vernescu, Ivanov, Zafiu. Negraia 
(România) 3’09"6/10. Astăzi, de la 
ora 14,30 au loc finalele In pro
bele neolimpice.

„Mondialele" de scrima
Echipa masculină de floretă a 

Franței a recucerit supremația mon
dială după o oarecare eclipsă. In- 
trecind in campionatele, mondiale de 
la Viena cu 9—7, formația Poloniei, 
floretiștii francezi adaogă a 7-a me
dalie de aur in palmaresul lor. La 
ediția precedentă, echipa Franței se 
clasase doar pe locul 6, după ce in 
1968 cucerise titlul olimpic la Ciudad 
de Mexico. Cel mai in formă com
ponent al echipei franceze a fost

Jean Claude Magnan, Învingător în 
asalturile decisive.

Ieri au început întrecerile pre
liminarii ale probei de sabie pe e- 
chipe. In grupa respectivă echipa 
României a învins cu 9—7 selecțio
nata Bulgariei. Italia a dispus cu 
9—4 de echipa României. In sfer
turile de finală vor avea loc urmă
toarele intilniri : U.R.S.S.—R. F. a 
Germaniei ; Polonia — România ; 
Franța — Italia și Ungaria — Aus
tria.

Balcaniada de tenis
Deschiderea Expoziției 

naționale de arte 
plastice a elevilor

I

Sîmbătă dimineața B-a deschis, la 
București, Expoziția națională de 
arte plastice a elevilor din licee, școli 
generale — clasele VII—X — profe
sionale și de specializare post-li- 
ceale. Organizată de Ministerul In- 
vățămintului, Comitetul Central al 
Uniunii Tineretului Comunist și 
Uniunea Artiștilor Plastici, ea cu
prinde peste 250 de exponate — pic
turi, sculpturi, tapiserii etc. — selec
ționate din circa 4 000 de lucrări. 
Elevil-artiști Înfățișează, cu sensibi
litate și prospețime, aspecte sugesti
ve ale copilăriei și tinereții lor fe
ricite, imagini din viața școlară și de 
familie, chipul nou al patriei socia
liste.

La vernisaj au asistat conducători 
ai unor instituții centrale, cadre di
dactice, elevi, un numeros public.

Cuvintul inaugural a fost rostit de 
artistul poporului Ion Irimescu, pre
ședintele juriului ediției 1971 a Expo
ziției naționale de arte plastice a 
elevilor.

(Agerpres)

16; 18;

• Turnul de aramă : LUMINA — 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30.
• Intilnire cu o necunoscută : 
SCALA — 9,30; 12; 15; 18; 20,45, 
STADIONUL DINAMO — 20,15. 
e Hello, Dolly : PATRIA — 9,30; 
13; 16,30; 20.
• Serata : VIITORUL
20.
• Cortul roșu : FAVORIT — 9,30; 
12,30; 16; 19,30, CAPITOL — 9,30; 
12,30; 16,45; 20, la grădină — 20,30, 
MELODIA — 8,30; 12,15; 16; 19,45.
• Și caii se Împușcă, nu-i așa ? : 
ARTA — 15,15; 18; 20,30, la gră
dină — 20.30.
• Regele Lear : RAHOVA — 
15,30; 19.
• Romeo șl Julieta : CENTRAL 
— 8,30; 11,30; 14,30; 17,30; 20,30.
• Program de desene animate 
pentru copii : DOINA — 10.
• Darclâe : DOINA — 11,30; 13,45; 
16; 18,15; 20,30.
• Gustul mierii : CINEMATECA
(sala Union) — 9; 10,45; 12,30;
14.15; 16; 18,30; 20,30.
• Din nou despre dragoste : 
CIULEȘTI — 15,30; 17.45; 20.
• O floare și doi grădinari : 
EXCELSIOR — 9; 12,30; 16; 19,30, 
LIRA — 15,30: 19, la grădină — 
20,15, VICTORIA — 9; 12,30; 10; 
19,30.
• Pe cometă : FERENTARI — 
15,30; 17,45; 20.
• Greșeala fatală : FESTIVAL — 
8.45; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21, la

CEL DE AL DOILEA CONCURS CU TEMA:

„Economisirea, semn 
al înțelepciunii11

Casa de Economii el 
Consemnațiuni a Re
publicii Socialiste Ro
mânia organizează cel 
de-al doilea concurg 
publicistic cu tema : 
Economisirea, lemn al 
Înțelepciunii".

Concursul are ca 
scop stimularea crea
ției publicistice pe a- 
ceastă temă și dezvol
tarea in rindurile 
populației a spiritului 
de economie și a de
prinderii de a econo
misi ia C.E.C. La con
curs pot participa ga
zetarii din întreaga 
țară care lucrează in 
presă sau în instituții
le de presă.

Fiecare concurent 
poate participa la con
curs cu unul sau mal 
multe materiale de di
ferite genuri (articole, 
reportaje, schițe, foile
toane, anchete sociale 
etc.), care prin conți
nutul lor contribuie la 
stimularea spiritului de 
economie In rindul oa
menilor muncii de la 
orașe și sate și ale ti
neretului școlar, sub
liniind avantajele păs
trării banilor la C.E.C. 
și au fost publica
te în perioada 15 iu

lie — 31 octombrie
1971 In ziarul (revista) 
la care lucrează sau în 
oricare alt ziar (revis
tă), sau difuzate prin 
radio și televiziune.

Nu vor fi luat In 
considerare articolele 
de analiză și materiale 
cu caracter de publi
citate.

Materialele pentru 
concurs (cele apărute 
in presă — decupate, 
iar cele difuzate prin 
radio și televiziune — 
dactilografiate și pur
tând data transmiterii, 
cu viza redactorului 
șef), se vor trimite di
rect de către autor pe 
adresa : Casa de Eco
nomii și Consemna
țiuni. serviciul popu
larizare, București, ca
lea Victoriei nr. 13, cu 
mențiunea pentru con
cursul „Economisirea, 
semn al Înțelepciunii", 
pină la data de 5 no
iembrie 1971.

Juriul concursului, 
format din reprezen
tanți ai presei centrale 
și locale (desemnați de 
redacțiile acestora) și 
ai Casei de Economii 
și Consemnațiuni. va 
acorda câștigătorilor 
concursului următoa

rele premii și menți
uni :

Premiul I — un 
libret de economii 
cu dobindă, cu o 
depunere inițială 
de 6 000 lei.

Premiul II — un libret 
de economii cu do
bindă, cu o depu
nere inițială de 
4 000 lei.

Premiul III — un li
bret de economii 
cu dobindă, cu o 
depunere inițială 

de 3 000 lei.
De asemenea, se vor 

acorda trei mențiuni 
constind in librete de 
economii cu o depu
nere inițială de 1000 
lei fiecare.

★
Participants la con

curs pot solicita infor
mații și material do
cumentar In legătură 
cu diferite aspecte ale 
acțiunii de economisire 
din țara noastră. la 
Centrala Casei de Eco
nomii și Consemnați- 
uni. serviciul populari
zare, Calea Victoriei 
nr. 13 București, sau la 
direcțiile județene 
C.E.C.

grădină — 20,15, FEROVIAR — 
9; 11,15; 13,30; 16; 18.30; 20.45, LU
CEAFĂRUL — 8,45; 11,15; 13,30; 
16; 18,30; 21, GRĂDINA DOINA
— 20,15.
• Pan Wolodyjowskl : FLACARA
— 15,30; 19.
• Cazul C.L. : ÎNFRĂȚIREA ÎN
TRE POPOARE — 15,30; 17,45; 20.
• Esop : FLOREASCA — 15,30;
18; 20,30.
e 100 de dolari pentru șerif : 
GRIVIȚA — 9; 12; 14,45; 17.30; 20, 
AURORA — 9; 12; 15; 18, la gră
dină — 20,30, VOLGA — 10; 12,30; 
15; 17,30; 20,15.
• Sunetul muzicii : UNIREA — 
15,30; 20,30, la grădină — 20,15.
• La revedere, prietene : BUCU
REȘTI — 8,45; 11,15; 13,45; 16,15; 
18.45; 21, MODERN — 8,45; 11; 
13,30; 16; 18,15; 20,45, la grădină — 
20,15.
• De-aș fl... 
PURI NOI - 
nuare.
• Eu, Franclsc Skorlna : VITAN
— 15,30; 18; 20,15.
• In arșița nopții : GRADINA 
VITAN — 20,15.
• Serbările galante : TOMIS — 
9: 11.15; 13,30: 16; 18,15; 20,30, la 
grădină — 20,30.
• Femeia îndărătnică : FLAMU
RA — 9; 11.45; 14,30; 17,15; 19,45.
• Departe de lumea dezlănțuită : 
PACEA — 16; 19.15.
• Angelica șl sultanul : MUNCA
— 16; 18; 20.
• Hibernatus : MOȘILOR 
18; 20,15.
• Haiducii : BUZEȘTI -
18. la grădină — 20.30.
• Domiciliul conjugal i POPU
LAR — 15,30; 18; 20,15.

• De șapte ori șapte : LARO- 
MET — 15,30; 17,30; 19,30.
• Ziua în care vin peștii : MIO
RIȚA — 10; 12,30; 15; 17,30; 20.
• Elefantul Slowly : PROGRE
SUL — 15.30; 18; 20,15.
• Los Tarantos : COSMOS — 16; 
18: 20.
• Un surîs în plină vară ; BU- 
CF.GI — 16; 18,15, la grădină — 
20,30.
O Prințul negru : DACIA — 8,30— 
20,15 în continuare.
• Cronometru! : GRADINA PAR
CUL HERĂSTRĂU — 20,15.
• Bătălia de pe Ncretva : DRU
MUL SĂRII — 15,30; 19.
• Facerea lumii : CRÎNGAȘI — 
15.30; 18; 20,15, GLORIA — 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30.

Echipa feminină a României a ob
ținut o nouă victorie in Balcaniada 
de tenis de la Zagreb. Jucătoarele 
noastre au întrecut cu 3—0 selecțio
nata Greciei (Dibar—Kalogheropou- 
los 6—2. 6—2 ; Kun—Kukouri 6—0, 
6—4 ; Dibar, Kun—Kukouri, Kaloghe- 
ropoulos 6—2, 6—2). Selecționata mas
culină română 6e află la egalitate 
(1—1) cu echipa Iugoslaviei, partida de 
dublu fiind întreruptă din cauza în
tunericului la scorul de 2—6, 13—11, 
2—0 în favoarea iugoslavilor. In 
jocurile de simplu, Petre Mărmurea- 
nu l-a învins cu 9—7, 6—2, 6—2 pa 
Spear, in timp ce Dron a pierdut cu 
1—6, 1—6, 6—0 la IovanovicL

Tenismanll români Iile Năstase șl 
Ion Țiriac s-au calificat in finala 
probei de dublu a turneului interna
țional de la Baastad. Ei au învins cu 
6—3, 6—4 perechea australiană Car
michael, Ruffels. In sferturile de fi
nală ale probei de simplu, Ilie Năs- 
tase l-a eliminat cu 6—2, 4—6, 6—4, 
6—2 pe francezul Proisy. Alte rezul
tate : Ruffels—Jeamsby (Suedia) 7—5, 
6—4, 6—3 ; J. Leschly (Danemarca)— 
Barthes (Franța) 6—2, 6—2, 7—5. 
Surpriza zilei a furnizat-o veteranul 
spaniol Manuel Santana, care l-a în
vins cu 6—2, 4—6, 6—3, 6—1 pe ame
ricanul Stan Smith, finalistul recen
tului turneu de la Wimbledon.

Harap Alb : TIM-
9—20,15 în conti-

teatre

18;

15,30;

• Teatrul „Lucia Sturdza Bulan- 
dra" (la Teatrul de vară „Herăs
trău") : Domnișoara de Belle-Isle 
— 20.
• Teatrul „Ion Creangă" (la Tea
trul de vară „23 August") : Ateri
zare forțată — 20.
• Teatrul „Țăndărică" (sala din 
Calea Victoriei) : Aventurile Iul 
Plum-Plum — 11.
• Teatrul satlrlc-muzlcal „C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : Se caută o 
vedetă — 19,30.

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
MECIUL EUROPA —AMERICA, 

DEFINITIV ANULAT
După cum transmite agenția 

„France Presse", meciul de atletism 
dintre echipele Europei și Americii 
a fost definitiv anulat. A treia edi
ție a acestei intilniri (primele două 
au avut loc la Montreal — 1967 și 
Stuttgart — 1969) urma să 6e dispu
te in America, dar toate orașele 
americane solicitate să organizeze 
meciul au declinat propunerea. In 
cele din urmă se stabilise ca întil- 
nirea să aibă loc la Bonn in zilele 
de 18 și 19 august, după campiona
tele europene. Dar nici această so
luție nu s-a dovedit realizabilă, In- 
trucit tratativele cu societatea vest- 
germană de televiziune, care urma

să transmită meciul șl să acopere o 
parte din cheltuieli, nu au dus la re
zultatele scontate.

• Simbătă e-a disputat în Capi
tală meciul internațional de polo pe 
apă dintre echipele de juniori ale 
României șl U.R.S.S. Jucătorii ro
mâni au obținut victoria cu scorul 
de 3—2 (6—9. 1—1, 0—0. 2—1), prin 
punctele marcate de Frincu (2) și 
Slavei.

DISPUTAT LA ROSARIO, meciul 
Internațional de fotbal dintre echi
pele Argentinei și Paraguayului s-a 
terminat cu scorul de 1—0 (1—0) in 
favoarea jucătorilor argentineni. 
Unicul gol a fost marcat in minutul 
17 de Laraignee din lovitură de la 
11 m.

(Urmare din pag. I)

mice prevede clar că părțile sînt 
obligate 6ă execute contractul in 
natură și întocmai, modificarea sau 
denunțarea lui unilaterala fiind in
terzisă.

Revenind la exemplele date, este 
firesc să ne întrebăm ce se va in
ti mpla cu contractele inițiale care 
nu au premise să poată fi executate 
din cauza neconoordanței ce s-a creat 
între obligațiile asumate mai mari și 
posibilitățile de producție limitate 
ale furnizorilor ? Desigur că benefi
ciarii contractelor, chiar dacă vor 
accepta propunerile de modificare 
sau încetare a obligațiilor stabilite, 
vor fi nevoiți să pretindă întreprin
derilor furnizoare 6ă suporte conse
cințele materiale ale nerealizării 
contractului, a sa cum prevede legea. 
Dar, paradoxal, centrala industriala 
din care face parte furnizorul va da 
socoteală de modul necorespunzător 
În care a organizat activitatea de 
desfacere a întreprinderilor compo
nente numai pe linie ierarhică. In
tervenția ei nefiind făcută decit pe 
linie administrativă, centrala nu va 
putea sâ fie chemată să răspundă 
nici direct și nici alături de între
prinderile obligate pe linie contrac
tuală.

Este cit se poate de evident că 
metoda de a dirija desfacerea și a- 
provizionarea producției prin „ni
vele" nu numai că nu corespunde o- 
biectlvelor urmărite prin înființarea 
centralelor industriale, dar este și 
nelegală, iar perpetuarea utilizării 
ei nu poate fi explicată rațional de
cit Drin dorința unor cadre de con
ducere din unele centrale industriale 
de a-șj justifica lipsa de preocupare 
In a rezolva realmente problemele 
aprovizionării șl desfacerii. Că așa 
stau lucrurile ne este dovedit și de 
un alt fapt : statutul cadru prevede 
că centralele Industriale au sarcina 
de a stabili nomenclatorul produse
lor a căror aprovizionare și desfa
cere intră in competența de con
tractare a centralei și a Întreprinde
rilor componente. In practică Insă 
multe centrale industriale, cum ar fi 
Centrala industrială pentru utilaj pe
trolier, Centrala industrială de mă
lini agricole, Centrala industrială

pentru prelucrarea țițeiului ș.a., nu 
au întocmit asemenea nomencla
toare și deci au evitat să-și asume 
răspunderea încheierii unor con
tracte economice. De aceea sintem de 
părere că este foarte potrivită cu
prinderea in proiectul noii legi cu 
privire la organizarea șj conducerea 
unităților de stat a prevederii ca in 
sarcina centralelor să intre atit or
ganizarea evidenței capacităților de 
producție pe centrală și pe unitățile 
componente, controlul modului de 
folosire și luarea măsurilor pentru 
creșterea gradului de utilizare a a- 
cestora, răspunderea pentru realiza
rea ritmică și integrală a planului

formă nouă de împuternicire, rezul
tată din lege, deosebită de instituția 
mandatului cunoscută de actualul Cod 
civil, in cadrul căruia mandatarul 
lucrează întotdeauna în numele 
mandantului său.

In măsura în care obligațiile ce șj 
le-a asumat centrala industrială sint 
delimitate, individualizate și aduse 
la cunoștința unităților componente, 
in temeiul împuternicirii legale, în
treprinderile vor trebui să execute 
contractele de aprovizionare 6au 
desfacere Încheiate. La rindul său 
centrala, In caz că-și depășește împu
ternicirea acordată de lege și organi- 
zează defectuos desfacerea sau apro-

ANGAJAREA CONTRACTUALA 
A CENTRALEI INDUSTRIALE

pe ansamblul centralei șl pe fiecare 
unitate componentă, cit și încheierea 
contractelor economice pentru apro
vizionarea producției ș| desfacerea 
produselor întreprinderilor sale.

Desigur că centralele vor putea să 
lase in competența întreprinderilor 
componente contractarea unor pro
duse, dar față de răspunderile pe 
care le au in legătură cu realizarea 
sarcinilor de plan, centralele vor tre
bui să rețină pe scama lor încheie
rea contractelor pentru aproviziona
rea cu acele materii prime și materia
le care determină producția și pentru 
desfacerea acelor produse care con
diționează îndeplinirea indicatorilor, 
încheind contracte economice pentru 
acele materii prime, materiale și 
produse, reținute in competența sa, 
centrala o face în nume propriu, dar 
nu numaj în interes propriu, ci și in 
interesul întreprinderilor compo
nente. Avem de-a face deci cu o

vizionarea pentru unitățile subordo
nate, ea poate și trebuie să fie che
mată să răspundă față de întreprin
derea pe care o reprezintă in rela
țiile contractuale. De data aceasta 
răspunderea nu se angajează însă 
pe linie administrativă, ci direct, pa
trimonial, față de întreprinderile 
componente. Credem că aceasta este 
cea mai potrivită soluție pentru dis
ciplinarea activității centralei indus
triale in sfera comercială, pentru le
garea mai directă a centralei indus
triale de viața unităților productive 
subordonate.

Desigur, se ridică și problema uti
lizării in practică a pirghiej amen
zilor și penalizărilor. Așa. de pildă, 
in prezent, mai ales atunci cind uni
tățile economice sint in aceeași subor
donare ierarhică, faptul că aplica
rea penalizărilor și contravențiilor 
în domeniul contractual este in mina 
organelor coordonatoare creează ca

drul propice unor absolviri de sanc
țiuni. împrejurări care nu tint de 
natură să Întărească disciplina de 
plan și contractuală. De pildă, in 
trimestrul I al acestui an, unele În
treprinderi și centrale furnizoare, 
cum ar fi uzina de țevi „Republica" 
din București, Grupul de uzine pen
tru construcția de vagoane Arad, 
Combinatul chimic Victoria, Combi
natul de exploatare și industrializare 
a lemnului Sebeș-Alba, Fabrica de 
ciment Turda, Combinatul textil 
Oradea, nu și-au onorat in întregime 
unele contracte, fără ca beneficiarii, 
sub privirea indulgentă a organelor 
lor tutelare, să le pretindă penaliză
rile ce trebuiau să le suporte ca ur
mare a pagubelor aduse economiei. 
Se apelează prea des la teoria men
ținerii „bunelor relații", indiferent 
de daunele ce se aduc in lanț unui 
număr de beneficiari. Se pare că o 
asemenea practică este favorizată de 
funcționarea organelor arbitrare mi
nisteriale a căror existență nu mai 
apare oportună in contextul princi
piilor de echitate in relațiile contrac
tuale promovate de reglementările 
in vigoare.

Soluția cea mai potrivită ar fi tre
cerea în toate cazurile a atribuțiilor 
jurisdicționale asupra unui organ 
neutru care, cunoscind problemele 
de ansamblu ale economiei, priorită
țile in acoperirea necesarului bene
ficiarilor, lanțul de consecințe care 
se produc atunci cind se dereglează 
relațiile intre parteneri, poate lua 
și măsurile cele mai potrivite de 
sancționare, de îndreptare și de des
păgubire corespunzătoare cu impor
tanța contractului economic in cauză.

Cert este că la ora actuală se im
pune depășirea unor practici, renun
țarea la un stil administrativ de 
muncă in. activitatea comercială a 
centralelor industriale. Aceste noi 
organisme economice trebuie să se 
angajeze mai deplin in rezolvarea 
problemelor aprovizionării tehnico- 
materiale și desfacerii producției, să 
exercite cu o înaltă responsabilitate 
atribuțiile și competențele In des
fășurarea procesului economic a re
lațiilor contractuale. Numai astfel 
centralele iși vor dovedi utilitatea șl 
viabilitatea, vor demonstra că sint 
o treaptă superioară in organizarea 
activității economice.

'FAPTUL 
IDIVERS 
j Captura

I pesca- 
| dorului

ITraulerul „Negoiu" Iși făcea 
obișnuitul program de pescuit 
in Oceanul Atlantic. Intr-unui 
Idin năvoade, pescarii au avut 

surpriza să constate că alături 
de pești se afla și un crustaceu 
pe care nu-l mai intilniseră.

I Marinarul pescar Marin Gruia 
s-a hotărit să-l păstreze, urmlnd 
ca la întoarcerea in țară să-l

I prezinte unor specialiști. N-avea 
să regrete. Prezentindu-l In fa
ța cercetătorilor de la muzeul 
de istorie naturală „Grigore An- 

Itipa" din Capitală, aceștia au 
recunoscut In crustaceu un e- 
xemplar de Limulus (specie re-

■ licvă care trăia in urmă cu a- 
I proape 350 milioane de ani), 
I o așa-numită „fosilă vie" rar 

intilnită in muzeele de specia- 
Ilitate. Fiind și excelent conser

vată, noua achiziție a muzeului 
din Capitală va figura. In cu- 

Irind, printre exponatele sale de 
valoare.

| Cine suportă 
I Paguba?
;i Pe adresa lecției de centra- 
I Uzare și telecomandă a Btației

C.F.R. Bacău a sosit de curlnd 
un transformator de 630 KWA. 
în Ioc să fie descărcat șl insta- 

Ilat acolo unde este nevoie, uti
lajul zace în vagon așa cum a 
fost expediat de uzina „Elec- 

g troputere" din Craiova. Cauza : 
I băcâoanil îi așteaptă pe craio- 
I veni să-și vadă opera. Pentru 
’ că fiind Încărcat neambalat, 
I transformatorul a suferit în tim- 
I pul transportului serioase avarii. 
I Printre altele, amintim ruperea 
I robinetului de evacuare, ceea ce

a făcut aă se scurgă Întreaga 
cantitate de 850 kg de ulei. 

IAcum se impun din nou o sea
mă de operații, cum ar fl de- 
cuvarea, uscarea bobinajului și 
umplerea cu ulei. Dar aceste o- 

Iperații nu pot fi efectuate decit 
la uzina constructoare Bau in 
cel mai fericit caz la Roman. 

IDecl din nou transformatorul 
va porni la drum. Al ți bani, altă 
distracție. Dacă-i adăugăm șl 
pe cei circa 20 000 lei necesari 

I pentru repararea avariilor su- 
I ferite, suma se ridică serios. 
| Cine o suportă ?

I în locul 
| lozului 
I cel mare
I Acum citeva zile, in casieria 
I casei de ajutor reciproc de pe

linpă Uzina Mirșa (Sibiu) se 
stnnsese, din cotizații și din în
casările ratelor lunare ale im- 

I prumuturilor acordate, suma de 
I 68 000 lei. După ce a făcut mo- 
I netarul, casierul Ștefan Mazilu 
Ii-a pus intr-o servietă, a închis 

casa de bani și... a plecat din 
localitate ! Ajuns în București, 

Ia. început să caute cu febrili
tate pe la agențiile Loto și Pro- 
noexpres lozul cel mare. A 
cheltuit 43 500 lei, dar tocmai pe 

Icind i se părea că, in sfirșit. fi 
va suride și lui norocul, a fost 
arestat. La primele cercetări 

Is-a constatat că in luna prece
dentă mai jucase la Loto încă 
67 000 lei, sustrași din aceeași 
casă. Acum, in locul lozului 

I căutat îl așteaptă sentința in- 
I stanței de judecată.

| „Dans" 
I periculos

Intr-una din zilele trecute, 
I podul rulant de 10 tone din 

secția de construcții metaUce a 
uzinei „Progresul" din Brăila a 

I început... să valseze. 11 invitase 
la dans macaragiul Ichim Bu- 
cătaru care, ca și In alte dăți, 
venise la lucru în stare de e- 

Ibrietate. In orice clipă, „dan
sul" se putea solda insă cu o 
mare avarie. în această situație, 

Iunul din colegi i-a atras aten
ția macaragiului că ar fi mult 
mai indicat să coboare cu pi
cioarele pe pămlnt Acesta însă, 

Iniei una, nici două, a pus mina 
pe un corp dur și l-a lovit atit 
de grav pe cel ce-i dăduse sfa- 

Itul respectiv încit a trebuit să 
fie transportat de urgență la 
spital. Acum, I.B. va trebui să 

I suporte consecințele acestei fap
te. Cum rămîne insă cu cei ce 
i-au permis intrarea In uzină 
intr-o asemenea ștare ?

I Florile 
| recunoș- 
| tinței

Nu de mult, lntorcîndu-«e aca- 
Isă de la serviciu, medicul Elena 

Mitaru, șefa secției obstetrică- 
ginecologie a Spitalului unificat 

■ Satu-Mare, a găsit pe masă un 
I buchet de flori proaspete șt un 
I bilețel semnat de o persoană sl 
I cărei nume aproape că-1 uitase :

Maria Betuker (strada Scînteli, 
nr. 11). Și-a amintit atunci 
pe dată de o dramatică opera- 

Iție, grație căreia a salvat-o, cu 
10 ani in urmă, pe fosta el pa
cientă de la un deznodămînt 

I fatal. La împlinirea unui dece
niu de la efectuarea norocoasei 
operații, Maria Betuker a ținut 
să aducă modestul și emoțio- 

Inantul ei omagiu celei ce l-a 
redat viața și bucuria de a-și 
petrece in tihnă anii bătrlneții 

I alături de familie.
Rubricd redactata de t
Dumitru TIRCOB 
Gheorqhe POPESCU 

cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"
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Sosirea in Capitală a unei delegații 
reprezentind Frontul Național 

și guvernul Republicii Democrate 
Populare a Yemenului

SEMICENTENARUL REVOLUȚIEI POPULARE MONGOLE
ȘEDINȚA FESTIVĂ

DE LA ULAN BATORSimbătă «eara a sosit la București 
o delegație reprezentind Frontul Na
țional si guvernul Republicii Demo
crate Populare a Yemenului cart la 
invitau» C.C. al P.C.R. a guvernu
lui Republici! Socialiste România, va 
face o vizitâ de prietenie in tara 
noastră.
.,Bel1e^ia «redusă de Mahmud 
Abdallah Oshish. membru al Comite
tului Executiv al Frontului Național, 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri. «sie formată din : Abdul Azi? 
Abdul Wall, membru al Comanda
mentului general al Frontului Natio
nal, adjunct al ministrului afacerilor 
interne. Ahmed Salem Ubeid. mem
bru a! Comisiei permanente a Con
siliului suprem al poporului, coman
dant al forțelor armate aeriene, mem
bru supleant al Comandamentului

genera] ai Fnontuiul Național, dr. 
Mohamed Omar el Ha'oshi. consilier 
economic la Președinția Consiliului 
de Miniștri. Aii Gibr A’.awi, directo
rul Departamentului de studii geolo
gice al Societății >-menite de petrol, 
și Abdulah Ghanem. consilier juridic.

La sosire, pc aeroportul Otopeni. 
oaspeții au fost in'imoinați de tova
rășii Pau! Niculescu-Mizil, membru 
ai Comitetului Executiv. al Prezidiu
lui Permanent, secretar al C.C. al 
P.C.R. ion Pățan. membru al C.C. 
ai P.C.R., vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri. Ion Dincă. membru 
supleant al C.C. al P.C.R., Nicol ic 
Nicolae. prim-adjunct al ministrului 
comerțului exterior. Constantin Vasi- 
liu. adjunct de șef de secție la C.C. 
«1 P.C.R., Nicolae State, adjunct al 
ministrului afacerilor interne.

Recepție oferită de 
ambasadorul R. P. Mongole

ULAN BATOR 10 (Agerpras). — 
Simbătă a avut ioc. la Ulan Bator, 
ședința festivă a Comitetului Central 
a! Partidului Popula- Revoluționar 
Mongol, a Prezidiului Marelui llural 
Popular și a Consiliului de Miniștri 
al R. P. Mongole, consacrată celei 
de-a 50-a aniversări a Revoluției 
Populare Mongole.

în prezidiu au luat loc J. Țedenbal. 
prim-secretar al C.C. al P.P.R.M., 
președintele Consiliului de Miniștri. 
J. Sambu. membru al Biroului Poli
tic al C.C. al P.P.R.M., președintele 
Prezidiului Marelui Hural Popular, 
și alți conducători mongoli, membrii 
delegațiilor de peste hotare, printre 
care și delegația de partid și guver
namentală romană, condusă de tova
rășul Leonte Răutu. membru al Co
mitetului Executiv al C.C. al P.C.R., 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri.

Cu prilejul celei de-a 50-a aniver
sări a victoriei Revoluției populare 
popșole, ambasadorul acestei țâri la 
Bufeurești. Damdinnercnghiin Bataa, a 
oferit, simbătă la amiază, o recepție.

Au luat parte Manca Mânescu. 
membru al Comitetului Executiv, al 
Prezidiului Permanent, secretar al 
C.C. al P.C.R., Janos Fazekas, mem
bru al Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri. Ion Pățan. vicepreședin
te al Consiliului de Miniștri. Corne

li u Mănescu. ministrul afacerilor ex
terne, membri ai C.C. al P.C.R., ai 
guvernului, conducători de instituții 
centrale și organizații obștești, ge
nerali și ofițeri superiori, oameni de 
știință și cultură.

Au fost prezenți șefi ai unor misi
uni diplomatice acreditați la Bucu
rești și alți membri ai cornului di
plomatic.

Recepția s-a desfășurat într-o at
mosferă caldă, prietenească.

(A ger preș)

Cuvintul de salut 
rostit de tovarășul 

Leonte Răutu
DEPUNERI DE COROANE DE FLORI
Cu prilejul celei de-a 50-a aniver

sari a victoriei Revoluției populare 
mongole, ambasadorul R. P. Mongole 
la București. Damdinnerenghiin 
Bataa, a depus simbătă dimineața 
coroane de flori la Monumentul lui 
V. I. Lenin din Piața Sein teii și Mo
numentul eroilor luptei pentru liber
tatea poporului și a patriei, pentru 
•ocialism.

La solemnități au fost prezenți re
prezentanți ai Ministerului Afaceri
lor Externe și Ministerului Forțelor 
Armate.

La solemnitatea de la Monumentul 
lui V. I. Lenin a fost de față V. 1. 
Drozdenko, ambasadorul Uniunii So
vietice la București, si membri ai 
ambasadei.

(Agerpres)

întoarcerea din R. S. F. Iugoslavia 
a delegației militare conduse de 

general de armată Ion lonită
Simbătă s-a înapoiat in Capitală 

delegația militară, condusă de gene
ralul de armată Ion Ionita. ministrul 
Forțelor Armate ale Republicii So
cialiste România, care 3 făcut o vi
zită in R. S. F. Iugoslavia.

In timpul vizitei, delegația militară 
română a luat cunoștință de reali
zările iugoslave în domeniu] econo
miei militare.

La plecarea din Belgrad, delega
ția a fost condusă de generalul de 
armată Nikola Liubicici, secretar de 
stat pentru apărare naționa’ă. de 
generali si ofițeri superiori. Au fost, 
de asemenea, prezenți Vasile San
dru. ambasadorul României la Bel
grad. și atașatul militar român.

(Agerpres)

DEMNITA TEA 

se învață la școala muncii
(Urmare din pag. I)

oamenii care au cu
noscut și greul vieții 
și bucuria biruințelor 
socialiste am înțeles 
că nu te poți mulțumi 
cu îndeplinirea oricum 
a obligațiilor tale. Câ 
datoria de muncitor o- 
bligă și la o compor
tare demnă, care să 
trezească respect ori
unde, in orice împre
jurare. Facem parte 
dintr-o familie de 
constructori navali re- 

. numiți. iar familia 
I asta din marea fami

lie a țârii. Cum să 
nu faci totul ce de
pinde de tine pentru 
a spori prestigiul, 
prețuirea șl respectul 
de care se bucură pe 
drept cuvint aceste 
familii ?

Gândurile Iui Teo
dor Bira. conștiința 
sa muncitorească, au 
o acoperire faptică 
exactă. Ele reprezintă 
un adevărat crez al 
generației sale, hotă
râtă să se afirme ală
turi de cei mai in 
virstă. hotărită 6â se 
dăruiască cu aceeași 
pasiune pentru împli
nirea idealurilor de 
progres în numele că
rora s-au cheltuit vi
brant atiția înaintea 
lor. Ce a întreprins 
Teodor Bira pentru a 
fi în stare să-și facă 
mai deplin datoria ? 
A ri’-nit în aflarea 
necunoscutelor d:n
profesie. $i-a cat 
curind seama că nu
meroasele piedici pot 
fi trecute mai simplu 
dacă ..ai carte" mai 
multă. S-a Înscris și 
a urmat liceul seral 
la capătul căruia a a- 
juns. Va urma probabil 
și facultatea. Dar. du
pă propria Iul mărturi
sire, ciștiguri la fel de 
esențiale le-a aflat de 
Ia muncitorii pe care 
singur si i-a luat ca 
model : oameni cu o 
înaltă conștiință so
cială. cu o conduită re 
trezește tuturor res
pectul. Ia care virtuți
le înaintate ale omulnj 
nou : ^“dinta fermă 
într-o Idee — comu
nismul — căruia ii 
consacră întreaga lor 
energie. înaltul senti
ment al demnității u-

mane. capacitatea de 
a subordona interesele 
particulare celor gene
rale. eroismul diurn, 
anonim — constituie 
cu adevărat emoțio
nante modele de mun
ca și de existentă.

— Colegul meu de 
muncă Teodor Bira — 
ne spune un alt tînăr, 
lăcătușul Nicolae Hu
nan — afirma că mult 
mai simplu îți reali
zezi un gind înalt cită 
vreme nu bați pa
sul pe loc in meserie. 
Se înțelege că fiecare 
dintre noi servim mai 
bine țara muncind mai 
bine și mai cu folos. 
Cu cit sint mai pre
gătit cu atit și aportul 
meu va fi mai mare. 
Sint categoric pentru 
o trainică stăpinire a 
profesiei Dar asta nu 
înseamnă. totdeauna, 
din păcate, că cine știe 
bine meserie, obligato
riu este și un om. ca 
să zic asa. înaintat. 
Nu poți să aspiri nu
mai la norma și cîști- 
gul individual. Numai 
pentru atita nu merită 
să-ti risipești viata, nu 
poți să te consideri e- 
fectiv un om nou. cu 
toate trăsăturile omu
lui nou. dacă nu vezi 
mai departe, interesele 
largi ale colectivului, 
ale tării... Dacă nu 
trăiești pentru un crez, 
pentru un ideal mă
reț... $i noi avem s- 
«erren^a idealuri !

In faptele de viata 
ale muncitorilor mai 
în virstâ sau mai ti
neri. istoria, tradițiile 
locului de muncă res
pectiv constituie iot 
at ițea argumente-e- 
xemplu în a determi
na o nouă atitudine, 
un nou mod de a gln- 
rii. o conduită in mun
că. in viată, a cărei 
stea polară este idea
lul comunist — busola 
adevărului si a împli
nirii personalității fie
căruia. Oamenii se 
formează la acești pa
rametri superiori de e- 
xieente. deprind virtuți 
noi si le consolidează 
pe altele. Viate lo^. 
munca lor capătă un 
sens pe măsură ce pă
trund sensul înalt al 
întreg'.: lor activități 
consacrate înfăptuirii 
idealului de înălțare a

patriei pe care o slu
jesc cu devotament 
nemărginit

— De pe calele noas
tre. ne spunea tovară
șul Ion Guțanu, pre
ședintele comitetului 
sindicatului de la Șan
tierul naval din Galați, 
lansăm la apă. în fie
care lună, cel puțin 
cîte o navă. Momentul 
acesta, de sinteză și 
de satisfacție a muncii 
colectivului. trezește 
totdeauna o adincă e- 
moție. Si de la aproa
pe fiecare lansare nu 
lipsește un om in 
virstă. E pensionar, 
dar (in? să împartă 
bucuria lansării cu 
constructorii navali. 
Omul acesta se nu
mește Dumitru Cazacu 
— cu peste 700 de lan
sări la activ. Prezența 
lui e atit de integrată 
momentelor febrile ale 
lansării la apă incit nu 
mai surprinde De ni
meni. M-am gîndit la 
viata acestui om. la 
motivele intime care-i 
mină pașii aici, și a- 
cum. la cala de lansa
re. N-am găsit altă 
explicație decit servi
rea. oină la dăniire 
fatală. a profesiei, cre
dința in aceri idnal al 
muncii căruia i s-a 
eonsa^mt cu devoțiu
ne. slujirea idcalnlui 
enmunis» cn n vih-an- 
tâ conrinntă socială și 
patriotică.

Asemenea modele de 
oameni rămîn sănate 
în memoria colective
lor de munefi. intră 
firesc in zestrea de 
valori a fiecărei uzine, 
reprezentind fondul de 
aur care generează a- 
titudinile înaintate. în 
consonanța deplină cu 
exigentele epocii...

De la om la om. ma
rele dialog al muncii 
si idealului se amplifi
că. vibrează mereu 
mal amolu. mai pu
ternic De la om la om 
trece încSsi credința 
noastră fierbinte In 
munca noastră. în ar
derea noastră devota
tă. ce-titudlnea mari
lor izbînzi ale Romă- r 
nîeî socialiste. De la 
om la om — un pro
ces vast care este în
suși procesul creării 
OMULUI COMUNIST.

Adresind un călduros salut priete
nesc și cele mai cordiale felicitări cu 
prilejul marii sărbători naționale a 
poporului mongol, tovarășul Leonte 
Răutu a spus : înfăptuită sub con
ducerea Partidului Popular Revolu
ționar Mongol, revoluția populară a 
constituit rezultatul luotei îndelun
gate și grele a poporului mongol îm
potriva asupririi coloniale și feudale, 
pentru libertate, independentă na
țională și o viață mai bună.

Desfășurind o intensă activitate 
pentru lichidarea înapoierii economi
ce și culturale a țârii și dezvoltarea 
ei democratică și socialistă, poporul 
dv. a înfăptuit, in cursul acestor 
cincizeci de ani, însemnate prefaceri 
înnoitoare, a obținut realizări im
portante în opera de construire a so
cialismului — jn făurirea agricultu
rii cooperatiste, crearea industriei 
naționale, dezvoltarea culturii, artei, 
invățămîntulul și ocrotirii sănătății, 
ridicarea nivelului de trai al celor ce 
muncesc.

Poporul român urmărește cu sen
timente de prietenie și simpatie fră
țească munca creatoare a poporului 
mongol, prețuiește succesele pe care 
le obține în opera de ridicare a pa
triei sale împărtășind bucuria cu 
care intîmpinați această sărbătoare, 
vă urăm succes deplin in realizarea 
obiectivelor stabilite de Congresul al 
XVI-lea al P.P.R.M., noi și remar
cabile înfăptuiri în înaintarea con
tinuă a Mongoliei populare pe calea 
socialismului, spre binele și fericirea 
poporului mongol.

In timpul recentei vizite in R.P. 
Mongolă a delegației de partid și 
guvernamentale a Republicii Socia
liste România, in frunte cu tovară
șul Nicolae Ceaușescu. in cadrul con
vorbirilor cu tovarășul Jumjaaghiin 
Țedenbal și cu ceilalți conducători 
de partid și de stat mongoli, s-a ex
primat hotărârea comună a partide
lor și guvernelor țărilor noastre de 
a extinde șl aprofunda pe multiple 
planuri colaborarea româno-mon- 
golă. de a întări legăturile de priete
nie și solidaritate dintre P.C.R. și 
P.P.R.M. Sintem convinși că aceasta 
servește intereselor popoarelor noas
tre. cauzei unității țărilor socialiste.

Anul acesta — a spus în continuare 
vorbitorul — poporul român a săr
bătorit, intr-o atmosferă de muncă 
însuflețită și cu bogate realizări, a 
50-a aniversare a creării P.C.R. In 
țara noastră socialismul â învins 
deplin și definitiv. Promovarea con
secventă a politicii de industrializare 
socialistă a creat bazele pentru creș
terea impetuoasă a forțelor de pro
ducție. progresul agriculturii socia
liste, dezvoltarea rapidă socială și 
culturală a țării.

După ce a înfățișat rezultatele 
bune obținute in cursul cincinalului 
1966—1970. direcțiile principale în 
care sint orientate eforturile poporu
lui nostru in noul cincinal, preocupă
rile P.C.R. pentru perfecționarea 
continuă a conducerii economiei și a 
întregii vieți sociale, pentru adin- 
cirea democrației socialiste, vorbi
torul a spus :

In centrul politicii noastre externe 
situăm in mod statornic prietenia 
frățească, alianța și colaborarea 
multilaterală cu toate țările socia
liste. pe temelia trainică a marxism- 
leninismului și internaționalismului 
socialist, a respectării suveranității 
și egalității in drepturi, neamestecu
lui in treburile interne, stimei si în
crederii reciproce.

Partidul nostru va face și în vi
itor tot ce depinde de el pentru re
stabilirea unității și coeziunii țărilor 
socialiste, a mișcării comuniste și 
muncitorești internaționale, conside
rând că deosebirile de opinii nu tre
buie să impieteze asupra relațiilor 
de prietenie și solidaritate interna
tionalists dintre țările socialiste, 
dintre partidele comuniste și mun
citorești. Numai dezvoltînd astfel de

TELEGRAME
Cu prilejul semicentenarului victo

riei Revoluției populare mongole. 
Uniunea Generală a Sindicatelor din 
Republica Socialistă România. Uniu
nea Tineretului Comunist. Uniunea 
Asociațiilor Studențești din România 
și Consiliul Național al Femeilor au 
adresat telegrame de felicitări orga
nizațiilor similare din R. P. Mongola.

S. Luvsan. membru al Biroului Po
litic al C.C. al P.P.R.M., prim- 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri. a salutat delegațiile de peste 
hotare sosite la UI an Bator cu pri
lejul semicentenarului Revoluției 
Populare Mongole.

A luat apoi cuvintul J. Țedenbal. 
care a prezentat raportul .,50 de ani 
ai Revoluției Populare Mongole".

Șefii delegațiilor străine prezente 
la festivitate au re*stit cuvintări de 
salul.

Tovarășul Leonte Răutu. conducă
torul delegației de partid și guverna
mentale române a transmis cuvintul 
de salut al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, al Con
siliului de Stat și al Consiliului de 
Miniștri ale Republicii Socialiste 
România.

relații, partidele comuniste își vor 
putea îndeplini rolul determinant ce 
le revine in lupta pentru democrație 
și socialism, pentru triumful cauzei 
păcii.

Pornind de la convingerea că fie
care țară socialistă are îndatorirea 
de a-și aduce o contribuție activă la 
rezolvarea problemelor internațio
nale, dezvoltăm relațiile de colabo
rare cu toate statele, indiferent de 
orinduirea socială, punînd la baza 
acestor relații principiul indepen
denței naționale a fiecărei țări, al 
dreptului fiecărui popor de a-și de
cide destinele liber, in conformitate 
cu voința sa.

România susține eforturile tinerelor 
state independente pentru dezvoltarea 
lor pe calea democrației și progresu
lui social, se pronunță cu hotărire îm
potriva politicii imperialiste de agre
siune, dictat și amestec în treburile 
interne ale altor popoare. Acordăm 
întregul nostru sprijin cauzei drepte 
a poporului vietnamez, ne pronunțăm 
in mod hotârit pentru încetarea agre
siunii imperialismului american in 
Indochina, pentru respectarea drep
tului inalienabil al popoarelor vietna
mez, cambodgian și laoțian de a-și 
hotărî singure problemele dezvoltării 
lor interne.

Ne jbronunțăm pentru soluționarea 
conflictului din Orientul Apropiat pe 
baza rezoluției Consiliului de Securi
tate al O.N.U. din noiembrie 1967, a 
respectării independenței și securită
ții tuturor popoarelor din această re
giune.

Dată fiind deosebita însemnătate s 
realizării pe continentul european a 
unui sistem de securitate care să ex
cludă forța și amenințarea cu forța 
in relațiile dintre state, milităm pen
tru accelerarea pregătirii conferinței 
general-europene, căreia ii revine me
nirea dc a deschide calea soluționă
rii problemelor aflate in suspensie, 
de a contribui la destinderea și nor
malizarea situației in Europa, la in
staurarea unei păci trainice pe conti
nent și în întreaga lume.

Credincios tradițiilor sale interna
ționaliste, Partidul Comunist Român 
acționează consecvent pentru dezvol
tarea colaborării tovărășești și întări
rea solidarității cu toate partidele 
comuniste și muncitorești, cu țoale 
forțele revoluționare, anțiimperialiste. 
progresiste și democratice. Ne expri
măm convingerea că. acționînd în 
strînsă unitate, aceste forțe vor reuși 
să zădărnicească uneltirile agresive 
ale imperialismului, să asigure pacea 
și securitatea internațională.

In încheiere, tovarășul Leonte Răutu 
a exprimat sentimentele de prietenie 
și solidaritate internaționalistâ ale 
poporului român și a urat poporului 
mongol să obțină, sub conducerea 
P.P.R.M., noi victorii in înflorirea pa
triei sale.

*■
La sosirea la Ulan Bator, delega

ția de partid și guvernamentală ro
mână a fost întimpinată pe aero
port de T. Dugersuren. membru al 
Biroului Politic, secretar al C.C. al 
P.P.R.M., D. Mai dar, membru al Bi
roului Politic ai C.C. al P.P.R.M., 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri. B. Lhamsuren. membru su
pleant al Biroului Politic, secretar al 
C.C. al P.P.R.M., de membri ai C.C 
al P.P R M, miniștri.

La 9 iulie, delegația a depus o co
roană de flori la Monumentul eroi
lor sovietici.

Ta aceeași zi. delegația română a 
vizitat Muzeul de artă plastică al 
R.P. Mongole și Fabrica de textile 
din Combinatul industrial Ulan 
Bator

Seara. împreună cu celelalte dele
gații de peste hotare, delegația ro
mână a luat parte la o festivitate la 
C.C. al P.P.R.M., în cursul căreia 
oaspeților străini le-a fost inminată 
medalia jubiliară ..A 50-a aniversare 
a Revoluției Populare Mongole".

Corneliu Mănescu, ministrul afa
cerilor externe al Republicii Socia- 
lis.e România, a trimis o telegramă 
de felicitare lui Lodonghiln Rlncin, 
ministrul afacerilor externe al Repu
blicii Populare Mongole, cu prilejul 
celei de-a 50-a aniversari a victoriei 
Revoluției populare mongole.

50 DE ANI
DE LUPTĂ Șl DE MUNCĂ
Revoluția din 1921 a constituit un 

moment de cotitură în istoria multi
seculară a Mongoliei, Începutul 
unor schimbări istorice profunde in 
această țară străveche.

Timp îndelungat, poporul mongol a 
dus o luptă aprigă împotriva asu
pririi coloniale și feudale, pentru a- 
devărata renaștere națională, pentru 
libertate și progres social. Această 
luptă a fost încununată de succes nu
mai datorită conducerii juste a Parti
dului Popular Revoluționar Mongol, 
ajutorului frățesc al Rusiei sovieti
ce. Instaurarea puterii populare a 
permis trecerea la înfăptuirea unor 
transformări social-economice radica
le in țară.

V. I. Lenln in convorbirea sa isto
rică cu revoluționarii mongoli, in a- 
nul 1921, referindu-se la jierspecti- 
vele dezvoltării Mongoliei, a subli
niat in mod deosebit necesitatea des
fășurării unei activități Intense de 
către Partidul Popular Revoluționar 
șl de către guvern pentru crearea u- 
nui nou sistem economic — princi
pală condiție a dezvoltării țării pe 
calea necapitalistă.

Stabilind perspectivele dezvoltării 
țării, P.P.R.M. s-a călăuzit de Învă
țătura lui Lenin, de sfaturile sale 
înțelepte. Congresul al III-lea al 
P.P.R.M., care a avu* loc în anul 1924. 
a proclamat drept linie generală a 
partidului politica dezvoltării pe cale 
necapitalistă a Mongoliei. In hotă- 
rirea congresului s-a subliniat că 
..Mongolia nu trebuie să repete ca
lea parcursă anterior de alte popoare 
ale lumii, calea robiei capitaliste chi
nuitoare, ci trebuie să se dezvolte in 
spiritul orinduirii autentic populare, 
în concordantă cu dezvoltarea inter
națională contemporană".

Respingind cu hotărire poziția an
tipopulară a elementelor mic-bur- 
gheze. care au încercat să orienteze 
țara pe calea dezvoltării capitaliste, 
P.P.R.M. și poporul mongol au în
ceput să traducă în viață sarcina 
transformărilor revoluționare radica
le in țară, grandioasă prin adinci- 
mea și amploarea sa. Principalele 
greutăți care au stat în acel timp in 
fata poporului mongol au fost ni
velul extrem de scăzut al forțelor de 
producție, înapoierea economică și 
culturală extrem de mare a țării, 
moștenite de la feudalism.

în Mongolia dinainte de revoluție 
lipsea cu desăvîrșire industria. Eco
nomia țării consta de fapt din creș
terea. pe baze nomade, a animalelor, 
cu mijloace extensive. Analfabetis
mul total, superstițiile adine înrădă
cinate ale majorității covârșitoare a 
populației erau trăsăturile caracteris
tice ale Mongoliei din acea vreme.

Lichidînd greutăți neînchipuit de 
mari, poporul mongol, sub conducerea 
partidului sâu, cu sprijinul și ajuto
rul hotărîtor al Uniunii Sovietice, a 
creat baza economiei modeme în țara 
noastră. în anul 1940. ca urmare a 
înfăptuirii politicii economice a 
P.P.R.M., s-a format noul sistem so
cialist al economiei, reprezentat prin 
întreprinderi industriale de stat și 
cooperatiste, rețeaua de transport și 
telecomunicații, precum și prin gos
podării agricole de stat, stațiuni de 
cal și finețuri, comerțul de stat și 
cooperatist

în legătură cu aceasta, au avut loc 
schimbări calitative în structura de 
clasă a societății noastre. S-au în
chegat clasa muncitoare națională și 
intelectualitatea provenită din rîndul 
oamenilor muncii — constructori 
activi ai vieții noi.

în anii de după război, în cursul 
realizării primului și celui de-al doi
lea cincinal și a trienalului, econo
mia națională a țârii noastre s-a dez
voltat în ritmuri rapide, în urma 
cărui fapt R. P. Mongolă a devenit 
un stat agrar-industrial, ponderea 
industriei crescînd considerabil.

La începutul anilor ’60 R. P. Mon
golă a pășit într-o etapă nouă — 
etapa desăvârșirii construcției socia
liste. Congresul al XTV-lea al 
P.P.R.M. a trasat linia industrializă
rii socialiste a țării, dezvoltată în 
continuare în hotărîrile Congresului 
al XV-lea în special în noul pro
gram adoptat, care stabilește sarcinile 
principale în domeniul creării bazei 
tehnico-materiale a socialismului in 
țară.

în etapa actuală a construcției so
cialiste, statul alocă fonduri impor
tante pentru construcția noilor între
prinderi, reutilarea și lărgirea între
prinderilor în funcțiune la nivel teh
nic avansat. în anii 1960—1970. cu 
ajutorul Uniunii Sovietice și altor 
țâri socialiste, au fost construite și 
date în exploatare peste 130 între
prinderi Industriale.

Numai in cursul ultimilor 10 ani, cu 
ajutorul financiar si tehnic direct 
al Uniunii Sovietice, s-au construit 
și s-au dat în exploatare astfel de 
mari întreprinderi de producție și cul
turale cum sînt cariera de cărbune de 
la Șarin-gol, termocentrala de la 
Darhan, linia pentru transportul 
energiei electrice Darhan-Ulan Bato’’, 
termocentrala și fabrica de spălat 
lină din orașul CioibaLsan. uzine de 
reparații auto. întreprinderi pentru 
producția de melanjuri furajere și 
furaje combinate, o serie de gospodă
rii complexe de mare productivitate 
și multe altele.

Au loc mutații Importante în struc
tura industriei : se dezvoltă în rit
muri avansate baza energetică și de 
combustibil a economiei naționale, 
s-au pus bazele sistemului energetic 
unitar al tării, cresc neîntrerupt in
dustria prelucrătoare de metal și 
producția de reparații, sporește nu
mărul întreprinderilor pentru mate
riale de construcție, se creează în
treprinderi noi ale industriei ușoare 
și alimentare.

în ultimii zece ani. producția In
dustrială globală a crescut de 2.5 ori, 
producția de energie electrică de 
4 ori. extracția de cărbune de 
3.2 orf. prelucrarea industrială a 
cărnii de 2,7 ori. a linii de 1.8 ori. a 
pieilor mari de 2,2 ori. Crește neîn
trerupt rolul și locul industriei în 
întreaga economie națională.

Ca urmare a dezvoltării industriale 
a țării, survin modificări importante 
și în structura comerțului exterior. 
Așa. de pildă, ponderea producției 
industriale in export a crescut de la 
26 la sută in 1960 la 50 la sută în 
1970.

Damdini GOMBOJAV
Vicepreședinte al Consiliului 

de Miniștri al R. P. Mongole

Paralel cu dezvoltarea industriei 
sporește numărul muncitorilor și ca
drelor dc ingineri și tehnicieni. An 
de an cresc calificarea și îndemî- 
narca muncitorilor, ale căror r înduri 
sint completate cu noi contingent? 
de tineri muncitori care au urmat 
școala specială de pregătire tehnico- 
profesională a muncitorilor pentru 
toate ramurile economiei naționale.

In etapa actuală a dezvoltării eco
nomiei. ca sarcini importante și ur
gente figurează : creșterea eficienței 
producției sociale, asigurarea indus
triei cu cadre calificate, introducerea 
realizărilor științei și tehnicii in în
treaga producție, perfecționarea siste
mului planificării și conducerii eco
nomiei naționale.

Aplicind în mod creator la con
dițiile Mongoliei învățătura leninistă 
despre cooperativizare. P.P.R.M. a în
făptuit transformarea revoluționară a 
agriculturii, au fost coopera ti vizate 
complet gospodăriile individuale ale 
araților și create uniuni agricole si 
gospodării de stat. Se face mult pen
tru întărirea rolului stimulenților 
economici, creșterea cointeresării 
materiale a oamenilor muncii din 
agricultură în sporirea producției. In 
prezent unei uniuni agricole îi re
vin in medie 60.7 mii capete de vite 
proprietate obștească și venituri a- 
nuale în valoare de 2.3 milioane 
tugrici. Se întărește baza tehnico- 
materială a agriculturii.

Revoluția culturală care s-a desfă
șurat în anii puterii populare a pus 
capăt definitiv înapoierii din trecut 
și ignoranței maselor populare, a li
chidat analfabetismul populației a- 
dulte. a asigurat. dezvoltarea unei 
largi rețele de școli, instituții de în- 
vâțâmint mediu și superior, instituții 
medicale și așezăminte pentru copii, 
dezvoltarea științei, culturii și artei. 
In anul 1970. în comparație cu anul 
1940. numărul elevilor in toate tipu
rile de instituții de învățămint a 
crescut de 10.7 ori.

Incepînd din anul 1970, în repu
blică se realizează trecerea la învă- 
țămintul general obligatoriu de șapte 
ani pentru copiii de virstă școlarei. 
Astăzi fiecare al patrulea locuit ar 
învață într-o instituție de învățămint.

S-a lărgit rețeaua de institute de 
cercetare științifică, atit în domeniul 
fundamental cit și în cel aplicat, a 
crescut, considerabil numărul și cali
ficarea cadrelor științifice.

Ca urmare a transformărilor șo- 
rial-eoonomice adinei, crește neîn
trerupt bunăstarea materială a po
porului. în anii puterii populare, 
populația tării și longevitatea medie 
s-au dublat. In ultimele trei decenii, 
volumul venitului național al R. P. 
Mongole a crescut de cinci ori. iac ve
niturile reale ale oamenilor muncii de 
4.8 ori. In 1970 salariul mediu al mun
citorilor si funcționarilor a crescut cu 
18.4 la sută, iar veniturile membrilor 
uniunilor agricole din sectorul pro
ducției obștești de două ori, în com
parație cu anul 1960.

în ultimii ani, partidul și guvernul 
R. P. Mongole au luat măsuri pen
tru majorarea salariilor categoriilor 
de lucrători cu salarii mici, pentru 
reducerea cu două treimi a impozitu
lui pe salariile muncitorilor și funcțio
narilor, pentru majorarea prețurilor 
de achiziție la produsele animale.

în ritm susținut se desfășoară 
construcția de locuințe pentru oa
menii muncii de la o-.-așe și sate. I.i 
anii celui de-al treilea și al patrulea 
cincinal au fost date în folosință lo
cuințe in suprafață totală de 800 000 
mp.

Istoria de o jumătate de secol a 
R.P. Mongole este istoria luptei si 
muncii neobosite a poporului nostru 
pentru lichidarea înapoierii social- 
economice și politice, pentru tran
sformarea vechii Mongolii înte-un 
stat socialist prosper. In tezele C.C. 
al P.P.R.M. consacrate semicentena
rului revoluției populare > se 
spune : „Succesele istorice obținute 
de poporul mongol in ultima jumă
tate dc secol sint rezultatul politicii 
juste a P.P.R.M. și activității sale dc 
conducere și îndrumare... P.P.R.M. a 
condus poporul nostru la victorii isto
rice datorită însușirii marxism-leni- 
nismului și aplicării creatoare a prin
cipiilor sale la condițiile speciiice ale 
Mongoliei. Sprijinindu-se pe învăță
tura marxism-leninisniului și pe in
dicațiile leniniste geniale cu privire 
la sarcinile și perspectivele revolu
ției mongole, partidul își elaborează 
și iși înfăptuiește politica sa, care 
exprimă interesele fundamentale ale 
oamenilor muncii".

Realizările obținute în dezvoltarea 
economiei, culturii și în ridicarea 
nivelului de trai al poporului Mon
goliei sint o confirmare a faptului că 
numai socialismul este în stare să 
scoată la iveală forțele creatoare ine
puizabile ale poporului și să le asi
gure un viitor fericit.

V.l Lenin a arătat poporului 
mongol singura cale justă pentru con
strucția societății noi în alianță și 
prietenie cu muncitorii și țăranii 
Rusiei sovietice. Putem constata cu 
bucurie că partidul și guvernul R.P. 
Mongole au condus și conduc poporul 
lor din victorie în victorie datorită 
faptului că partidul a urmat întot
deauna. în mod neabătut, calea in
dicată de V.l. Lenln

Colaborarea multilaterală cu Uniu
nea Sovietică și ajutorul ei dezin
teresat, multiplu, au jucat și joacă 
un rol uriaș în dezvoltarea economiei 
și culturii noi ale Mongoliei, în ridi
carea bunăstării poporului, în rezol
varea cu succes a sarcinilor desăvâr
șirii construcției socialiste in R.P. 
Mongolă.

Sprijinindu-se pe colaborarea tovă
rășească multilaterală și pe ajutorul 
reciproc socialist a) țărilor frățești, 
pe baza folosirii maxime a resurse
lor Interne, lărgirii și adîncirii rela
țiilor economice cu țările socialiste. 
R. P. Mongolă este in măsură să de

pășească cu succes, într-un termen 
.scurt, răpunerea in urmă față de ță
rile socialiste dezvoltate, in ceea c« 
privește nivelul dezvoltării econo
mice.

Pe baza scopurilor unice și comu
nității intereselor fundamentale s-au 
stabilit șl se dezvoltă relațiile fră
țești și colaborarea strinsâ dintre 
R. P. Mongolă și țările socialiste in 
toate domeniile economiei și culturii. 
Colaborarea multilaterală in cadrul 
C.A.E.R. contribuie la accelerarea 
continuă a ritmurilor dezvoltării e- 
conomice a țării noastre. R.P Mon
golă sprijină activitatea C.A.E.R. în
dreptată spre realizarea integrării 
economice socialiste.

„Asigurarea condițiilor de pace 
pentru construirea socialismului și 
întărirea prieteniei și unității țărilor 
sistemului socialist mondial, spriji
nirea mișcării muncitorești interna
ționale și a luptei de eliberare națio
nală, contribuția la coeziunea tutu
ror lorțelor revoluționare ale con
temporaneității in lupta împotriva 
imperialismului. pentru pacea șl 
securitatea popoarelor constituie sco
purile principale și direcțiile de bază 
ale politicii externe a R. P. Mongole* 
— se spune in tezele C.C. al P.P.R.M.

Chiar de la începutul creării sale, 
Mongolia populară s-a pronunțat pen
tru dezvoltarea relațiilor normale cu 
state avînd alte orînduiri sociale, 
pe baza principiilor egalității in drep
turi, neamestecului in treburile in
terne și avantajului reciproc, apă- 
rindu-și cu tărie interesele și dreptu
rile sate naționale. O dată cu in
trarea in O.N.U., in anul 1961, R.P. 
Mongolă a pășit ne calea largă a 
colaborării internaționale A început 
perioada recunoașterii R. P. Mongole 
de către țările capitaliste. Astăzi 
R.P. Mongolă are relații diplomatice 
cu 53 state și relații comerciale cu 
peste 20 țări.

Poporul mongol sărbătorește îm
preună cu prietenii săi semicentena
rul revoluției populare într-o atmos
feră deosebit de însuflețită, solem
nă. El este animat de hotărîrile isto
rice ale Congresului al XVI-lea al 
partidului, a căror traducere în via
ță va constitui o etapă nouă in lup
ta pentru construcția socialismului in 
țara noastră. Direcția principală • 
hotăririlor Congresului al XVI-lea al 
P.P.R.M. este îndreptată spre dezvol
tarea accelerată a societății noastre 
și creșterea nivelului material și cul
tural al poporului.

In directivele Congresului al 
XVI-lea al P.P.R.M. cu privire la 
planul cincinal de dezvoltare a eco
nomiei naționale a R. P. Mongole in 
anii 1971—1975 este reflectată politica 
economică a partidului nostru în ur
mătorii cinci ani. în cursul noului 
cincinal se va dezvolta in continuare 
producția materială si cultura, se 
vor întări relațiile socialiste de pro
ducție, va avea loc creșterea calita
tivă și cantitativă a forțelor de pro
ducție din țara noastră.

Producția Industrială va crește în 
decur«s de cinci ani in proporție de 
53—56 la sută, prevăzîndu-se ca trei 
pătrimi din această creștere să se 
realizeze prin ridicarea productivită
ții muncii. Dezvoltarea ramurilor- 
cheie ale producției, in special a in
dustriei energetice și a combustibi
lilor. este menita să asigure condițiile 
hotărîtoare pentru dezvoltarea nor
mală a tuturor ramurilor economiei.

în anu] 1975. in comparație cu anul 
1970. producția agricolă va crește cu 
22—25 la sută. Se pune sarcina dez
voltării ferme și intensive a zooteh
niei, creșterii productivității sale. 
Pentru realizarea acestor sarcini va 
fi întărită baza tehnico-materială a 
zootehniei.

Sarcinile pe care le trasăm tn noul 
plan cincinal nu sînt ușoare, dar 
sint realiste. Sintem convinși că sco
purile pe care ni le-am propus pen
tru viitor vor fi îndeplinite cu suc
ces.

Constatăm cu profundă satisfacție 
că între R. P. Mongolă și Republica 
Socialistă România se dezvoltă și se 
lărgește colaborarea economică și teh- 
nico-știlnțifică. pe baza principiilor 
internaționalismului socialist. Numai 
în ultimii cinci ani. schimbul de 
mărfuri dintre țările noastre a cres
cut cu 31.7 la sută față de cincinalul 
precedent.

R. P. Mongolă exportă în Republica 
Socialistă România unele tipuri de 
produse industriale și materii prime 
de origină animală si. la rîndul său. 
importă din Republica Socialistă 
România bunuri de larg consum și 
multe alte mărfuri. Acordurile comer
ciale pe termen lung pe anii 1971— 
1975 prevăd creșterea schimbului de 
mărfuri dintre țările noastre în pro
porție de 40 la sută față de cincina
lul precedent.

Cu sprijinul financiar-tehnic al Re
publicii Socialiste România, tn orașul 
Ulan Bator s-a realizat construcția 
Circului de stat.

Un eveniment de seamă în dezvol
tarea cu succes a prieteniei frățești 
și colaborării dintre popoarele mon
gol și român l-a constituit recenta 
vizită oficială în Republica Populară 
Mongolă a delegației de partid și gu
vernamentale a Republicii Socialiste 
România, condusă de secretarul ge
neral al P.C.R.. președintele Consiliu
lui de Stat al Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
In cursul vizitei, delegația de partid 
șl guvernamentală a luat cunoștință 
de viața șl munca poporului mongol, 
de succesele și realizările oamenilor 
muncii din R. P. Mongolă în con
strucția socialistă și culturală a țării.

Ne exprimăm convingerea că rela
țiile de prietenie și colaborare dintre 
țările noastre se vor dezvolta și se 
vor lărgi și pe viitor, pe baza prin
cipiilor imuabile ale marxism-leninis- 
mului și internaționalismului socia
list. in interesul construcției cu suc
ces a socialismului în țările noastre, 
pentru întărirea unității și coeziunii 
tuturor țărilor socialiste.

De ziua sărbătorii sale naționale, 
poporul R. p Mongole urează din 
inimă poporului frățesc al Republicii 
Socialiste România noi victorii și iz- 
binzi in lupte pentru desăvirșirea con
strucției socialismului în țara lui.



viața internațională_____
Succese 

ale forțelor patriotice 
din Vietnamul de sud

VIETNAMUL DE SUD 10 (Ager
pres). — Forțele patriotice din Viet
namul de sud, care acționează in 
regiunea Platourllor Centrale, au 
scos din luptă In primele șase luni 
ale acestui an aproximativ 15 000 de 
militari din rîndul trupelor america- 
no-saigoneze — relatează agenția de 
presă Eliberarea. In cursul atacurilor 
lansate asupra pozițiilor deținute de 
trupele inamice in aceasta regiune, 
patrioții sud-vietnamezi au doborlt 
144 de avioane și elicoptere, au dis
trus 375 de vehicule militare și au 
capturat o importantă cantitate de 
armament aparținind forțelor ameri
can o-sa igoneze.

CARTEA „DOCUMENTELE 
PENTAGONULUI" EPUIZATĂ 

IN CÎTEVA ORE
WASHINGTON 10 (Agerpres). - 

După cum anunță agenția Associated 
Press, cartea intitulată „Documente
le Pentagonului*1, care cuprinde In 
volum suita de materiale apărute in 
„New York Times" referitoare la do
cumentele secrete ale Pentagonului 
privind implicarea S.U.A. in Viet
nam. a fost epuizată vineri la Wa
shington in citeva ore. Un purtător 
de cuvint al editurii ..Bantam" a a- 
nunțat că au fost vindute intr-o sin
gură zi 12 500 de exemplare și au 
fost comandate alte 20 000. Se pare 
— a spus el — că printre cei mai 
importanți achizitori ai cărții se nu
mără Pentagonul și C.I.A.

REGIMUL SAIGONEZ, BENE
FICIAR PRINCIPAL AL AJU
TORULUI MILITAR AL S.U.A.

WASHINGTON 10 (Agerpres). — 
Departamentul de Stat al S.U.A. a 
publicat vineri, pentru prima oară, 
cifrele secrete ale ajutorului militar 
acordat unor țări străine. Hotărirea 
de a publica aceste cifre a intervenit 
după ce senatorul William Proxmire 
a anunțat câ le va aduce la cunoș
tința presei dacă Administrația nu 
va face acest lucru. Cifrele relevă 
faptul că S.U.A. intenționează să 
cheltuiască, cu titlul de „asistență 
militară", 2,3 miliarde dolari in anul 
fiscal care a început la 1 iulie. Ci
frele nu includ sumele prevăzute 
pentru asistența militară indirectă. 
Cea mai mare parte din aceste cre
dite — 525 milioane dolari — sint 
prevăzute pentru regimul saigonez.

PLENARĂ C.C. 
AL P. C. DIN PERU

LIMA 10 (Agerpres). — La Lima 
51-a desfășurat lucrările plenara Co
mitetului Central al Partidului Co
munist din Peru. Intr-una din prin
cipalele rezoluții adoptate, plenara 
apreciază că reforma agrară a ge
nerat un sector cooperatist puternic 
și. totodată, o largă piață internă, 
care creează condiții favorabile in
dustrializării. Formarea unui puter
nic sector de stat in cadrul econo
miei și întărirea sa, se relevă, vor 
facilita intr-o măsură importantă 
trecerea la construirea in Peru a so
cietății socialiste.

In încheiere, plenara se pronunță 
In favoarea creării unui front larg, 
format din toate partidele și orga
nizațiile progresiste din țară și în
dreptat împotriva acțiunilor forțelor 
reacționare.

Preocuparea constantă pentru întă
rirea prieteniei și alianței, pentru ex
tinderea relațiilor de colaborare mul
tilaterală cu toate țările socialiste 
constituie, după cum este bine cunos
cut, elementul esențial, fundamental 
al politicii externe a Republicii Socia
liste România. In acest sens, partidul 
și statul nostru promovează, in mod 
consecvent, dezvoltarea contactelor 
la toate nivelele, in vederea dezvol
tării relațiilor reciproce de priete
nie și cooperare, spre binele po
poarelor noastre, al cauzei so
cialismului și păcii în lume. In 
acest context se înscrie actuala vi
zită oficială de prietenie a ministru
lui de externe al României. Corneliu 
Mânescu, in R. P. Polonă.

Relațiile dintre România și Polo
nia — cu bogate tradiții în trecutul 
celor două țări, și care au ca fun
dament durabil comunitatea or în du i- 
rii, aceleași aspirații și țeluri in lupta 
pentru triumful socialismului și păcii 
— au cunoscut, în perioada postbelică, 
o largă dezvoltare pe plan politic, 
economic, științific, cultural și in alte 
domenii. Un impuls deosebit în ex
tinderea și aprofundarea acestor re
lații a imprimat Tratatul de priete
nie, colaborare și asistență mutuală 
dintre România și Polonia. încheiat 
în 1949, ale cărui prevederi au fost 
dezvoltate, in condițiile actuale, prin 
noul tratat, semnat la București in 
toamna anului trecut și care deschide 
perspective deosebit de favorabile 
dezvoltării, pe mai departe, a colabo
rării și cooperării româno-polone. pe 
baza principiilor marxism-leninismu- 
lui și a internaționalismului socialist, 
ale independenței si suveranității na
ționale, egalității in drepturi, neames
tecului in treburile interne. întraju
torării tovărășești și avantajului re
ciproc. Succesele ambelor popoare in 
edificarea noii orînduiri socialiste 
creează posibilități tot mai largi pen
tru dezvoltarea fructuoasă a acestei 
colaborări, in toate domeniile de ac
tivitate. îndeosebi in ultimii ani a 
înregistrat un curs ascendent cola
borarea economică. Este caracteris
tic. in această privință, faptul că vo
lumul schimburilor reciproce de măr
furi a crescut in 1970 de aproape 
două ori față de 1965. Polonia ocu- 
pind un loc de frunte in comerțul 
României cu țările socialiste.

In țara noastră sint cunoscute rea
lizările obținute de poporul polonez 
în dezvoltarea economiei și culturii, 
în diferite sectoare ale construcției 
•ocialiste. Poporul român urmărește 
eu interes și satisfacție cursul înno-

Politica economică și socială 
internațională în dezbaterea

E. C. 0. S. 0. C.
GENEVA 10 (Agerpres). — Prima 

săptămină a celei de-a 51-a Sesiuni 
a Consiliului Economic $i Social al 
Organizației Națiunilor Unite 
(E.C.O.S.O.C.) a fost consacrată exa
minării generale a politicii eco
nomice si sociale internaționale. Au 
lua! cuvintul conducătorii unor im
portante organizații internaționale 
interguvernamentale, precum și nu
meroși membri ai consiliului. în
treaga dezbatere a evidențiat difi
cultățile economice ale statelor ca
pitaliste și efectele negative ale a- 
cestora asupra majorității țărilor in 
curs de dezvoltare. Astfel, președin
tele Comitetului Executiv al Fondu
lui Monetar Internațional. Pierre- 
Paul Schweitzer, a menționat evolu
ția nesatisfăcătoare a economiei prin
cipalelor țări industrializate occi
dentale. relevînd „ritmul lent și in
constant al creșterii producției in 
ansamblu, puternicele presiuni infla
ționiste și importantul dezechilibru 
al balanței de plăți, care au culminat 
recent cu o gravă criză a sistemu
lui monetar internațional".

La rîndul său, Manuel Perez Guer
rero, secretar general al Conferinței 
Națiunilor Unite pentru Comerț și

CIOCNIRI VIOLENTE ÎN IRLANDA DE NORD
BELFAST 10 (Agerpres). — Irlan

da de Nord cunoaște din nou mo
mente de încordare, actele de violen
ță multiplicindu-se în ultimele 48 de 
ore. După ce la periferia orașului 
Armagh, în noaptea de joi spre vi
neri. au fost răniți patru soldați bri
tanici, cu 24 de ore mai tirziu s-au 
semnalat incidente și la Belfast. Ex
plozia unei bombe incendiare a de
terminat pe manifestanți, înarmați 
cu sticle goale și pietre, să atace 
forțele de ordine. In timpul inciden
telor un alt soldat britanic a fost 
rănit.

La Londonderry au fost înregis
trate. de asemenea, violente ciocniri, 
in timpul cărora un tinâr de 26 de 

In fotografie : Aspect din timpul ciocnirilor de la Londonderry

itor, pozitiv, în dezvoltarea Poloniei 
frățești, activitatea depusă in ultima 
vreme de Partidul Muncitoresc Unit 
Polonez, de conducerea de partid și 
de stat, pentru soluționarea unor pro
bleme complexe, a unor dificultăți a- 
părute, pentru progresul economiei, 
pentru întărirea legăturilor și dialo
gului cu clasa muncitoare, cu toți 
oamenii muncii, perfecționarea or
ganizării vieții sociale, dezvoltarea 
multilaterală a societății și înainta
rea ei continuă pe calea socialismu
lui.

în spiritul raporturilor tovărășești 

DEZVOLTAREA COLABORĂRII ROMÂNO-POLONE, 
ÎN INTERESUL AMBELOR POPOARE, 
AL SOCIALISMULUI SI PĂCII

dintre cele două popoare și țări s-a 
desfășurat și vizita la Varșovia a mi
nistrului afacerilor externe al țării 
noastre. După cum s-a anunțat, mi
nistrul român a fost primit de Jozef 
Cyrankiewicz, președintele Consiliului 
de Stat al R.P. Polone, de Piotr Ja- 
roszewicz, președintele Consiliului de 
Miniștri, și a avut convorbiri cu 
ministrul de externe. Ștefan Jedry- 
chowski. Desfășurate intr-o atmo
sferă de orietenie și înțelegere re
ciprocă. convorbirile au prilejuit un 
cuprinzător și util schimb de păreri 
asupra stadiului și perspectivelor 
colaborării româno-polone și asupra 
unor probleme actuale ale situației 
internaționale.

Pormndu-se de la constatarea evo
luție) pozitive a relațiilor bilaterale, 
in sniritul noului tratat româno- 
polonez. cele două părți au reafir
mat — a?a cum se arată in comuni
catul comun — hotărirea „de a dez
volta colaborarea multilaterală din
tre RepubFca Socialistă România și 
Republica Populară Polonă, in Inte
resul popoarelor român și polonez, 
al întăririi unității țărilor socialiste. 

Dezvoltare (UNCTAD) a observat că 
accelerarea curentului inflaționist in 
țările dezvoltate din punct de vedere 
economic constituie ,.in mod spe
cial. un subiect de preocupare 
pentru țările in curs de dezvoltare, 
afectate in mod serios de creșterea 
vertiginoasă și fără precedent a pre
țurilor".

Wilfred Jenks, director general al 
Biroului Internațional al Muncii 
(B.I.M.) a atras atenția asupra feno
menului grav al șomajului in lume. 
„Nimeni nu mai încearcă să nege 
gravitatea problemei. Cu toată in
suficiența datelor, se admite. în ge
neral, că șomajul a sporit intr-un 
ritm alarmant in cursul anilor '60, 
n menționat vorbitorul, arătind că 
statisticile de care se dispune de
monstrează oficial faptul câ in nu
meroase țări, șomajul cuprinde 
10—12 sau chiar 15 la sută din popu
lația activă, cifră căreia trebuie să 
i se adauge toate aspectele nefolosi- 
rii miinii de lucru, la care statisticile 
nu se mai referă.

Incepînd de luni Consiliul Econo
mic și Social al O.N.U. iși va des
fășura ședințele in comisii.

ani a fost ucis, iar un altul grav ră
nit. Pe străzile orașului au reapărut 
baricadele. Agențiile de presă anunță 
că 500 de soldați britanici sint aștep
tați să sosească aici pentru a se 
adăuga celor 11 000 staționați deja 
in Irlanda de Nord in vederea „men
ținerii ordinii".

Primul ministru al Irlandei de 
Nord. Brian Faulkner, a adresat vi
neri locuitorilor Ulsterului un apel la 
calm. Condamnind actele de violență, 
premierul guvernului local de la 
Belfast a cerut tuturor persoanelor 
responsabile „să acționeze cu mode
rație și bun simț" în zilele care ur
mează.

al cauzei păcii șl socialismului". 
Si cu acest prilej a fost subliniată 
însemnătatea folosirii eficiente, pe 
baze reciproc avantajoase, a tuturor 
posibilităților de dezvoltare a co
laborării economice și tehnico-știin- 
țifice, îndeosebi in domeniul coope
rării in producție și al cercetării 
științifice. La realizarea acestor o- 
biective este menită să contribuie 
traducerea în viață a prevederilor 
protocolului din 12 noiembrie 1970, 
privind rezultatele convorbirilor din
tre delegațiile de Dartid și guverna
mentale ale României și Poloniei.

precum și a celorlalte instrumente de 
colaborare bilaterale, semnate intre 
cele două țări. In domeniul relațiilor 
culturale s-a convenit să se între
prindă măsuri concrete în vederea 
semnării convenției privind deschi
derea unor centre culturale la Bucu
rești și Varșovia, alte măsuri în do
menii de natura să contribuie la mai 
buna cunoaștere și apropiere intre 
popoarele noastre.

Intensificind colaborarea dintre ele. 
cele două țâri sint hotărite — așa 
cum subliniază comunicatul — „de 
a acționa permanent pentru dezvol
tarea relațiilor de prietenie și colabo
rare cu țările membre ale C.A.E.R. 
și statele participante Ia Trata
tul de la Varșovia, cu toate țările 
socialiste, de a contribui la unitatea 
și coeziunea lor in interesul socialis
mului și al păcii in lume*1. Totodată, 
țările noastre se pronunță pentru 
dezvoltarea de largi relații, in spiri
tul coexistenței pașnice, cu toate 
statele, indiferent de orinduirea lor 
socială.

Ca țări socialiste europene. Româ
nia și Polonia sint profund intere-

agențiile de presă transmit:
La Copenhaga 1U lual s[ir'it 

lucrările sesiunii băncilor și institu
țiilor de finanțare a dezvoltării, or
ganizată de O.N.U.D.I. In cursul se
siunii a fost constituit un Comitet 
consultativ în care a fost ales și Mi
hai Dlamantopol, președintele Băncii 
de Investiții a Republicii Socialiste 
România. Comitetul are rolul de a 
realiza legătura intre băncile și insti
tuțiile de finanțare a dezvoltării și 
O.N.U.D.I. pe linia cooperării in do
meniul schimbului de informații și 
experiență.

Primele rezultate parțiale 
ale alegerilor din Iran 
desemnarea celor 268 de depulați in 
Camera inferioară (Medjlis) a Parla
mentului și pentru reînnoirea a ju
mătate din numărul mandatelor in 
Camera Superioară, au fost date 
publicității. După terminarea numă
rătorii voturilor în 247 de circum
scripții electorale, Partidul Iran 
Novin (de guvernămint) dispune de 
214 mandate in Medjlis, iar Partidul 
de opoziție Mardom — de 32. Din cele 
30 de locuri in Senat, disputate in 
confruntarea electorala de vineri, 20 
au revenit partidului de guvernă
mint.

plot
Descoperirea unui com

vi zi nd asasinarea președinților
Argentinei și Uruguayului în timpul 
paradei militare de vineri, organi
zata la Buenos Aires cu prilejul zi
lei independenței țării, a fost anun
țată de un purtător de cuvint al 
poliției argentinene. Poliția a comu
nicat că a arestat 12 indivizi argen- 
tineni și uruguayeni asupra cărora 
au fost găsite arme și explozivi pe 
care urmau să le folosească în tim
pul atentatului. A mai fost reținut 
un individ înarmat cu o pușcă cu 
lunetă, ce trebuia să dea semnalul 
atacului și, in același timp, să-i uci
dă pe cei doi președinți în cazul în 
care prima tentativă de asasinat ar 
fi eșuat.

Președintele Algeriei, H°- 
uari Boumediene. a primit vineri pe 
ministrul de externe al Republicii 
Cuba. Râul Roa. care se află in vi
zită oficială în Algeria. La primire 
a fost de fată ministrul de externe 
algerian. Abdelaziz Bouteflika.

Ld Solid au avut l°c lucrările 
ședinței conducerii Uniunii Popu
lare Agrare bulgare. S-a hotărit ca.

Comunicat 
ungaro cehoslovac

BUDAPESTA 10 (Agerpres). - Pre
ședintele R.S. Cehoslovace, Ludvik 
Svoboda, a părăsit simbătă Budapesta 
încheindu-.și vizita oficială de prie
tenie. efectuată la invitația Prezidiu
lui Republicii Populare Ungare. La 
aeroport. Ludvik Svoboda a fost con
dus de Păi Losonczi. președintele 
Consiliului Prezidențial al R.P. 
Ungare, și de alte persoane oficiale.

La încheierea vizitei a fost dat pu
blicității un comunicat in care se 
relevă câ relațiile dintre cele două 
țări se dezvoltă in mod favorabil in 
toate domeniile. Părțile au acordat, 
între altele, o mare atenție creării 
unui sistem efectiv de securitate co
lectivă in Europa și și-au exprimat 
sprijinul pentru toate propunerile 
avansate în acest sens, subliniază co
municatul.

sate în realizarea securității și co
laborării pe continentul nostru. In 
cei cinci ani care au trecut de la 
Consfătuirea de la București din iu
lie 1966 a țârilor membre ale Trata
tului de la Varșovia, viața a con
firmat pe deplin justețea și valabili
tatea aprecierilor din Declarație, 
faptul că in Europa iși croiesc tot 
mai mult drum tendințele spre des
tindere. normalizarea și dezvoltarea 
relațiilor intre toate statele conti
nentului. întărirea păcii. Noi consi
derăm că. in acest scop, sint necesa
re contactele, tratativele, intensifi- 

carca dialogului internațional, în spi
ritul stimei și respectului reciproc.

Acordind, in cursul convorbirilor, 
o atenție deosebită acestei probleme, 
miniștrii de externe au exprimat ho- 
tărirea guvernelor lor de a acționa in 
direcția convocării cit mai grabnice 
a conferinței europene, cu participa
rea. pe bază de egalitate în drepturi, 
a tuturor statelor interesate, fără 
condiții prealabile, a organizării, in 
acest scop, a unor reuniuni pregăti
toare. Relevînd încă o dată însem
nătatea tratatelor încheiate intre 
Uniunea Sovietică și R. F. a Germa
niei și intre R. P. Polonă și R. F. a 
Germaniei, ca element important al 
stabilizării și normalizării situației 
in Europa, cele două părți au subli
niat necesitatea ratificării lor cit 
mai grabnice. Pentru cauza păcii și 
securității in Europa, de o deosebită 
importanță este stabilirea de către 
toate statele, inclusiv de către R. F. 
a Germaniei de relații normale, pe 
baza .dreptului internațional. cu 
R. D. Germană, primirea ambelor 
state germane in O.N.U. și in alte 
organisme internaționale. România 

la 20 octombrie a.c., să fie convocat 
cel de-al 32-lea congres al uniunii.

In Binnania a avut loc o 
remaniere a Consiliului re

postul devoluționar, anu,"a
radio Rangoon. Celor 11 membri mi
litari ai Consiliului revoluționar, con
stituit in 1962 sub președinția gene
ralului Ne Win. li s-au alăturat pa
tru personalități politice civile.

Congresmanul republi
can Paul McCloskey, adver- 
sar al politicii Administrației in Asia 
de sud-est, a anunțat că va căuta să 
obțină, ca oponent al președintelui 
Nixon. învestitura partidului său pen
tru alegerile prezidențiale de anul 
viitor. McCloskey este primul repu
blican care anunță oficial intenția de 
a candida împotriva președintelui.

In Turcia au fost națio- 
HdliZQtS trecute sub autoritatea 
Ministerului Educației Naționale pes
te 600 de instituții de învățămînt su
perior, la care erau înscriși aproxi
mativ 80 000 de studenți. Măsura a 
fost luată in urma unei hotărîri a 
Tribunalului constituțional, care a 
declarat învățămîntul superior parti
cular contrar constituției din 1960.

Președintele Comisiei 
mixte Iugoslavia - C.E.E., 
Ralf Dahrendorf. a sosit Intr-o vizi
tă la Belgrad. El urmează să aibă 
convorbiri cu Toma Granfil. mem
bru al Vecei Executive Federale, 
președintele părții iugoslave a Co
misiei mixte, cu privire la dezvol
tarea relațiilor dintre Iugoslavia și 
Piața comună vest-euroDeană.

Președintele Consiliului 
Prezidențial al R.P. Ungă- 
yg Pal Losonczi, l-a primii pe 
Mahmud Riad, vicepremier și ministru 
al afacerilor externe al Republicii 
Arabe Unite, care se află intr-o vi
zită in Ungaria, informează agenția 
M.T.T. Au fost examinate probleme 
ale relațiilor bilaterale.

Inflația și șomajul „s-au 
dovedit mai rezistente" 
decît a prevăzut Adminis
trația Nixon, 8 declaral Paul 
McCracken, președintele Consiliului 
consilierilor economici prezidențiali. 
In fața Comisiei economice mixte a 
Congresului S.U.A. El a arătat că 
obiectivul fixat de președintele Ni
xon de a reduce șomajul nu a fost 
atins, nivelul acestuia a continuat să 
se mențină la 5.6 la sută în luna 
iunie, iar media pe primele cinci 
luni ale anului depășește cifra de 6 
la sută. McCracken a precizat că 
Administrația nu intenționează să a- 
dopfe o politică de reducere rapidă 
a șomajului, argumentind că acest 
fapt ar impulsiona spicala inflațio
nistă.

Guvernul portughez a 
informat în mod oficial pe directo
rul general al UNESCO. Rene Maheu. 
asupra hotăririi sale de a se retrage 
din această organizație. încă de la 28 
mai, Portugalia anunțase intenția sa 
de a părăsi UNESCO, acuzind orga
nizația că ar sprijini mișcarea de eli
berare din coloniile portugheze.

și Polonia se pronunță pentru măsuri 
efective in vederea încetării cursei 
înarmărilor, înfăptuirii dezarmării 
generale și, în primul rind, a dezar
mării nucleare.

Așa cum esle cunoscut, România 
socialistă se pronunță și militează 
cu fermitate pentru unirea eforturi
lor țărilor socialiste, a mișcării co
muniste și muncitorești, a tuturor 
forțelor progresiste in lupta împo
triva imperialismului, a politicii 
sale de dominație și dictat, de forță 
și amenințare cu forța, pentru stin
gerea focarelor de încordare și con
flicte, pentru respectarea deplină a 
dreptului fiecărui popor de a 
fi stăpin pe destinele sale. In 
cadrul convorbirilor de Ia Var
șovia au fost reafirmate spri
jinul deplin și solidaritatea celor 
două țări cu lupta eroică a popoa
relor din Indochina împotriva agre
siunii americane, cererea de a se 
pune capăt intervenției americane și 
ca S.U.A. să-și retragă necondiționat 
trupele din această regiune a lumii. 
Popoarele vietnamez, laoțian, cam
bodgian trebuie să fie lăsate să-și 
rezolve singure problemele, in confor
mitate cu propria lor voință, fără a- 
mestec din afară. Totodată, se impune 
cu necesitate soluționarea conflictului 
din Orientul Apropiat, pe baza rezo
luției Consiliului de Securitate din 
noiembrie 1967. Cele două țări apre
ciază că pentru întărirea autorității 
și eficienței Organizației Națiunilor 
Unite în viața internațională este 
necesară realizarea principiului uni
versalității organizației. Ne pronun
țăm pentru restabilirea drepturilor 
legitime ale Republicii Populare 
Chineze la O.N.U. și in alte organis
me internaționale.

Relevîndu-se și cu acest prilej uti
litatea contactelor pe toate planu
rile, miniștrii de externe au căzut 
de acord să dezvolte colaborarea din
tre cele două ministere, să continue 
dialogul : in acest scop, ministrul de 
externe al Poloniei a fost invitat sâ 
facă o vizită oficială in țara noastră, 
invitație acceptată cu plăcere.

încheiată cu rezultate rodnice, vi
zita ministrului de externe al Româ
niei in Polonia este menită să con
tribuie la dezvoltarea în continuare 
a relațiilor de prietenie și colaborare 
româno-polone. Aceasta corespun
de pe deplin aspirațiilor popoarelor 
rom in și polonez, precum și cauzei 
unității țărilor socialiste — cerință 
majoră a vieții internaționale — in
tereselor păcii și securității in Eu
ropa și in lume.

Dumitru ȚINU

Academia de Științe a 
Uniunii Sovietice * fost dl’- 
tlnsă cu premiul internațional „Ga- 
labcrt11, instituit in 1957, care se 
acordă pentru realizări remarcabile In 
cucerirea spațiului cosmic. Premiul 
a fost inminat președintelui Acade
miei. Mstislav Keldiș, pentru stația 
automată „Luna-16".

Consiliul Comandamen
tului Revoluției din Libia • 
emis un decret pentru formarea co
mitetelor Uniunii Socialisto Arabe la 
nivel de guvernorate. relatează agen
ția M.E.N. Acesta este primul pas in 
vederea creării unei organizații po
litice în Libia, după dizolvarea par
tidelor existente înainte de revoluție.

Ministrul de externe e- 
cuadorian, Ponce YePez> * pre* 
zentat șefului statului. Velasco Tbarra, 
demisia sa. Deși intr-o declarație fă
cută ziariștilor se arată că motivele 
demisiei ar fi „de ordin personal", 
in cercurile politice ecuadoriene se 
vorbește cu insistență despre unele 
neînțelegeri ce ar exista între pre
ședintele Ibarra și diverși membri al 
cabinetului. Răspunzind întrebărilor 
puse de ziariști, Velasco Ibarra a ți
nut să precizeze că este hotărit să-și 
exercite în întregime mandatul de 
președinte. El a adăugat că va da ga
ranții în vederea organizării. In luna 
iunie anul viitor, de alegeri generale.

a solidarității populare
Forța impresionantă

Eugen POP
Santiago de Chile. 10.

După furtunile și ploile urma
te de inundații, care, cu puțin 
timp in urmă, au provocat mari 
daune, una din cele mai teri
bile forțe stihinice ale naturii — 
cutremurul — s-a abătut asupra 
unei mari părți a teritoriului 
chilian. O vastă zonă cuprinsă 
intre Temuco și Arica — 2 600 
de kilometri — a fost afectată 
de cutremurul de pămînt. Nu
meroase localități au trăit joi 
seara, cu puțin după ora 23, tra
gedia uneia din cele mai mari 
catastrofe naturale pe care le-a 
cunoscut vreodată pămintul chi
lian.

La Santiago, cutremurul a a- 
vut gradul 6, pricinuind pagube 
considerabile, dar — așa cum s-a 
aflat mai tirziu — în alte pro
vincii și localități mișcarea se
ismică a înregistrat gradul 7, 8, 
9 și chiar 10 — limita maximă. 
Aproape o oră capitala a fost 
cufundată in întuneric, bezna 
fiind sfișiată doar de reflectoa
rele mașinilor, aflate multe din 
ele intr-o cursă a panicii. Servi
ciile telefonice au fost perturba
te aproape 20 de minute și, pen
tru un timp, posturile de radio 
nu și-au putut continua emisiu
nile, acestea puțind fi reluate 
doar de stațiile care dispun si 
de instalații proprii pentru pro
ducerea de curent. La orele 
23.30. din biroul său de la 
..Moneda", președintele Salvador 
Allende s-a adresat populației 
cerindu-i să-și păstreze calmul. 
După ora 1 — cind s-au aflat 
primele vești în legătură cu dis
trugerile provocate de cutremur 
la Valparaiso — președintele a 
vorbit din nou la radio.

După ridicarea valului nopții, 
dimensiunile pierderilor umane 
și ale daunelor materiale au apă
rut în toată amploarea lor. în 
localitatea Llay-Llay se crede că 
90 la sută din locuințe au fost 
distruse sau grav avariate. Vi
neri seara, televiziunea naționa
lă din Chile a prezentat primele 
imagini filmate, după cutremur, 
in localitatea Illapel. Aproape 
întreaga populație a orașului a 
petrecut noaptea pe străzi, prin
tre mormane de ruine, printre 
care s-au aprins focuri pentru 
copii și bătrîni. Din cauza ava
rierii liniilor ferate, a podurilor 
și șoselelor, circulația trenurilor 
pe liniile de la nord de Santiago 
nu va fi posibilă circa 20 de zile. 
Cei sosiți din Valparaiso poves
tesc că portul oferă o imagine 
dezolantă. O mare parte a cele-

LA ÎNCHIDEREA EDIȚIEI

TENTATIVA DE LOVITURA DE STAT 
MILITARĂ ÎN MAROC

• S-AU TRAS FOCURI DE ARMĂ ASUPRA REGELUI HASSAN
• 0 ȘTIRE DE ULTIMĂ ORĂ ANUNȚĂ CĂ SITUAȚIA DIN

ȚARĂ A FOST RESTABILITĂ
RABAT 10 (Agerpres). — Agen

țiile France Pre&se. Associated Press. 
United Press International și Reuter 
informează din Rabat că. in capitala 
Marocului, a avut loc simbătă dupâ- 
amiază o tentativă de lovitură de 
stat militară. Focuri de armă au fost 
trase asupra regelui Hassan al II-lea 
aflat la palatul Skhirat. de lingă 
Rabat, unde avea loc o recepție ofe
rită corpului diolomatic și inalților 
demnitari ai țării, cu ocazia zilei 
sale de naștere. Corespondenții de 
$resă ai agențiilor citate relatează că 
palatul, sediul statului maior al ar
matei, clădirile radiodifuziunii, tele
viziunii și poștei centrale au fost 
înconjurate de trupe, fără a se ști, 
insă, dacă acestea sint sau nu loiale 
regelui.

Secretarul general al 
O.N.U., u Thant, a declarat la 
New York, că hotărirea sa de a sa 
retrage din actuala funcție la sfirși- 
tul anului în curs „este irevocabilă".

Un bilanț preliminar al 
ravagiilor produse de inun
dații, care au devastat în ultimei» 
48 de ore mari zone din sudul țării, 
a fost publicat de guvernul colum
bian. Peste 200 de persoane și-au 
pierdut viața. Numărul real al mor- 
ților și valoarea pagubelor nu vor 
putea fi insă cunoscute, decit pesto 
citeva zile, datorită faptului că zo
nele afectate de inundații sint izo
late și greu accesibile. Comunicatul 
precizează că se desfășoară ample 
operațiuni de ajutorare a sinistrați- 
lor. Sint transportate de urgență ali
mente și medicamente atit pe calea 
acrului cit și cu mijloace terestre.

Funeraliile celebrului
cintăreț american Louis

au avut loc vineri laArmstrong
New Orleans. Afluența admiratorilor, 
relevă agențiile internaționale d ti ^Fe
să. a fost pe măsura talentului șl 
popularității sale : de la ora 7 dimi
neața, mii de persoane s-au perindat 
prin fața catafalcului pentru a aduce 
artistului un ultim omagiu. La ser
viciul reLigios a asistat și prima
rul orașului New York. Lindsay, iar 
președintele Nixon a trimis un re
prezentant special.

brei catedrale este în rui-ne, iar 
cartierele situate pe colinele care 
împrejmuiesc portul din trei 
părți au suferit distrugeri se
rioase. Și rafinăria de la Concol 
a fost avariată. Există dificultăți 
in aprovizionarea cu unele ali
mente (datorită căilor de comu
nicație impracticabile) și cu apă 
potabilă.

încă în primele ore ale zilei 
de vineri, președintele Allende a 
plecat cu un elicopter în zone
le lovite de vitregia naturii. 
Noaptea a avut loc o ședință a 
guvernului, după care Salvador 
Allende s-a adresat din nou ță
rii. Arătind că în provinciile A- 
concagua, Valparaiso și Coquim- 
bo procentul mediu al locuințelor 
grav avariate este de 25—40 la 
sută, președintele a anunțat mă
surile hotărite de guvern pen
tru a se putea face față stării de 
urgență în zonele amintite. în 
fiecare din aceste trei provincii 
toate acțiunile menite să contri
buie Ia normalizarea vieții vor 
fi conduse și coordonate de cile 
un ministru, in calitate de repre
zentant personal al președinte
lui republicii. A fost hotărită 
elaborarea fără întirziere a ți
nui proiect de leqe pe baza că
ruia se vor acorda facilități de 
credit celor sinistrat i.

în cuvîntările rostite la postu
rile de radio și de televiziune, 
președintele a relatat despre 
acțiunile de solidaritate mani
festate pină in prezent și a 
făcut un apel vibrant către 
cetățenii din provinciile neafec
tate de cutremur să contri
buie la sprijinirea mate
rială a populației calamitate. 
Partidele Unității populare, sin
dicatele. organizațiile de tineret, 
numeroase asociații profesionale 
șl obștești au inițiat acțiuni pen
tru spriiinirea multilaterală a 
sinistraților. Simbătă au plecat in 
zonele sinistrate primele brigăzi 
de studenți si elevi ; forțele ar
mate au adus, și de data a- 
ceasta, aportul lor prețios la ope
rațiile de salvare și la lucrările 
de reamenaiare a căilor de co
municație Din provinciile care 
nu au fost lovite de cutremur 
pornesc convoaie de camioane și 
mașini cu ajutoare pentru sinis
trat!. Solidaritate, acesta este 
cuvintul de ordine în vorbă și 
in faptă pentru toți chilienii.

Postul de radio marocan, aflat Ia 
un moment dat sub controlul atenta
torilor. a transmis o declarație prin 
care Marocul era proclamat repu
blică. Declarația pretindea că regele 
Hassan al II-lea ar fi fost ucis.

Ulterior, agenția marocană de 
presă — M.A.P. — a dezmințit de
clarația, menționind că atentatul îm
potriva regelui Hassan a eșuat și că 
acesta l-a investit pe ministrul de 
interne, generalul Oufkir. cu depline 
puteri civile și militare pentru res
tabilirea ordinei.

O știre de ultimă oră. transmisă de 
Associated Press, menționează că 
trupele loiale regelui au restabilit 
controlul-asupra situației din tară.

REDACȚIA Șl ADMINISTRAȚIA j București, Piața „SclntcU", Tei. 17 60 IU, 17 60 20. Abonamentele se tac la oBcule poștale *1 diluzuru din întreprinderi ți inatituțli. Tiparul Combinatul Poligrafic Ota ficintell.


