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la consfătuirea de lucru a activului de partid din domeniul 
ideologiei și al activității politice și cultural-educative

Tovarăși,

în cadrul consfătuirii de lucru cu ac
tivul de partid în domeniul ideologic și 
al muncii cultural-educative ne propu
nem să analizăm. în lumina Directivelor 
Congresului al X-lea al partidului, acti
vitatea ideologică și educativă și să sta
bilim unele masuri de îmbunătățire a 
acestei activități, corespunzător noii 
etape de dezvoltare a societății noastre 
socialiste.

La consfătuire participă secretarii cu 
problemele de propagandă ai comitetelor 
județene de partid, secretari de partid 
din întreprinderi și de la sate, din insti
tuții de cultură, centre universitare, ca
dre din domeniul invățămintului mediu 
și superior, oameni de știință, scriitori, 
artiști plastici, compozitori, cineaști, acti- 

ai organizațiilor de masă, membrii 
Comisiei de propagandă și ai Comisiei de 
presă și cultură ale Comitetului Central, 
redactori-șefi din presa centrală și locală. 
Putem spune, deci, că sînt prezenți aici 
activiștii de bază din sectorul activității 
ideologice și cultural-educative.

Pentru a înțelege mai bine ce a deter
minat prezentarea in fața Comitetului 
Executiv a propunerilor cu privire la îm
bunătățirea activității politico-ideologice, 
de educare marxist-leninista a membri
lor de partid, a tuturor oamenilor muncii 
și convocarea acestei consfătuiri, este ne
cesar să ne amintim de linia generală 
stabilită de Congresul al X-lea al Parti
dului Comunist Român. După cum se 
știe, congresul a făcut o amplă analiză a 
marilor transformări revoluționare din 
țara noastră, precum și a schimbări lor 
uriașe care au loc în lume și a stabilit 
orientarea și direcțiile fundamentale ale 
politicii interne și externe a partidului 
nostru, a guvernului Republicii Socialiste 
România.

Sînt cunoscute victoriile istorice obți
nute de poporul român. în frunte cu cla
sa muncitoare, în transformarea socialis
tă a țării. Socialismul a învins în Româ
nia definitiv și nimeni în lume nu poate 
și nu va putea abate poporul român de 
pe calea socialismului și comunismului. 
Aceste victorii istorice au fost obținute 
printr-o luptă încordată de clasă, în con
diții economice-sociale deosebite. Se cu
noaște în ce situație se găsea România 
în 1945 ; eram o țară cu o economie îna
poiată, care a suferit distrugeri uriașe 
în timpul războiului, cu mari obligații 
de plăți externe. Această situație s-a 
agravat și mai mult ca urmare atît a 
anilor de secetă, cît și a sabotajului cla
selor stâpînitoare, a încercărilor forțelor 
reacționare, imperialiste din afară de a 
sprijini reacțiunea internă să-și mențină 
pozițiile dominante. In același timp, tre- 
ouie sâ ne amintim și de situația inter
națională complicată din acea etapă.

în aceste condiții a trecut clasa mun
citoare, sub conducerea partidului comu
nist. La transformarea societății, la cu
cerirea puterii politice, la făurirea socia
lismului în patria noastră. Este de în
țeles că toate acestea au cerut eforturi 
serioase din partea clasei muncitoare, a 
țărănimii, a intelectualității legate de 
popor, a tuturor oamenilor muncii, fără 
deosebire de naționalitate. Merită sa 
subliniem și aici — așa cum am făcut-o 
la a 50-a aniversare a partidului — 
marele merit al politicii marxist-leniniș
te a partidului nostru ; partidul nostru a 
știut să unească eforturile tuturor oa
menilor muncii și să conducă întregul 
popor la victoria făuririi socialismului. 
(Aplauze puternice).

Cum se prezintă România astăzi ? Ca 
urmare a transpunerii în viață a poli
ticii marxist-leniniste a partidului, de 
făurire a socialismului, pe baza legilor 
obiective generale și ținînd seama de 
condițiile economico-sociale concrete din 
România, țara noastră a devenit un stat 
puternic industrial-agrar, cu o industrie 
în plină dezvoltare și modernizare, cu 
o agricultură socialistă în plin progres. 
După cum știți, anul viitor se împlinesc 
zece ani de la încheierea cooperativiză
rii, care a însemnat, de asemenea, o 
uriașă victorie istorică, o adevărată re
voluție în viața țărănimii și a satului ro
mânesc și a deschis calea pentru înflo
rirea agriculturii noastre, pentru ridica
rea țărănimii la un nou nivel atît din 
punct de vedere social, cît și al vieții 
sale materiale și spirituale. Putem, deci, 
spune că experiența noastră de construc
ție socialistă demonstrează justețea liniei 
de industrializare a tării — ca o condiție 
obligatorie pentru făurirea noii societăți 
— cît și de cooperativizare a agriculturii, 
de organizare a ei pe baze socialiste, 
ceea ce, de asemenea, reprezintă o con
diție obligatorie pentru victoria definiti
vă a socialismului. Fără realizarea unei 
economii socialiste unitare, care să asi
gure dezvoltarea tuturor forțelor de pro
ducție pe baze socialiste, nu este de con
ceput victoria socialismului, nu se poate 

vorbi de trecerea la făurirea societății 
comuniste. (Aplauze puternice).

De ce subliniez aceste lucruri, tova
răși ? Pentru că în propaganda și în ac
tivitatea noastră ideologică lucrurile a- 
cestea sînt uitate, sînt lăsate la o parte 
și aceasta nu este bine nici pentru parti
dul și poporul nostru, mai cu seamă 
pentru tineret — pentru că nu îi dăm 
posibilitatea să cunoască ce a fost în tre
cut. cu ce greutăți și cum a trebuit să 
înfăptuim socialismul, cărui fapt se da- 
toresc situația și condițiile de astăzi pe 
care le are poporul, tineretul patriei 
noastre — dar nici din punct, de vedere 
internațional, pentru câ experiența noas
tră — ca și a oricărei țări socialiste — 
in construcția noii orînduiri este atît un 
bun național, cît și un bun internațional. 
Este adevărat, fiecare partid, clasa mun
citoare din fiecare țară trebuie să-și 
elaboreze ea însăși linia politică, calea 
de transformare socialistă a societății, 
dar studierea experienței din țările care 
au înfăptuit socialismul este o necesitate 
pentru fiecare țară care construiește 
noua orînduire și, am putea spune, pen
tru întreaga mișcare revoluționară. Este 
știut că o dată cu trecerea țării noastre 
pe calea socialismului, studierea expe
rienței Uniunii Sovietice — prima țară 
a socialismului — și folosirea ei a repre
zentat un factor important al dezvoltă
rii noastre. De altfel, cred că această ex
periență a fost studiată și folosită de 
toate țările socialiste. Azi. cînd există 14 
țări ce construiesc noua orînduire în 
condiții social-economice deosebite, ex
periența lor constituie un bun comun : 
studierea ei are o imDOrtanță deosebită 
pentru găsirea de către fiecare țară a 
formelor celor mai bun<> de construire a 
socialismului, oentru întărirea sistemului 
socialist mondial, pentru afirmarea vic
torioasă a ideilor socialismului în în
treaga lume. Iată de ce activitatea noas
tră ideologică, propaganda noastră tre
buie să analizeze și să trateze teoretic, 
principial, aceste probleme.

Succese remarcabile am obținut și în 
domeniul invățămintului, științei, cultu
rii. România poate să vorbească astăzi 
cu mindrie de faptul că are un învătă- 
mînt general obligatoriu de zece ani, știut 
fiind că în urmă cu 30 de ani avea peste 
35 la sută analfabeți. Avem sute și sute 
de mii de intelectuali ieșiți din rîndurile 
clasei muncitoare, țărănimii, intelectuali
tății : România este astăzi în stare nu 
numai să-și asigure cadrele tehnice si 
intelectuale ce-i sînt necesare, dar poate 
acorda și altor state asistență tehnică și 
ajutor în cadre de specialitate. Acest lu
cru merită subliniat, pentru că reprezintă 
o mare cucerire a orînduirii noastre so
cialiste — ridicarea nivelului general de 
cultură al întregului popor făcînd parte 
inseparabilă din opera de făurire a so
cietății noastre noi.

Aceste realizări se reflectă în ridicarea 
continuă a bunăstării materiale și cultu
rale a întregului popor. Consider că pro
paganda și activitatea noastră ideologică 
neglijează aceste probleme sau le tratea
ză cu totul superficial ; or, a obține. în- 
tr-un răstimp de circa 20 de ani. ridi
carea condițiilor de viață ale poporului 
la nivelul atins astăzi în țara noastră, 
cunoscînd situația de înapoiere pe care 
am moștenit-o. este un lucru ce, de ase
menea, constituie o vie ilustrare atît a 
justeții politicii partidului nostru, cît și 
o dovadă elocventă a superiorității so
cialismului. deoarece numai în aceste 
condiții noi am putut obține asemenea 
mari realizări. Comparîndu-ne cu țări 
capitaliste care în trecut au fost la 
nivelul nostru de dezvoltare, putem 
constata succesele mari pe care le-am 
obținut, deosebirile uriașe între dezvol
tarea României și a acestor țări. Și a- 
ceasta nu pentru că popoarele din țările 
respective nu ar putea să realizeze ase
menea mari progrese, dar pentru că orin- 
duirea capitalistă, bazată pe exploatare 
și asuprire, nu creează posibilitățile și 
condițiile necesare unei dezvoltări impe
tuoase. așa cum se întîmplă în orînduirea 
pe care noi o făurim.

Deci, România se înfățișează astăzi ca 
o țară socialistă care se dezvoltă în mod 
susținut în toate domeniile de activitate. 
Prestigiul României, atil ca rezultat al 
succeselor obținute în politica internă — 
și. poate. în primul rînd ca rezultat al 
succeselor in dezvoltarea internă — cît 
și ca rezultat al înfăptuirii politicii ex
terne a partidului, a crescut nemăsurat 
pe plan mondial.

Oricine vizitează astăzi țara noastră 
„descoperă România", își dă seama de 
marile înfăptuiri pe care le-a realizat, 
într-o perioadă istorică scurtă, în anii 
socialismului, poporul român. Oameni 
care vin din alte țări, printre care și 
din țări cu alte orînduiri sociale, care 
au altă concepție despre viață, și care 
ne vizitează țara cu dorința de a dez
volta relații de colaborare, recunosc

că succesele noastre sînt într-adevăr de 
admirat. Am avut ocazia nu o dată — și 
cred că mulți dintre dumneavoastră ați 
avut această ocazie — să aud pe cei ce 
ne-au vizitat țara afirmînd acest lu
cru. Deci prestigiul României este în pri
mul rînd urmarea politicii sale de con
strucție socialistă, de dezvoltare a bună
stării poporului nostru. Aceasta dove
dește justețea tezei principiale, teoretice 
a partidului nostru — dar pe care, de a- 
semenea, propaganda și lucrătorii noștri 
din domeniul ideologic n-o subliniază și 
n-o afirmă suficient — că rezultatele 
fiecărei țări în făurirea orînduirii socia
liste reprezintă contribuția principală la 
cauza socialismului în lume, că aceasta 
este o premisă esențială în întărirea in
ternaționalismului proletar, în întărirea 
solidarității internaționale. (Aplauze pu
ternice).

Situația internațională a țării noastre 
este, aș putea spune, deosebit de bună. 
Cunoașteți cum se dezvoltă relațiile noas
tre cu toate țările socialiste ; acționînd 
in spiritul principiilor coexistenței pașni
ce, România întreține relații diplomatice 
cu 98 de state și relații economice ș,.i de 
altă natură cu peste 100 de țări.

Politica externă a României, de cola
borare internațională, de afirmare pe plan 
internațional a principiilor egalității în 
drepturi, respectului suveranității și inde
pendenței naționale, neamestecului în tre
burile interne, se bucură de o recunoaș
tere tot mai puternică, practic, aș putea 
spune, de o recunoaștere unanimă, pentru 
că nimeni astăzi în lume nu îndrăznește 
și nu mai poate îndrăzni să nege aceste 
principii care sînt singurele ce pot asi
gura relații bune între state, pot garanta 
securitatea și pacea în lume.

Putem spune deci că, atît ca rezultat al 
politicii interne, cît și al activității inter
naționale, România a cîștigat prieteni pe 
toate meridianele globului, că ea are as
tăzi asemenea prieteni cum nu a avut 
niciodată. Tocmai politica aceasta care 
i-a adus atîți prieteni constituie o garan
ție a dezvoltării continue și a progresului 
României independente și suverane, a 
contribuției ei la cauza colaborării și pă
cii în lume. (Aplauze prelungite).

Avem, de asemenea, practic relații cu 
toate partidele comuniste și muncitorești, 
cu multe partide socialiste, cu mișcări de 
eliberare națională, forțe democratice și 
antiimperialiste. Partidul, statul nostru 
acordă un sprijin activ popoarelor care 
luptă cu arma în mină pentru scuturarea 
jugului colonial. împotriva dominației 
străine — și aceasta constituie, de ase
menea, o expresie elocventă a politicii 
marxist-leniniste, a internaționalismului 
proletar ce a caracterizat întotdeauna și 
caracterizează și în prezent politica parti
dului nostru comunist. Putem, deci, afir
ma cu deplin temei că atît activitatea 
internă cit și cea internațională a țării 
noastre confirmă în mod strălucit juste
țea liniei politice marxist-leniniste a Par
tidului Comunist Român, a Comitetului 
său Central care a știut și știe să aplice 

adevărurile generale ale construcției noii 
societăți la condițiile concrete din Româ
nia.

Așa cum am subliniat în nenumărate 
împrejurări, în cursul acestei uriașe acti
vități am avut de învins multe greutăți ; 
a trebuit să plătim scump pentru a în
văța cum să construim noua orînduire so
cială. In același timp, s-au săvîrșit și 
multe greșeli și chiar unele abuzuri și în
călcări ale legalității socialiste. Toate 
aceste abuzuri și încălcări ale legalității 
socialiste au reprezentat de fapt o dena
turare, o nesocotire grosolană a princi
piilor marxist-leniniste, a normelor de 
făurire a societății socialiste. Este cunos
cut că Comitetul Central, întregul partid 
au condamnat cu toată tăria aceste stări 
de lucruri și au luat măsuri pentru lichi
darea urmărilor lor, creînd condițiile ne
cesare ca asemenea fapte să nu se mai 
poată repeta niciodată în societatea noas
tră socialistă.

Analizînd situația de astăzi a patriei, 
putem spune cu toată tăria că partidul 
nostru comunist a ști.ut să învingă greu
tăți de tot felul, să lichideze lipsurile, 
greșelile, abuzurile, să asigure făurirea 
cu succes a socialismului. în toate aceste 
împrejurări, Partidul Comunist Român 
s-a afirmat ca forță politică conducă
toare a societății — și tocmai de aceea 
el se bucură de stima și dragostea între
gului popor, a oamenilor muncii care în
făptuiesc neabătut politica sa internă și 
externă, în care văd expresia intereselor 
vitale ale întregii noastre națiuni socia
liste.

în România au avut loc mari schimbări 
în structura socială. Avem o puternică 
clasă muncitoare, care se dezvoltă conti
nuu. De fapt, astăzi clasa muncitoare, îm
preună cu celelalte categorii de oameni 
ai muncii care lucrează în alte sectoare 
ale producției materiale, reprezintă ma
joritatea populației active din țara 
noastră. Aceasta constituie, de asemenea, 
un mare succes al politicii partidului 
nostru, dacă ne gîndim la situația de 
acum 20 de ani, cînd clasa muncitoare 
reprezenta mai puțin de 20 la sută din 
populația activă a țării.

S-a transformat țărănimea noastră 
care din punct de vedere numeric — ca 
rezultat al creșterii clasei muncitoare — 
scade ca pondere, dar care a devenit o 
clasă nouă și constituie aliatul de nă
dejde al clasei muncitoare în făurirea 
societății socialiste. S-a transformat, de 
asemenea, și s-a dezvoltat intelectualita
tea țării noastre care, putem spune, este 
o intelectualitate cu totul nouă. Consider 
că și aceste transformări în structura so
cială, ca și raporturile noi dintre cla
sele și forțele sociale, trebuie să facă 
obiectul unei analize mai serioase a to
varășilor care lucrează în domeniul ideo
logic, pentru a trage concluziile necesare 
din aceste schimbări.

De asemenea, merită subliniat și la 
această consfătuire felul în care parti
dul nostru a rezolvat problema națio

nală. Am spus nu o dată că România 
are situația că alături de poporul ro
mân, pe teritorii întinse, s-au așezat 
de-a lungul veacurilor șl trăiesc îm
preună români, maghiari, germani și 
alte naționalități ; tot ceea ce s-a făurit, 
in condițiile din trecut, dar mai cu 
seamă succesele obținute în prezent în 
construcția socialistă sînt opera comună 
a oamenilor muncii români, maghiari, 
germani șl de alte naționalități care, îm
preună, au învins și greutățile, au îndu
rat și necazurile, au trăit și bucuriile 
și beneficiază astăzi de rezultatele 
făuririi societății noastre noi. Tocmai 
pornind de la aceste considerente prin
cipiale — care au și o mare importanță 
teoretică — partidul nostru a putut să 

•rezolve problema națională în spiritul 
învățăturii marxist-leniniste, asigurînd 
deplina egalitate în drepturi pentru toți 
cetățenii fără deosebire de naționalitate. 
Partidul nostru acordă o atenție deose
bită repartizării judicioase a forțelor de 
producție pe teritoriu, spre a crea con
dițiile materiale ale înfăptuirii acestei 
egalități depline în drepturi și a da po
sibilitate tuturor cetățenilor să benefi
cieze de dezvoltarea socialistă a țării. 
Tocmai aceasta a dus la întărirea uni
tății dintre toți oamenii muncii, fără 
deosebire de naționalitate, tocmai aceasta 
constituie chezășia construirii cu succes 
a socialismului în România, a* mersuldi 
nostru înainte. Putem spune că unita
tea care s-a cieat în țara noastră între 
toți cetățenii, fără deosebire de naționa
litate, este o unitate de tip nou, o uni
tate socialistă, care va asigura mersul 
împreună spre comunism I Nimeni și 
nimic în lume nu va putea să împie
dice sau să știrbească această unitate. 
(Aplauze prelungite).

Noi, cei mai în vîrstă — deși eu încă 
mă consider tînăr — știm ce a însemnat 
politica de învrăjbire națională dusă de 
clasele stăpînitoare, cunoaștem că această 
politică avea drept scop de a permite 
asupritorilor — români, maghiari, ger
mani și de alte naționalități — să-i asu
prească mai bine pe oamenii muncii de 
orice naționalitate. A apus însă pentru 
totdeauna această politică ; în țara noas
tră nu mai este loc pentru nici un fel de 
ațîțări naționaliste. Oricine încearcă să 
ducă o politică de învrăjbire națională 
duce o politică împotriva socialismului și 
comunismului — și trebuie tratat ca a- 
tare, ca dușman al națiunii noastre socia
liste ! Noi trebuie să fim adversarii neîm- 
păcați ai oricăror forme de naționalism ! 
Noi luptăm pentru dezvoltarea națională, 
respectăm și luptăm pentru asigurarea 
drepturilor naționalităților, dorim să 
mergem împreună spre comunism, și de 
aceea nu trebuie să admitem nici un fel 
de încercare de ațîțare naționalistă, șo
vină, din partea oricui ar veni I Aceasta 
trebuie tratată ca o activitate dușmănoasă 
cauzei socialismului și comunismului !

La întîlnirile pe care le-am avut cu 
consiliile oamenilor muncii de naționa
litate maghiară și germană am arătat că 
nu în suficientă măsură activitatea noas
tră teoretică-ideologică tratează această 
problemă. De aceea, de altfel s-a și ho- 
tărît formarea, pentru a se ocupa spe
cial de asemenea probleme, a unui insti
tut în cadrul Academiei de științe so
ciale.

Ca rezultat al tuturor transformărilor 
în structura socială, al apropierii care are 
loc între clasa muncitoare, țărănime, in
telectualitate, al rezolvării juste a pro
blemei naționale și întăririi unității din
tre oamenii muncii fără deosebire de na
ționalitate, societatea românească par
curge un proces continuu de dezvoltare 
în toate domeniile de activitate, de omo
genizare ; se întărește continuu unitatea 
întregului popor în jurul partidului nos
tru comunist, pe baza ideologiei marxist- 
leniniste. (Aplauze prelungite).

Stimați tovarăși.
Unii activiști și unii membri de partid 

ar putea să-și pună întrebarea : dacă 
avem asemenea succese mărețe în toate 
domeniile de activitate, de ce mal este 
necesară această consfătuire în proble
mele ideologice ? Oare rezultatele obți
nute în politica internă și internațională 
nu sînt cea mai pregnantă confirmare a 
liniei marxist-leniniste a partidului, a în
făptuirii el strălucite în viață ?

Da, tovarăși. într-adevăr, viața, prac
tica a confirmat și confirmă în fiecare 
zi justețea liniei generale marxist-leni
niste a partidului nostru. Dar, tocmai 
pentru că avem asemenea rezultate și o 
asemenea linie politică justă, este nece
sar să facem o analiză mai temeinică și 
a felului în care se reflectă aceasta în 
activitatea ideologică, teoretică. în acti
vitatea de educare a tuturor oamenilor 

muncii din România ; pentru că în ase
menea împrejurări, cînd avem succese 
atît în dezvoltarea socialistă internă, cit 
și pe plan internațional, există pericolul 
apariției unor manifestări de automulțu- 
mire. Aș putea spune că au și apărut pe 
alocuri asemenea manifestări —și acestea 
nu pot să nu ducă la o anumită negli
jare, care de altfel s-a și manifestat, a 
activității ideologice, educative. Mai mult, 
aș spune că de fapt a avut loc chiar o a- 
numită subapreciere a activității ideolo
gice teoretice.

Concentrîndu-ne mult asupra proble
melor transformării socialiste și proble
melor internaționale, considerînd pe bună 
dreptate că acesta este esențial in făuri
rea socialismului, nu am ținut permanent 
seama de faptul că, totodată, este necesar 
să asigurăm ridicarea continuă a nivelu
lui conștiinței socialiste — atît a partidu
lui, cît și a întregului nostru popor. Toc
mai pornind de la aceasta am prezentat 
Comitetului Executiv propunerile cunos
cute, care au fost adoptate în unanimi
tate, hotărîndu-se organizarea prezentai 
consfătuiri și convocarea, pentru toam
na acestui an, a plenarei Comitetului 
Central al partidului, care să se ocupe de 
problema activității ideologice.

De altfel, trebuie să arăt — așa cum 
au arătat și alți tovarăși aici — că încă 
în .primăvara - -anului 1970 s-a- pus 
problema organizării unei dezbateri 
în cadrul Comitetului Central cu 
privire la activitatea ideologică, 
în Secretariatul Comitetului Central s-a 
discutat în cîteva rînduri această proble
mă. în ultimele 5—6 luni, au avut loc 
dezbateri cu scriitorii și artiștii plastici, 
cu lucrătorii din cinematografie, televi
ziune și presă, cu secretarii și șefii sec
țiilor de propagandă, precum și ședințe 
ale consiliilor naționalităților maghiară 
și germană. în toate aceste consfătuiri 
s-au dezbătut pe larg și. în fond, s-au ri
dicat cele mai multe dintre problemele 
care sînt și astăzi puse în consfătuirea 
noastră.

Este adevărat că avem în activitatea 
educativă, ideologică o serie de rezultate 
— despre care s-a vorbit — pe care le 
cunoaștem și care demonstrează că par
tidul nostru, tovarășii care lucrează in 
aceste domenii s-au preocupat de a înar
ma politic și ideologic pe membrii de 
partid, de a asigura ridicarea conștiinței 
socialiste a întregului nostru popor. Dar 
aceste rezultate nu sînt la înălțimea ce
rințelor actuale și mai cu seamă nu sînt 
la înălțimea realizărilor din alte dome
nii de activitate.

Pornind de la aceste considerente. în 
luna mai. Secretariatul Comitetului Cen
tral a hotărît pregătirea unei plenare a 
Comitetului Central al partidului. Deci, 
propunerile prezentate Comitetului Exe
cutiv și consfătuirii de azi au ca scop de 
a da orientarea în vederea dezbaterii te
meinice în partid a acestor probleme și 
pregătirii, pe această bază, a plenarei 
Comitetului Central al partidului nostru, 
în așa fel îneît plenara să nu constituie 
începutul discutării problemelor ideolo
gice, ci să facă sinteza discuțiilor care vor 
avea loc în partid, să traseze sarcinile 
de viitor în acest domeniu.

Tovarăși,
După cum știți, Congresul al X-lea a 

trasat ca obiectiv fundamental făurirea 
societății socialiste multilateral dezvol
tate. Punînd această problemă s-a por
nit de la realitățile concrete din Româ
nia, de la stadiul economic și social-po
litic pe care l-am atins. Aceasta în
seamnă că țara noastră a Intrat într-o 
etapă istorică nouă de dezvoltare. Elabo- 
rînd teza făuririi societății socialiste 
multilateral dezvoltate. Congresul aî 
X-lea a pus în fața partidului o proble
mă Ideologică și teoretică nouă. Ce se 
înțelege, de fapt, prin făurirea societății 
socialiste multilateral dezvoltate ?

Avem în vedere în primul rînd dez
voltarea multilaterală a forțelor de pro
ducție, a industriei, agriculturii și altor 
ramuri ale producției de bunuri ma
teriale, pornind tocmai de la teza mar- 
xist-leninistă că dezvoltarea forțelor de 
producție constituie factorul esențial al 
progresului oricărei societăți, și cu atît 
mai mult al societății socialiste și, deci, 
și al creării condițiilor pentru făurirea 
comunismului.

în al doilea rînd, avem în vedere re
partizarea justă pe teritoriu a forțeloi 
de producție, care să creeze condiții d« 
lucru pentru oamenii muncii din toate 
zonele țării, să asigure și din punct dt 
vedere social prezența clasei muncitoa
re în toate județele. în fond, problems 
dezvoltării tuturor județelor, a tuturoi

(Continuare in pag. a II-a)
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ronelor țârii constituie de asemenea o 
problemă nu numai practicft, dar și te
oretică — și știm câ Engels i-a acordat 
o atenție deosebită.

Avem în vedere, de asemenea, orga
nizarea raționala și sistematizarea mai 
buna a teritoriului țârii noastre, crearea 
ue noi centre orășenești și organizarea 
ix* baze științifice a vieții comunelor și 
satelor patriei, astfel incit să se asigu
re apropierea treptată a satului de oraș, 
a condițiilor de viață de la sate de cele 
tie la orașe. Ca urmare a acestor măsuri 
' or avea loc schimbări puternice în 
structura societății noastre, ceea ce va 
cuce la creșterea și mai accentuată a 
rolului clasei muncitoare ca forță prin
cipala în întreaga viață economică și 
socială.

Ca rezultat al acestor transformări 
economice și sociale va cunoaște o pu
ternică dezvoltare intelectualitatea 
noastră, îndeosebi intelectualitatea teh
nică. va crește rolul științei ca factor 
lot. mai important in întreaga activi
tate de organizare a societății socialiste.

Vorbind de făurirea societății socialiste 
multilateral dezvoltate avem in vedere, 
de asemenea, schimbările ce vor inter
veni In activitatea de producție, în baza 
mecanizării, automatizării și ciberneti- 
-ării — și care vor duce la reducerea 
simțitoare a deosebirilor dintre munca 
fizică și intelectuală.

Avem in vedere ca. în procesul făuri
rii societății socialiste multilateral dez
voltate, să asiguram ridicarea nivelului 
de trai al întregului popor, crearea con
dițiilor pentru a satisface tot mai din 
plin cerințele tuturor membrilor socie
tății. Totodată, avem în vedere dezvol
tarea puternică a culturii, ridicarea ni
velului de instruire a tuturor cetățenilor ; 
practic, în anii 1990 se va asigura, în 
țara noastră, ca înt.reg'ul tineret să frec
venteze învățămîntul liceal.

In concepția noastră de făurire a so
cietății socialiste multilateral dezvoltate 
avem, de asemenea, în vedere o mai justă 
repartiție a venitului național, în ce pri
vește asigurarea unui raport just între 
fondul de acumulare și fondul de consum, 
atît în scopul asigurării reproducției so
cialiste lărgite, ca o condiție esențială a 
progresului susținut al României, cit și 
pentru a asigura ridicarea corespunzătoa
re a nivelului de viață al poporului. în a- 
celași timp, avem în vedere ca repartiția 
fondului pentru consum să se facă intr-un 
spirit de echitate socialistă, desigur, men- 
ținîndu-se principiul repartiției după 
munca depusă și după importanța aces
tei munci din punct de vedere social, dar 
micșorind decalajul intre veniturile mari 
și cele mici, păstrind o proporție echita
bilă, rațională.

Este de înțeles că se impune, totodată, 
să desfășurăm o acțiune conștientă de 
perfecționare a relațiilor de producție și. 
în general, a relațiilor dintre membrii 
societății noastre socialiste.

Dar toate acestea nu ar da imaginea 
completă a ceea ce înțelegem noi prin 
făurirea societății socialiste multilateral 
dezvoltate dacă nu am avea în vedere 
si activitatea pentru transformarea con
științei oamenilor. Poporul trebuie să 
acționeze conștient pentru rezolvarea tu
turor problemelor ce se ridică în pro
cesul făuririi societății socialiste multi
lateral dezvoltate, să-și făurească in mod 
conștient viitorul. Aceasta impune luarea 
tuturor măsurilor pentru intensificarea 
activității ideologice și educative, activi
tate care trebuie să aibă un rol tot mai 
important în formarea omului nou, in 
dezvoltarea conștiinței socialiste, in în
treaga activitate de edificare a societății 
noastre noi.

Făurirea societății socialiste multilate
ral dezvoltate trebuie să asigure muncă 
pentru toțj cetățenii : munca trebuie să 
devină atît o necesitate cit și o plăcere 
pentru toți membrii societății. Toți ce
tățenii trebuie să depună o muncă utilă !

Este necesar să acționăm continuu pen
tru perfecționarea organizării, conducerii 
și planificării întregii activități sociale. 
Toate acestea trebuie legate strins de 
participarea tot mai activă a clasei mun
citoare și a întregului popor la condu
cerea societății, deoarece numai astfel 
democrația socialistă se va afirma drept 
cea mai avansată democrație din lume. 
Aceasta constituie, de altfel, o latură in
separabilă si o cerință obligatorie a con
struirii societății socialiste multilateral 
dezvoltate, a trecerii la făurirea societă
ții comuniste.

Așa cum am arătat și la a 50-a ani
versare a partidului, realizarea acestui 
obiectiv fundamental ne va cere citeva 
cincinale, presupune o perioadă de timp 
care se va întinde probabil pină prin 
anii 1985—1990. De abia atunci societa
tea socialistă românească va avea asigu
rate condițiile pentru satisfacerea mai 
deplină a cerințelor tuturor membrilor 
săi și se va putea pune problema tre
cerii la o nouă etapa — etapa înfăptuirii 
treptate a societății comuniste in Româ
nia.

După cum se știe, o dată cu noul plan 
cincinal 1971—1975, am trecut la reali
zarea obiectivului fundamental trasat de 
Congresul al X-lea al partidului. Ple
nara Comitetului Central din luna mai 
a acestui an a hotârit întocmirea prog
nozelor de dezvoltare economică a Ro
mâniei pină în anii 1990—2000, iar recent 
s-a format Comisia de partid și de stat 
care va trebui sâ execute această lucrare 
deosebit, de importantă. în fond, aceste 
prognoze vor constitui programul dez
voltării societății socialiste multilateral 
dezvoltate in România.

Pe baza hotărîrilor Conferinței Națio
nale și ale Congresului al X-lea au fost 
luate o serie de măsuri privind perfec
ționarea conducerii societății noastre. A 
fost introdus in toate domeniile de ac
tivitate și la toate nivelurile principiul 
muncii colective : s-a pus și se pune un 
accent deosebit pe creșterea rolului cla
sei muncitoare, pe participarea repre
zentanților clasei muncitoare la condu
cerea organelor economice, sociale și de 
stat, la conducerea societății noastre. Au 
[ost create comitetele de direcție și de 
administrație, s-au instituționalizat adu
lările generale in care oamenii muncii. 
:18sa muncitoare au un cuvînt hotăritor. 

S-au luat măsuri pentru prezența mai 
puternică în conducerile sindicatelor, ale 
organizațiilor de tineret a clasei mun
citoare, a oamenilor care lucrează ne
mijlocit în producție ; aceleași măsuri 
au fost luate și în ce privește organele 
de partid. Se reorganizează controlul 
obștesc in care, de asemenea, clasa mun
citoare este chemata să joace un rol im
portant

După cum vedeți, în toate măsurile de 
perfecționare a conducerii societății noas
tre pe prim plan stă clasa muncitoare, 
clasa cea mai înaintată a societății noas- 
ire, principala forță productiva care a 
dovedit că știe să-și îndeplinească in mod 
minunat, rolul său de conducător al în
tregii noastre națiuni. (Aplauze prelun
gite).

în același timp, în cadrul tuturor mă
surilor pe care le-am luat am avut în 
vedere sâ asigurăm ca partidul, organele 
sale, organizațiile de partid să-și întă
rească rolul conducător și să îndrume 
toate sectoarele activității de construcție 
socialistă din patria noastră. Experiența 
pe care am dobîndit-o în construcția so
cialismului demonstrează câ fără condu
cerea de către partid nu este posibilă 
făurirea noii orînduiri, că aceasta este de 
neconceput fără o forță de avangardă 
înarmată cu o ideologie clară, marxist- 
leninistă, cu o ideologie revoluționară de 
transformare a societății omenești. De 
aceea, noi acordăm și vom acorda toată 
atenția întăririi partidului, a rolului său 
conducător, îndeplinirii de către toate or
ganele și organizațiile de partid, de către 
fiecare membru de partid a misiunii și 
răspunderilor ce le revin față de popor, 
de clasa muncitoare, de națiunea noas
tră socialistă.

în același timp, avem în vedere că în 
toată această perioadă statul va trebui 
să aibă rolul de organizator și conducă
tor al întregului proces de dezvoltare a 
societății, că este necesar să întărim or
ganele noastre de stat, să perfecționăm 
activitatea lor, combătînd birocratismul, 
tendințele de funcționarism care s-au în- 
cuibărit in multe din ele, transformin- 
du-le în organe vii, care să-și îndepli
nească in bune condiții misiunea încre
dințată de clasa muncitoare. Nu se poate 
concepe făurirea societății socialiste mul
tilateral dezvoltate fără o conducere uni
că, fără funcționarea puternică a cen
tralismului democratic, și, totodată, fără 
o strinsâ legătură a organelor de stat cu 
clasa muncitoare, cu poporul, fără a ac
ționa după un plan unic, nu numai în 
economie, ci în toate domeniile de ac
tivitate. Numai acționînd într-o perspec
tivă unică generală și, în același timp, 
întărind drepturile, autonomia, indepen
dența și inițiativa organelor locale, a oa
menilor muncii, vom putea — pe baza 
îmbinării armonioase a conducerii uni
tare cu inițiativa și experiența de jos — 
să asigurăm mersul înainte al societății 
noastre socialiste. Noi sîntem împotriva 
oricăror mentalități anarhice, a oricăror 
concepții liberaliste, așa cum sîntem îm
potriva centralismului excesiv, împotriva 
oricăror încercări de a slăbi contactul 
permanent cu clasa muncitoare, cu po
porul.

Tocmai măsurile noastre legate de in
troducerea principiului muncii colective, 
de renunțare la așa-zisa conducere uni
personală, sint o dovadă a justeței cu 
care acționează partidul pentru atragerea 
oamenilor muncii, și în primul rind a 
clasei muncitoare, la conducerea socie
tății, sint mărturia cea mai grăitoare a 
dezvoltării continue a democrației noas
tre socialiste.

Toate aceste măsuri vădesc creșterea 
continuă a rolului activității conștiente 
de cunoaștere și de aplicare creatoare a 
legilor obiective ale făuririi noii orînduiri. 
Putem spune că cunoașterea acestor legi, 
și în general stăpînirea științei condu
cerii, a folosirii legilor obiective, con
stituie factori de prim ordin pentru în
făptuirea cu succes a sarcinilor trasate 
de Congresul al X-lea al partidului. Dar, 
pentru aceasta, este necesară ridicarea 
nivelului politic-ideologic al activului de 
partid și de stat, al cadrelor conducătoare, 
al tuturor membrilor de partid. A fi con
ducător de partid și de stat, a fi activist 
de partid și de stat presupune sâ ai o 
bună pregătire ideologică marxist-leni- 
nistă. Fără aceasta, nimeni nu va putea 
să-și îndeplinească cum trebuie sarcina 
încredințată de partid. Subliniez acest 
lucru pentru că se pare că și-a făcut loc 
o anumită concepție, și anume că dacă 
posezi anumite cunoștințe tehnico-profe- 
sionale, te preocupi de soluționarea a- 
cestor probleme, aceasta este suficient 
pentru a fi conducător. Nu, tovarăși, nu
mai aceasta nu este suficient 1 Oricît de 
bun specialist ar fi cineva — și noi avem 
nevoie de specialiști și trebuie să insis
tăm pentru ridicarea cunoștințelor de 
specialitate — nu va putea fi conducător 
de partid și de stat acela care nu se 
preocupă de ridicarea nivelului său ideo
logic-politic. El poate fi un bun spe
cialist, poate fi un bun funcționar, dar 
nu un conducător politic. Or, noi avem 
nevoie de conducători politici, cu o te
meinică pregătire marxist-leninistă, ideo
logică, teoretică, oameni în stare nu 
numai să aplice hotărîrile partidului, de
oarece pentru un conducător aceasta nu 
este suficient, ci în stare să contribuie 
la elaborarea tezelor teoretice, a liniei 
generale politice a partidului de con
struire a socialismului în țara noastră. 
Iată de ce ridicarea nivelului ideologic 
al conducătorilor de partid și al activu
lui de partid devine o problemă funda
mentală pentru asigurarea mersului îna
inte, in bune condiții, al societății noas
tre socialiste. Desigur, paralel cu aceasta, 
este necesar să ne preocupăm de 
ridicarea nivelului politic, a conștiin
ței comuniste a tuturor membrilor 
de partid, deoarece fiecare membru de 
partid, la locul său de muncă, trebuie să 
fie un activist, un luptător pentru în
făptuirea liniei politice generale a par
tidului nostru, pe care să o înțeleagă, sa 
știe sâ o explice, sâ-i convingă și pe alții 
de justețea ei.

în același timp, activitatea noastră cul- 
tural-educativă. politică de masă trebuie 
să fie îndreptată spre ridicarea nivelului 
de conștiință socialistă a întregului po
por. Așa cum am mai spus, și in acest 
domeniu avem o serie de rezultate pozi

tive. Cu toate acestea, activitatea ideo
logică și educativă este rămasă în urmă 
față de dezvoltarea generală a societății. 
Este adevărat — și cîțiva tovarăși au 
vorbit aici despre aceasta — dezvoltarea 
conștiinței se realizează mal încet, ră
ni ine de multe ori în urma dezvoltării 
forțelor de producție. Dar, consider că în 
condițiile socialismului noi nu trebuie să 
ne mulțumim cu această constatare, ci 
trebuie să acționăm cu toata fermitatea 
pentru a nu se ajunge la această rămî- 
nere în urmă, pentru a asigura ridicarea 
continuă a conștiinței maselor de oameni 
ai muncii, deoarece numai așa clasa 
muncitoare își va putea îndeplini rolul 
său de clasă conducătoare, numai așa 
poporul, stăpîn pe destinele sale, își va 
putea construi în mod conștient viitorul; 
numai așa participarea maselor largi la 
conducerea societății va deveni o reali
tate, iar democrația socialistă se va afir
ma ca o forță dinamizatoare a societății 
noastre.

Noi concepem clasa muncitoare nu ca 
o masă chemată numai să realizeze hotă- 
ririle, ci ca o clasă conducătoare, ca o 
clasă conștientă de rolul său istoric. Așa 
au conceput-o de altfel și clasicii mar- 
xism-leninismului și nici nu poate fi con
cepută altfel! Nu se poate vorbi de so
cialism dacă nu luăm măsuri ca clasa 
muncitoare, în numele căreia se guver
nează, să-și îndeplinească într-adevăr 
rolul conducător și să participe la guver
narea societății. (Aplauze puternice).

Tovarăși,

Pornind de la constatările și conside
rentele arătate mai înainte, permiteți-rni 
să mă refer mai concret la unele aspecte 
ale activității ideologice și cultural-edu
cative.

Cum pe drept cuvînt s-a arătat aici, în 
anii construcției socialiste munca de edu
care politică a maselor largi populare a 
avut un rol important în unirea efortu
rilor întregului popor pentru înfăptuirea 
hotărîrilor partidului de edificare a so
cialismului. După Congresul al IX-lea al 
partidului, activitatea politică-ideologică 
s-a desfășurat cu o și mai mare inten
sitate.

A crescut în mod simțitor nivelul poli
tic al membrilor de partid și al oameni
lor muncii. în centrul întregii activități 
educative au stat documentele Congresu
lui al IX-lea, ale Conferinței Naționale și 
ale Congresului al X-lea, alte hotărîri și 
documente ale Comitetului Central al 
partidului nostru. S-a desfășurat o largă 
activitate teoretică, fără precedent în tre
cut, în domeniul științelor economice, fi
lozofice, conducerii societății, fundamen
tării teoretice a principiilor politicii in
terne și externe a partidului și statului 
nostru. S-au organizat o serie de forme de 
învățămînt și cursuri, atît pentru activ 
cit și pentru masa membrilor de partid. 
Putem spune, deci, că rnunca de ridicare 
a nivelului ideologic, de educare marxist- 
leninistă a partidului și cadrelor sale a 
jucat un rol de mare însemnătate, în toa
tă această perioadă, în activitatea parti
dului și statului nostru. Trebuie deci să 
subliniem că și datorită activității ideo
logice și politice, partidul nostru a putut 
să aplice cu rezultate bune principiile 
marxist-leniniste la condițiile țării noas
tre, să asigure mersul înainte al construc
ției socialiste. Nu există practic nici un 
domeniu de activitate unde să nu se fi 
reflectat, într-o formă sau alta, această 
activitate politico-educativă. Roadele a- 
cestei munci se văd — așa cum au subli
niat aici mai mulți tovarăși — în felul 
cum clasa muncitoare, țărănimea, inte
lectualitatea, toți oamenii muncii, fără 
deosebire de naționalitate, înfăptuiesc in 
viață politica internă și externă a par
tidului.

Cu toate acestea, nu putem să ne de
clarăm pe deplin mulțumiți, nu putem să 
trecem cu vederea o serie de lipsuri, u- 
nele foarte serioase, care se mai manifestă 
în munca ideologică și educativ-culturala. 
Am în vedere în primul rînd faptul că 
activitatea teoretică este încă timidă. Nu 
se abordează cu fermitate, în spiritul 
materialismului dialectic și istoric, pro
blemele noi care apar în societatea noas
tră. M-am referit mai înainte la teza 
făuririi societății socialiste multilateral 
dezvoltate, teză despre care n-am putea 
spune că s-a vorbit prea mult, sau câ 
s-a făcut prea mult pentru fundamenta
rea ei ideologică și teoretică. La fel, nu 
s-a făcut prea mult pentru a se explica 
schimbările intervenite în societate, ro
lul clasei muncitoare, problema rapor
tului între fondul de consum și cel de 
acumulare, care sint atît probleme prac
tice, cit și probleme principiale, teore
tice ale făuririi societății socialiste. Și 
trebuie să spunem că în această privință 
există chiar la unele cadre de răspundere 
multe confuzii și neînțelegeri. Același 
lucru se poate spune despre problemele 
repartiției în socialism, ale cointeresării 
materiale, ale noii calități a oamenilor 
muncii — de proprietari și producători 
în societate — care sint nu numai lucruri 
practice, dar și teoretice, deoarece din 
ele se trag concluzii în legătură cu felul 
cum trebuie acționat pentru soluționarea 
problemelor mersului nostru înainte. Cu 
atît mai mult, cu cit mai cu seamă în 
problemele repartiției și calității noi a 
oamenilor muncii există încă unele con
fuzii, neînțelegeri care au repercusiuni 
directe atît în relațiile sociale, cit și în 
procesul de producție. Se obișnuiește 
mai cu seamă în ultimii ani să se vor
bească foarte mult despre rolul cointere
sării materiale — și pe bună dreptate, 
întrucit problema unei repartiții juste a 
fondului de consum între membrii socie
tății. deci a cointeresării materiale a pro
ducătorilor. are o importanță mare. Dar 
s-a uitat aproape complet de către unii 
tovarăși — mai cu seamă din domeniul 
economic, dar și din sfera activității de 
partid — de rolul conștiinței oamenilor 
în realizarea programului partidului.

Ne întîlnim zilnic cu astfel de proble
me, le-am discutat de multe ori cu tova
rășii din economie, dai e bine să le dis
cutăm și aici. S-a creat un obicei ca a- 
tunci cind ne propunem să realizăm ceva 

aă se spună că pentru aceasta trebuie să 
plătim în plus, ca și cum repartiția prin
cipală după muncă, pe care o reprezintă 
salariul, nu ar fi și cointeresare mate
rială, iar cel care trebuie să execute o 
anumită muncă nu e plătit pentru a face 
aceasta. Această mentalitate poate de
veni dăunătoare pentru dezvoltarea gîn- 
diril și concepției atît a unor cadre, cît 
și a unor oameni ai muncii, pentru for
marea conștiinței socialiste a clasei mun
citoare, a întregului popor. Preocupi n- 
du-ne de cointeresarea materială, să nu 
uităm nici un moment de esența nouă a 
clasei muncitoare din țara noastră, de fap
tul că ea este atît proprietară cit și pro
ducătoare, că în această calitate ea 
are obligația de a gospodări bine mijloa
cele ce-i stau la îndemină spre a asi
gura dezvoltarea continuă a societății. 
Fiecare are obligația și răspunderea de 
a-și aduce din plin contribuția la progre
sul general al societății noastre socialiste.

Prin ceea ce' am spus nu vreau să 
subapreciez în nici un fel eforturile eroi
cei noastre clase muncitoare, ale oame
nilor muncii, entuziasmul cu care ei răs
pund politicii partidului ; vreau însă să 
atrag atenția acelora care lucrează în do
meniul muncii ideologice și teoretice că 
neglijează asemenea probleme in activi
tatea de propagandă, de educare a oa
menilor muncii, a poporului nostru.

Problemele eticii comuniste, probleme
le echității sociale sint, de asemenea, nu 
numai probleme, ca să zic așa, practice, 
ci și teoretice. Sint mulți care consideră 
că este bine să se vorbească despre echi
tate socială la congrese sau în anumite 
adunări, dar în practică nu trebuie să 
se aplice ; sint alții care ar dori să pri
mească cit mai mult și să dea cît mai 
puțin societății, oameni pe care nu-i in
teresează care este venitul mediu sau 
venitul minim și care nu vor să înțe
leagă că societatea nu poate asigura ve
nituri oamenilor muncii decît într-o a- 
numită limită, corespunzător nivelului de 
dezvoltare la care a ajuns ; sint, de ase
menea, oameni care nu înțeleg că fie
care e dator să dea cît mai mult socie
tății, nu să se preocupe de a-și însuși 
cit mai mult de la societate și, mai ales, 
fără muncă. Aceasta este o problemă 
foarte serioasă, cu un caracter ideologic 
și educativ deosebit de important.

De asemenea, problemele umanismului și 
ale democrației socialiste nu e suficient 
numai să le afirmăm, ci trebuie să le 
tratăm și teoretic, să elaborăm tezele 
dezvoltării și afirmării lor în viață, la fel 
cum trebuie să tratăm problema rolulu: 
și a poziției comunistului în societate. Noi 
vorbim puțin în ultimul timp de acest 
lucru, tovarăși. Chiar la primirea în 
partid se pun puține întrebări în acest 
sens. Cel care vrea să intre în partid 
trebuie să cunoască programul partidului 
și să știe ce înseamnă a fi comunist. In 
ilegalitate, cind noi intram în partid, 
știam că trebuie să luptăm pentru a răs
turna burghezia și moșierimea, că ne aș
teaptă închisoarea ; știam că trebuie să 
luptăm pentru prietenia cu Uniunea So
vietică, pentru solidaritate cu clasa mun
citoare de pretutindeni.

Astăzi nu mai avem nici burghezie, 
nici moșierime, nici un fel de clase ex
ploatatoare. Dar oare comuniștii nu mai 
au obligații în societate ? Atunci s-ar 
șterge orice deosebire între membrii de 
partid și cei fără de partid ? Consider 
că este necesar ca și în această direcție 
să acționăm ; elaborarea acestor funda
mentări teoretice să constituie un punct 
principal in activitatea noastră. Comunis
tul trebuie să fie luptătorul de avan
gardă împotriva vechiului, împotriva ră
mășițelor mentalității burgheze din con
știința oamenilor, a diferitelor forme de 
misticism, a unor influențe din afară ; 
el trebuie să fie luptător pentru socia
lism, să se preocupe de rezolvarea co
respunzătoare a problemelor clasei mun
citoare, să lupte pentru afirmarea ei ca 
forță conducătoare în societate, pentru 
realizarea in viață a echității sociale.

într-adevăr, comunistul trebuie să fie 
și personal un model, să știe să lupte 
pentru realizarea principiilor comuniste, 
de organizare a societății, a principiilor 
noi de viață. Eu nu aș putea spune că 
activitatea noastră ideologică se ocupă 
cum trebuie de această problemă.

Sint, de asemenea, probleme impor
tante privind felul în care trebuie sâ 
acționeze diferite legități, cum ar fi, de 
exemplu, legea valorii în condițiile so
cialismului. Știm bine că și în această 
privință există destule confuzii astăzi, 
destule teze. Partidul nostru nu poate 
ocoli această problemă, nu se poate face 
că nu vede și nu aude — cum se spune. 
Pentru că, în fond, problemele se pun și 
sîntem obligați să le abordăm, să le dis
cutăm și să înarmăm partidul cu con
cepția noastră, cu felul nostru de a în
țelege lucrurile și de a acționa în aceste 
probleme. Știți bine, tovarăși, — mai cu 
seamă cei care lucrează în sectorul eco
nomic — că ne întîlnim adesea cu tot 
felul de păreri asupra acestei probleme. 
Nu vreau s-o aprofundez acum, dar ea 
constituie o problemă asupra căreia ac
tivitatea noastră ideologică și teoretică 
nu poate să nu se oprească și să nu o 
clarifice pină la capăt, tocmai pentru a 
înarma întregul partid cu o linie lim
pede în acest domeniu. Problemele or
ganizării, conducerii și planificării nu 
sint numai probleme — ca să zic așa — 
organizatorice ; ele sînt și probleme teo
retice, ideologice și trebuie, de aseme
nea, să le acordăm atenția necesară.

O problemă căreia cred că ar trebui 
să-i acordăm mai multă atenție — la 
care m-am referit, e adevărat, și în șe
dința recentă a Comitetului Executiv și 
a guvernului — este cea legată de folo
sirea mai bună a forțelor proprii de 
cercetare, tehnice și muncitorești, pen
tru dezvoltarea economiei naționale, a 
societății noastre. A devenit un obicei 
nu prea bun, tovarăși, de a privi numai 
spre ceea ce se face în altă parte, în 
străinătate, de a apela pentru orice la 
import. Aceasta arată că există și o a- 
numită concepție de a considera că tot ce 
este străin este mai bun, o anumită — 
hai să-i zicem — ploconire față de ceea 
ce este străin, și mai cu seamă față de 
ceea ce este produs în Occident, fie că e 

bun, fie că e rău. Unii merg pînă acolo 
îneît apreciază nu dacă utilajul funcțio
nează bine, ci dacă firma e renumită. Deci, 
exista o anumită mentalitate față de 
care activitatea noastră ideologică nu a 
luat atitudine, o concepție care devine 
periculoasă pentru mersul nostru - înain
te, o atitudine de ploconire în fața a lot 
ce este străin. Știți bine că în trecut, 
Eminescu, în poeziile sale, a criticat și 
și-a bătut joc de asemenea mentalități. 
Cu atît mai mult trebuie să facem noi 
astăzi aceasta. Este necesar ca televiziu
nea noastră în loc să ironizeze un direc
tor care nu știe o limbă străină să-și 
bată joc de cel care se ploconește în 
fața străinătății, care, cunoscînd și vor
bind o limbă străină. îi e rușine să mai 
vorbească și românește ! Noi avem, din 
păcate, snobi cărora le e oarecum ruși
ne să vorbească limba poporului lor. Ce 
fel de oameni sînt aceștia ? A cui pîine 
o mănîncă ei ? Nu a poporului, a clasei 
muncitoare, a țărănimii ? Și aceasta 
face parte din noțiunea de ploconire în 
fața a tot ceea ce este străin. Nu vreau să 
fiu rău înțeles. Noi sîntem pentru învă
țarea limbilor străine, aceasta este o 
necesitate ! Sîntem însă împotriva plo
conirii în fața a tot ceea ce este străin, 
a înjosirii propriei limbi, a propriei na
țiuni. Sînt două lucruri distincte.

Deci, aceasta este o problemă princi
pială — și ca să revin la economie, are 
și un alt aspect ; ea reprezintă și o ma
nifestare a neîncrederii în forțele pro
prii ale muncitorilor, tehnicienilor, ale 
oamenilor de știință, o manifestare a 
neîncrederii in clasa noastră muncitoa
re. Or, este cunoscut că atunci cind am 
pus sarcini în fața muncitorilor, tehni
cienilor, inginerilor și a cercetători
lor, am rezolvat multe problem vi 
complicate. Chiar la unele utilaje 
importate, pînă la urmă a trebuit să-i 
punem pe tehnicienii români să gă
sească soluții și să asigure buna funcțio
nare. Dar de ce oare să nu facem aceas
ta de la început ? De ce să nu punem pe 
tehnicienii noștri să lucreze, să perfec
ționeze o instalație, să ducă mai departe 
tehnica ? Este timpul ca și din punct de 
vedere principial, teoretic, ideologic să 
luăm o poziție fermă în această privin
ță, spre a înarma pe toți activiștii noș
tri de partid și de stat, din toate sec
toarele de activitate, cu înțelegerea cla
ră a necesității de a pune pe primul 
plan forțele proprii, folosirea muncii și 
conștiinței proprii, a priceperii proprii, 
a forțelor clasei muncitoare proprii — și 
numai după aceea să apelăm la import.

Aceasta nu înseamnă nici naționalism, 
nici îngustime națională, nici izolare na
țională ; aceasta înseamnă calea sigură 
a construirii socialismului. Nimeni nu va 
putea obține succese în făurirea orîndui- 
rii noi fără a se bizui pe clasa sa mun
citoare, pe intelectualitatea proprie, pe 
tot ceea ce are mai bun poporul din care 
face parte. Desigur, aceasta înseamnă 
totodată și o strînsă colaborare cu țările 
socialiste, și cu alte țări, o largă partici
pare la schimbul mondial de valori ma
teriale, intelectuale, științifice ; dar să 
venim nu cu căciula în mină, ploconin- 
du-ne, ci ca parteneri egali, ca oameni 
care știm să muncim, sâ iuptăm pentru 
a ne aduce contribuția la dezvoltarea 
bazei materiale a societății, a științei și 
culturii. Din rîndurile poporului nostru 
s-au ridicat mulți oameni de valoare.

O altă problemă asupra căreia cred că 
este necesar să insistăm mai mult în ac
tivitatea noastră teoretică este cea a ro
lului partidului și statului. Deși toți a- 
firmă că recunosc rolul conducător al 
partidului, auzi totuși pe unii spunînd 
cam așa : bine, bine, înțeleg rolul con
ducător al partidului, dar de ce și în artă, 
de ce și în literatură ? Ce poate să facă 
partidul aici ? Și se mai spune așa și în 
alte domenii. Se pare că este nevoie, în
tr-adevăr, să ducem pînă la capăt aceste 
clarificări teoretice și ideologice. Vor
bind de rolul partidului ca forță con
ducătoare în întreaga activitate socială, 
nu trebuie să lăsăm la o parte nici în
vățămîntul, nici literatura, nici arta 
plastică, nici muzica, nici știința, nici un 
alt sector, pentru că așa cum am mai 
arătat, noi privim problema făuririi so
cietății socialiste nu numai din punctul de 
vedere al bazei materiale, ci în contextul 
ei general cuprinzînd toate laturile vie
ții sociale, materiale și spirituale ; deci 
forța partidului, conducerea sa, trebuie 
să se facă simțite în toate domeniile de 
activitate. Este necesax* ca această pro
blemă să fie bine lămurită, teoretic, 
ideologic, pentru a nu mai exista nici 
un fel de neclaritate. Tot așa este nece
sar ca și asupra rolului statului să existe 
o înțelegere deplină, pentru că statul 
clasei muncitoare are dreptul să se ames
tece și în literatură, și în arta plastică, 
și în muzică, să admită numai ceea ce 
consideră că corespunde socialismului, 
intereselor patriei noastre socialiste. A- 
cesta este rolul statului în societate și așa 
va fi pînă cind va dispare statul ! Și 
chiar și în comunism, cînd va dispare 
statul, societatea nu va admite decît 
ceea ce va considera că îi este util !

De ce reamintesc aceste lucruri ? Pen
tru că unora li se pare că aud proble
mele acestea pentru prima dată. Aceasta 
arată că nu am clarificat pînă la capăt 
aceste probleme și nu am făcut ca unii 
oameni, care au rolul de a-i educa pe 
alții, să înțeleagă lucruri elementare, 
care constituie A.B.C.-ul socialismului 
științific, A.B.C.-ul ideologiei marxist- 
leniniste.

Iată de ce consider că problemele a- 
cestea trebuie să le tratăm deschis, nu 
în mod călduț, cu menajamente, pentru 
că acest fel de a discuta lucrurile este 
dăunător. Pe drept cuvînt au arătat aici 
unii tovarăși că noi ne-am angajat să fău
rim o orînduire nouă, că am realizat-o 
pînă la o anumită etapă, că toți acceptăm 
socialismul ca singura societate în stare să 
asigure poporului o viață demnă. Și în
tregul nostru popor sprijină și aprobă 
această politică. Și atunci, de ce nu tre
buie să discutăm clar, între noi : Cum 
trebuie să arate societatea socialista ? 
Cum trebuie să lucreze partidul ? Cum 
trebuie să lucreze statul ? Cum trebuie 
să lucreze sindicatul, Uniunea Scriitori

lor, Comitetul de Cultură ? Hai să ne a- 
șezâm, să discutăm și să ne clarificăm I 
Trebuie să punem cu desăvîrșire capăt 
mentalitâțil : „Aici este feuda mea și nu 
se poate amesteca nimeni". Nici un sec
tor de activitate nu este feuda cuiva. 
Oricine este pus să lucreze intr-un mi
nister, într-o uniune, intr-un sindicat, 
este pus acolo de partid, de clasa mun
citoare și dacă nu-și îndeplinește misiu
nea ce i s-a încredințat trebuie dat la 
o parte și înlocuit cu oameni capabili să 
realizeze politica partidului. (Aplauze 
prelungite). Noi am lichidat și feudalis
mul, și capitalismul și nu vrem să mai 
admitem să se creeze vreo feudă a cuiva 
în vreun sector de activitate ! Se spune 
uneori : „Acesta este institutul meu", ca 
și cum respectivul ar fi devenit proprie
tar. Deși unii n-au făcut nimic pentru a 
contribui la dezvoltarea lui, totuși spun : 
„E institutul meu, șj cum să vină cineva 
să se amestece în institutul meu" ? Unii 
doresc chiar să lase aceste institute 
drept moștenire. Este necesar să punem 
capăt cu desăvîrșire unor asemenea men
talități in toate domeniile de activitate. 
Mai sînt și directori care se consideră 
proprietari de întreprindere și, ca atare, 
se comportă față de muncitori ca pro
prietari, nu ca reprezentanți ai clase, 
muncitoare, care sînt puși acolo să se 
îngrijească de interesele clasei munci
toare. Și aceasta se întimplă tocmai da
torită acestor concepții și mentalități, 
față de care noi nu am luat și nu luăm 
poziție hotărîtă, intransigentă. De ce ri
dic aceste lucruri ? Pentru că problemele 
pe care le dezbatem sînt probleme mai 
generale — nu privesc doar felul în care 
s-a scris o carte sau alta, sau s-a pictat 
un tablou ; pentru aceasta n-am fi făcut 
consfătuirea. Ne-am adunat aici să dez
batem probleme fundamentale care pri
vesc așezarea relațiilor din societatea 
noastră, care privesc concepția, felul de 
a gîndi organizarea raporturilor sociale, 
dezvoltarea societății noastre.

Este adevărat că despre problema po
liticii externe se scrie pe larg, clar n-aș 
putea spune că abordăm prea mult din 
punct de vedere teoretic principiile po
liticii noastre internaționale, principiile 
relațiilor dintre țările socialiste : le afir
măm cîteodată, dar nu desfășurăm o ac
tivitate teoretică atît pentru a înarma 
partidul nostru, cît și pentru a ne aduce 
contribuția la clarificarea generală a pro
blemelor.

Noi milităm activ pentru a depăși di
vergențele existente, pentru întărirea 
unității și colaborării dintre țările socia
liste. Cunoașteți că întotdeauna partidul 
nostru a fost militantul cel mai neobosit 
pentru prietenia cu Uniunea Sovietică, 
că întotdeauna partidul nostru a studiat 
.și a învățat din experiența primului stat 
socialist așa cum studiem astăzi și ex
periența celorlalte state socialiste care 
au apărut în lume. Revoluționarii români 
au salutat cu căldură Marea Revoluție 
din Octombrie și au luptat cu arma în 
mînă pentru apărarea tînărului stat so
vietic. Am sprijinit și ne-am preocupat 
permanent pentru a se înlătura politica 
pe care o duceau în trecut clasele stă- 
pînitoare împotriva Uniunii Sovietice, 
pentru prietenia și colaborarea cu Uniu
nea Sovietică. Am înfăptuit după elibe
rare relații noi de prietenie și colabo
rare cu Uniunea Sovietică. Apreciem și 
am apreciat importanța Revoluției din 
Octombrie, care a deschis calea transfor
mării revoluționare, socialiste a lumii, 
rolul Uniunii Sovietice în dezvoltarea 
socialismului, în întreaga viață interna
țională de astăzi. Tot așa ani salutat vic
toria revoluției socialiste în alte state, 
victoria revoluției socialiste in China, 
care a marcat, de asemenea, o cotitură 
în istoria revoluționară mondială.

Cunoașteți vizita pe care am făcut-o 
în China și în alte țâri socialiste din 
Asia, primirea deosebit de călduroasă de 
care ne-am bucurat, atît din partea con
ducătorilor de partid și de stat chinezi 
și a poporului chinez, cît și din partea 
conducătorilor de partid și de stat și 
a popoarelor din R. D. Vietnam. 
R. P. D. Coreeană și R. P. Mongolă. Vizi
tele făcute în aceste țări, convorbirile 
avute și comunicatele elaborate vor exer
cita o puternică influență în dezvoltarea 
relațiilor dintre partidele și țările noas
tre, reprezentind totodată o contribuție 
importantă la cauza întăririi unității ță
rilor socialiste și a mișcării comuniste 
si muncitorești internaționale, la cauza 
socialismului și păcii in lume. Acesta 
este rezultatul politicii marxist-leniniste 
a partidului nostru, al preocupării sale 
de a dezvolta relațiile de colaborare cu 
toate țările socialiste, de a milita neobosit 
pentru întărirea unității tuturor forțelor 
antiimperialiste. în munca noastră ideolo
gică de aceste probleme trebuie sâ ne 
preocupăm mai mult, pentru că este ne
cesar și aici să aducem claritate deplină, 
ca toată lumea să înțeleagă prețuirea pe 
care noi o dăm Marii Revoluții Socia
liste din Octombrie, rolului Uniunii So
vietice, prețuirea pe care o dăm tuturor 
țărilor socialiste, revoluției din China, 
rolului R. P. Chineze, preocuparea noas
tră de a așeza relațiile dintre țările so
cialiste pe principii marxist-leniniste, ale 
egalității în drepturi, ale respectului in
dependenței și suveranității naționale. 
Nu sînt probleme numai practice, deși 
au mare importanță din acest punct de 
vedere, ci sînt și probleme de însemnă
tate teoretică internațională și noi trebuie 
să le acordăm o atenție mai mare decît 
pînă acum. în legătură cu aceasta este 
necesar să elaborăm lucrări despre im
portanța Revoluției din Octombrie, des
pre victoria revoluției în celelalte țâri 
socialiste, despre însemnătatea revoluției 
chineze, precum și despre victoria so
cialismului în țările sistemului socialist 
mondial, despre influența sistemului 
socialist mondial asupra dezvoltării so
ciale contemporane — lucrări care să 
contribuie la înarmarea teoretică a mem
brilor partidului nostru, a întregului po
por, să stea la baza învățămîntului de 
partid și de stat.

Este necesar să dezbatem mai serios 
raportul între național și internațional,

(Continuare în pag. a IlI-a)
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mai ales că în legătura cu aceste pro
bleme circulă tot felul de confuzii, se 
pun in circulație tot felul de idei greșite. 
Noi trebuie și aici — pe plan teoretic, 
principial — să aducem claritate in ceea 
ce privește rolul națiunii, al factorului 
național, interdependența între național 
si internațional, condiționarea reciproca 
a acestor doi factori fără de care nu s< 
poate asigura mersul înainte. Să tratăm, 
de asemenea, problema internaționalis
mului proletar in spiritul liniei stabilite 
de Congresul al X-lea al partidului nos 
Iru — și s-o tratăm deschis, cu claritate 
Așa cum este necesar să abordăm cu 
multă claritate problema cooperării eco
nomice și problema integrării socialiste 
Noțiunea de integrare a fost introdusă in 
limbajul economic internațional. Se dis
cută despre integrare — și cea socialistă 
si cea din Piața comună. Să vedem ce 
înseamnă acest lucru teoretic, principial, 
și să ne spunem punctul de ve
dere. să elaborăm orientarea clară 
a partidului nostru in această pro
blemă. Trebuie să analizăm în mod 
/ stinct tezele și practicile legate de in
tegrarea capitalistă, precum și pro
blema relațiilor de cooperare socialistă, a 
formelor de integrare in cadrul C.A.E.R. 
Noi am ajuns împreună cu țările mem
bre ale C.A.E.R. ia o anumita concluzie 
cu privire la ceea ce înseamnă integra
re. în sensul câ aceasta nu afectează in
dependența și suveranitatea naționala, nu 
duce la planificare comună și la forme 
de organizare suprastatală. Dezvoltarea 
și adîncirea cooperării este menită să 
asigure egalitatea deplină între țările 
socialiste, avantajul reciproc, soluționarea 
problemelor in spiritul liberului consim- 
țâmint și al intereselor fiecărei țări so
cialiste, asigurarea dezvoltării și înflori
rii economiei naționale a fiecărui stat 
socialist. Toate acestea sint menite să 
contribuie la întărirea unității țărilor so
cialiste. la afirmarea socialismului în 
lume. De aceea trebuie să tratăm aceste 
DTobleme aprofundat pentru ca fiecare 
dintre tovarășii noștri. începînd cu mem
brii Comitetului Central, cu activul, 
întregul partid și popor să cunoască bine 
punctul nostru de vedere. Trebuie să 
discutăm și despre Piața comună : e o 
problemă tot principială. Să analizăm și 
să tragem concluzii atît în legătură cu 
aceasta, cît și cu alte fenomene ce apar 
pe plan internațional și care se cer anali 
'.ate, la care trebuie să se dea răspun
suri. Nu are rost să ocolim problemele 
care se pun in viață. Sint fenomene 
diverse care apar în lumea de astăzi ; 
este necesar să le interpretăm corespun
zător în spiritul concepției noastre des
pre lume și viață, a materialismului 
dialectic și istoric, să dăm răspuns la în- 
■rebările care se ridică in legătură cu 
aceste fenomene.

Trebuie să tratăm mai pe larg și prin
cipial, din punct de vedere ideologic și 
teoretic, problema luptei de eliberare 
națională și mai cu seamă a dezvoltării 
•statelor naționale, pentru că aceasta are. 
de asemenea, o mare însemnătate pentru 
întreaga noastră activitate internațională. 
Este necesar să abordăm in mai mare mă
sura problemele țărilor în curs de dez
voltare. să ne oprim asupra rolului țâri
lor mici și mijlocii in viața internațio
nală de astăzi — din punct de vedere nu 
numai practic, ci și din punct de vedere 
teoretic, al luptei împotriva imperialis
mului. pentru transformarea democrati
că a lumii.

Este necesar, tovarăși, să analizăm, de 
asemenea, capitalismul, imperialismul 
de astăzi, pentru că nu ne mai putem 
mulțumi numai cu repetarea tezelor 
vechi, deoarece au avut loc schimbări 
serioase — și dacă nu ținem seama de 
ele, ajungem, citeodată, la concluzii 
greșite.

Se ridică un șir de alte probleme în 
iegătură cu dezvoltarea mișcării comu
niste și muncitorești, cu relațiile dintre 
partidele comuniste, dintre forțele anti- 
imperialiste, mișcările democratice — 
probleme care se cer. de asemenea, abor
date pe larg în activitatea noastră ideolo
gică și teoretică. In general, consider că 
este necesar ca activitatea ideologică. 
Teoretică a partidului nostru să abordeze 
toate problemele care apar în viața con
temporană. să le trateze deschis, de pe 
poziții marxist-leniniste, să elaboreze o 
concepție și o linie clară care să stea la 
oaza întregii munci ideologice de înar
mare a partidului, a clasei muncitoare, a 
poporului nostru.

Este necesar să înțelegem că întreaga 
noastră activitate ideologica trebuie să 
aibă la bază concepția despre lume și 
viață a clasei muncitoare, materialismul 
dialectic și istoric. Numai așa vom pu
tea să ne aducem contribuția la dezvol
tarea marxism-leninismului în condițiile 
epocii de astăzi.

Legat de aceasta, consider că un nea- 
iuns al activității noastre teoretice și 
ideologice îl constituie faptul că activiștii 
cu munci de conducere se ocupă puțin 
— unii chiar nu se ocupă deloc — de 
problemele teoretice, lăsir.d de fapt ca 
de ele să se ocupe numai tovarășii care 
s-au specializat in activitate teoretică. 
Or. ca in toate domeniile științei — ce 
nu se poate dezvolta decit daca se leagă 
de viață — activitatea teoretică in proble
mele sociale — care, de asemenea, este o 
activitate științifică — nu se poate realiza 
din birou, de către oameni care stau în 
jurul lor cu tot felul de tratate și ma
nuale, cu tot felul de reviste, incercind 
să tragă concluzii din ele. Tezele teore
tice se pot elabora numai de către aceia 
care iau parte activă la lupta revoluțio
nară, la lupta de construcție socialistă, 
care’se află în primele rinduri ale aces
tei lupte. înșiși făuritorii marxism-leni- 
nismului n-au fost savanțj de cabinet, ci 
oameni poliLci, organizatori și conducă
tori ai luptei revoluționare — și tocmai 
d*» cc-eea teoria lor e reală, corespunde 
vieții, tezele ei fundamentaie au o va
labilitate universală. Altfel, ne vom în- 
tilni in continuare cu ..lucrări teoretice- 
care repeta niște adevăruri arhicunoscu
te, cu teze elaborate in urmă cu 50—100 
de ani, prezentate mai pretențios, mai 
întortocheat — ca să se înțeleagă mai 
greu _  dar care nu spun nimic nou și 

nu aduc nici o contribuție la dezvoltarea 
științei marxist-leniniste. De aceea, eu 
consider că este o necesitate imperioasă 
ca de problemele teoretice și ideologice 
sa se ocupe in primul rind cadrele de 
conducere ale partidului nostru, începînd 
de la Comitetul Central pînă jos ; orga
nele colective de conducere ale parti
dului trebuie să dezbată periodic aceste 
probleme, să ajungă la concluziile co
respunzătoare care să constituie orien
tarea obligatorie pentru întregul nostru 
partid. Numai așa noi vom face o acli- 
\ itate ideologică bună, vom da o bază 
solidă pentru înarmarea partidului cu o 
concepție înaintată.

Legat de aceasta, vreau numai să rea
mintesc și aici necesitatea ca și tova
rășii care lucrează pe linie de stat să 
înțeleagă că ei sint nu numai specialiști, 
ci sint in primul rind oameni politici ; 
ei sint puși vicepreședinți, miniștri sau 
directori, înainte de toate în calitate de 
oameni politici — și trebuie să asigure o 
conducere politică — și numai în al doi
lea rind ca specialiști. Un ministru e un 
conducător politic. El a fost numit in 
fruntea unui departament in calitate de 
om politic, pentru a milita in slujba în
făptuirii liniei partidului. Deci, este ne
cesar să se înțeleagă clar, de către tocită 
lumea, că tovarășii care sint puși să con
ducă oricare sector de activitate — in
clud aici si organizațiile obștești, uniu
nile de creatori — sint promovați ca 
oameni politici și trebuie să pună pe 
primul plan lupta pentru înfăptuirea po
liticii partidului în domeniul respectiv, 
pentru ca toți cei cu care lucrează ei să 
cunoască și să-și însușească temeinic 
linia politică a partidului.

S-a vorbit aici despre rolul care re
vine Academiei de științe sociale șj po
litice. Este adevărat, a fost creată de 
curind, ceva a început să facă, dar — 
după mine — puțin. Am concentrat forțe 
acolo și avem pretenția ca această Aca
demie. așa cum am spus-o de altfel de 
la început, să fie un instrument în mina 
conducerii partidului și statului in acti
vitatea ideologică ; pentru aceasta este 
necesar insă ca la activitatea ei să parti
cipe și cadrele de conducere de partid și 
de stat, deoarece altfel activitatea nu se 
va îmbunătăți prea mult. Este necesară o 
mai strînsă legătură între activitatea teo
retica și activitatea practică. Aceasta pre
supune ca tovarășii, chiar dacă au — 
cum se spune in limbajul Ministerului 
Muncii — norma de bază la Academie, să 
fie antrenați la munca politică, practică, 
la activitatea din întreprinderi și institu
ții, să fie strîns legați de clasa munci
toare.

Este necesar, de asemenea, să aducem o 
sene de îmbunătățiri in invățămintul 
nostru de partid, începînd cu Academia 
social-poljtică ..Ștefan Gheorghiu". Pro
gramul său trebuie astfel îmbunătățit incit 
să corespundă cerințelor formării cadre
lor de conducere de partid, să creeze 
conducători de partid, in stare să cu
noască problemele și știința politică a 
conducerii partidului și societății. O par
te însemnată din activitatea Academiei 
este paralelă cu a altor instituții de in- 
vățămînt superior. Va trebui să revedem 
acest lucru, nu este nevoie să avem 
două facultăți de filozofie, de exemplu — 
una comunistă și una „pe linie de stat-. 
(Animație în sală). Doar societatea noas
tră n-are decit o singură filozofie ! Va 
trebui să facem astfel îneît să avem o 
singură facultate si o singură filozofie, 
iar facultatea de filozofie — oriunde se 
va găsi ea, probabil tot în cadrul Univer
sității — să lucreze nemijlocit sub con
ducerea Comitetului Central, în strînsă 
legătură cu Academia de științe sociale 
și politice. Numai așa vom putea avea o 
filozofie marxist-leninistă. De asemenea, 
trebuie să punem pe altă bază recrutarea 
studenților pentru filozofie. Aceasta nu 
este o meserie de specialitate, ci o activi
tate, prin excelență, ideologică și acolo 
trebuie să meargă numai oameni recru
tați prin partid, numai oameni care vor 
deveni activiști de partid. In orice sector 
de activitate vor lucra ca filozofi, ei tre
buie să fie filozofi marxist-leniniști. Noi 
nu putem admite nici un alt fel de filozo
fie în România. Aceasta este valabil și 
pentru alte facultăți umanistice — și pen
tru economia politică generală, pentru is
torie ; noi nu putem să avem decit o sin
gură istorie, o singură concepție despre 
istorie, materialismul dialectic și istoric ; 
nici un fel de altă concepție nu poate 
exista in predarea istoriei. La fel trebuie să 
fie și la Facultatea de litere, care, între 
altele fie zis, nu trebuie să scoată scrii
tori intrucit nu există în lume facultate 
de scriitori : scriitorul poate fi și un mun
citor bun, și un medic bun, și un inginer 
bun care are de transmis un mesaj, 
care cunoaște viața și este înzestrat 
cu talent, este capabil să realizeze 
opere de artă. Noi trebuie să 
scoatem de la filologie profesori și 
toți cei care absolvă aceste facultăți 
trebuie sâ intre in învățămînt și numai 
cu aceste condiții trebuie admiși în 
facultăți.

Mă opresc aici și n-am să mâ refer 
și la alte facultăți umanistice. Cred câ 
este clar pe ce cale trebuie să mergem ! 
Despre toate acestea am discutat de 
multe ori cu tovarășii de la învă- 
țâmint — am discutat și cu tovarășul 
Malița — dar de făcut s-a făcut puțin. 
Este timpul ca începînd din această 
toamnă să trecem la această organizare. 
Am fâcut această digresiune, deoarece 
invățămintul științelor sociale este strîns 
legat cu invățămintul de partid, ele tre
buie să fie strîns unite și să se desfă
șoare după o singură concepție.

Legat de sarcinile care le punem în 
domeniul activității ideologice, este ne
cesar. de asemenea, să luăm măsuri în 
vederea îmbunătățirii întregului nostru 
învățămînt de partid — și cel perma
nent, și cel seral, și alte forme pe care 
le avem. Totodată, este necesar să înțe
legem că orice formă de învățămînt am 
avea, acesta nu poate înlocui adunarea 
generală care trebuie să joace rolul 
principal în organizarea activității mem
brilor de partid, în educarea comuniș
tilor.

Dacă am caracteriza mai general ac
tivitatea noastră ideologică și de pro

pagandă, felul cum se râsfrînge ea tn 
diferite sectoare ale vieții ideologice, 
culturale, am putea spune că in multe 
locuri și-a făcut loc o mentalitate de 
comoditate călduță, de îngăduință mic- 
burgheză, de lipsă do fermitate. Unii 
tovarăși consideră că dacă nu vor supă
ra pe nimeni vor dovedi că știu să lu
creze cu oamenii și nu vor fi criticați, 
nu vor fi acuzați de nu știu ce 1’el de 
atitudine dogmatică sau rigidă, și că e 
mai bine să umblăm cu duhul blîndeții. 
Dar noi nu sîntem predicatori, tovarăși, 
noi sîntem comuniști ! Noi nu trebuie 
să umblăm cu duhul blîndeții, noi tre
buie să criticăm principial, să nu jig
nim pe nimeni, dar a pune lucrurile 
clar in fața oamenilor nu înseamnă a 
jigni. A nu pune lucrurile clar in fața 
oamenilor înseamnă a le face și lor un 
prost serviciu, înseamnă a face un 
deserviciu și partidului, întregii noastre 
activități. Este timpul să punem capăt 
acestor stări de lucruri. Să introducem 
în întreaga noastră activitate ideologi
că spiritul de partid, spiritul clasei mun
citoare, combativ, ferm; nu pot fi făcu
te concesii de la politica partidului, de 
la principiile marxist-leniniste.

Este necesar să luam măsuri serioase 
în domeniul muncii cultural-educative 
de masă. Cluburile muncitorești, cămi
nele culturale au devenit nu atît insti
tuții de educație, cît mai mult instituții 
de distracție — și aceasta fără un con
ținut. educativ. Căci și distracția este, 
pînă la urmă, o cale de educație, dacă 
se face în mod corespunzător. Tre
buie să înțelegem că în toate dome
niile, tot ceea ce facem are un anumit 
țel și un anumit scop. Cluburile munci
torești, căminele culturale din sate tre
buie să devină instituții de educație po
litică, socialistă a muncitorilor, a celor
lalți salariați, a țărănimii, a tuturor 
membrilor societății noastre. Ele trebuie 
să acționeze, desigur, sub îndrumarea or
ganizațiilor respective — a sindicatelor, 
celorlalte organizații, a consiiiilor jude
țene populare — dar în fond, toate aces
tea trebuie să-și desfășoare activitatea 
sub conducerea organelor de partid, de 
jos pină sus. Organele de partid trebuie 
să exercite îndrumarea, controlul, să 
aprobe programul, să asigure realizarea 
lui.

S-a vorbit de cinematografie ; am avut 
o consfătuire și nu vreau să repet acum 
ceea ce am arătat atunci. Numai un sin
gur lucru vreau să subliniez : trebuie să 
punem capăt importului de filme deca
dente din străinătate care introduc con
cepția burgheză, retrogradă. Lista im
portului de filme trebuie «ă fie aprobată 
in prealabil de organele competente de 
partid și de stat. Se impune, în același 
timp, să luăm măsuri ca cinematografia 
noastră să facă filme mai bune. Este ne
cesar ca toate scenariile să fie in prea
labil aprobate de organele de partid și 
de stat. Sint de acord cu ce a spus aici 
tovarășul Baranga, că pînă la urmă, cel 
care comandă opere de artă este clasa 
muncitoare, țărănimea, poporul nostru și 
deci trebuie ca scenariștii și regizorii să 
facă filme care corespund obiectivelor e- 
ducației noastre comuniste. Filmul este 
un instrument de educație. Trebuie să 
punem capăt în acest domeniu concep
țiilor liberaliste, mic-burgheze. anarhice.

La fel în teatru, trebuie să revizuim 
repertoriul pieselor străine. Sint multe 
piese bune — și să le păstrăm — ca de 
altfel și filme, dar să scoatem toate pie
sele care nu corespund educației pe care 
noi vrem s-o dăm poporului nostru. Așa 
cum trebuie să nu se înceapă punerea in 
scenă a unei piese pînă cînd nu se 
aprobă de organele de partid și de stat. 
Eu aș apela la directorii de teatru, la 
artiștii comuniști : de ce joacă piese care 
nu corespund principiilor și eticii noas
tre ? N-au și ei răspundere față de ceea 
ce joacă ? în ilegalitate, tovarăși, am 
avut artiști progresiști, democrați, care 
au refuzat să joace anumite piese reac
ționare ; oare artiștii comuniști nu simt 
răspunderea pentru ceea ce joacă ? Ace
lași lucru este valabil și pentru operă, 
operetă, pentru celelalte ansambluri li
rice, în activitatea cărora sint lipsuri 
serioase — și care trebuie să joace un 
rol mult mai important în educarea re
voluționară a tineretului, a poporului 
nostru. în acest sens este necesar ca Se
cretariatul Comitetului Central, împreună 
cu organele de stat de specialitate, cu 
uniunile de creație să stabilească un pro
gram de elaborare a unor piese de tea
tru și a unor lucrări muzicale și core
grafice inspirate din lupta revoluționară, 
patriotică a poporului nostru, din con
strucția socialismului, care să contribuie 
la formarea conștiinței socialiste a ma
selor.

De asemenea, este necesar să revedem 
activitatea editorială. Nu mă refer la 
ceea ce se tipărește din scriitorii și poe
ții români. Și aici sint lucruri de criticat, 
dar mă refer acum mai cu seamă la tra
duceri. Sint cărți care se tipăresc în z“ci 
de mii de exemplare și care fac apolo
gia modului de viață burghez, chiar apo
logia crimei, în timp ce lucrări bune ro
mânești nu pot fi tipărite pe motiv că 
lipsește hîrtia. Ce educație facem noi ? 
Ce fel de directori de edituri co
muniști, ce fel de tipografi comu
niști sînt aceia care culeg cărți 
cu asemenea mesaje ? Noi în ilegali
tate aveam tipografi care refuzau să ti
părească. să culeagă anumite cărți. Ce fel 
de combativitate comunistă este aceasta? 
Ce fel de comuniști avem noi în edituri ? 
Trebuie să luăm măsuri pentru a pune 
capăt stărilor de lucruri la care m-am 
referit, pentru a nu se mai edita, atît din 
literatura românească, cît și universală, 
decit lucrări care servesc educației mase
lor, creării omului nou. Totodată, trebuie 
să se scoată din librării tot ceea ce nu co
respunde acestei orientări, să se revadă 
planul de tipărituri, să se oprească tipă
riturile necorespunzătoare. De asemenea, 
va trebui să se pună mai multă ordine in 
modul de aprobare a listei traducerilor, a 
editărilor din limbi străine. Va trebui, de
sigur, să traducem și în viitor din litera
tura universală, luînd tot ce este bun, 
atît din literatura țărilor socialiste, cît și 
din literatura progresistă din toată lumea. 
Este multă asemenea literatură și avein 

nevoie de ea, trebuie să dăm posibilitatea 
oamenilor noștri să cunoască tot ceea ce 
este valoros în literatura mondială — dar 
să nu aducem maculatură, să nu aducem 
literatură care otrăvește sufletul tinere
tului nostru.

Legat de aceasta se pune și problema 
activității Comitetului de Stat pentru 
Cultură și Artă.,

Desigur, analizînd activitatea Comitetu
lui de Stat pentru Cultură și Artă, se 
poate spune că în munca sa sînt și lucruri 
bune, dar această instituție nu a exercitat 
control corespunzător asupra sectoarelor 
de care are însărcinarea să se ocupe, nu 
a manifestat spirit de combativitate în în
drumarea politico-ideologică fermă a vie
ții cultural-artistice din țara noastră, a 
lucrat mai mult ca un organ adminis
trativ. Trebuie să spunem că tovarășii din 
conducerea instituției, trimiși acolo de 
partid, nu s-au achitat bine de sarcinile 
lor. Președintele comitetului poartă răs
punderea generală pentru activitatea in
stituției, iar fiecare membru al conduce
rii răspunde, la rîndul său, pentru dome
niul de activitate ce i s-a încredințat în 
fața partidului, a societății. Este necesar 
să luăm măsuri atît pentru îmbunătăți
rea organizării comitetului, cît și pentru 
schimbarea concepției sale de muncă. 
Acest comitet trebuie să lucreze ca un 
organism de partid, să îndrume toată ac
tivitatea cultural-educativâ, să exercite 
rolul principal în orientarea tuturor in
stituțiilor de artă, a întregii rețele cultu
rale de masă. El trebuie să acționeze 
pentru crearea unei arte militante, so
cialiste, care să răspundă cerințelor edu
cării maselor in spiritul patriotismului 
socialist și al internaționalismului prole
tar. Pentru a putea asigura îndeplinirea 
acestor sarcini este necesar să întărim 
conducerea comitetului cu activiști de 
partid ; lucrătorii acestei instituții nu 
trebuie să fie simpli funcționari, ci acti
viști militanți. luptători fermi și neobo
siți pentru înfăptuirea politicii culturale 
a partidului și statului nostru. în acest 
sens este necesar să luăm măsuri 
și pentru întărirea activității orga
nizației de partid din cadrul comi
tetului, a întregii munci politice de pre
gătire marxist-leninistă a cadrelor din 
instituție. Este, de asemenea, necesar ca 
comitetele județene să ia măsuri pentru 
îmbunătățirea activității comitetelor de 
cultură și artă județene, pentru îndru
marea lor permanentă. Dată fiind impor
tanța activității culturale in educarea co
munistă a maselor, este necesară întări
rea conducerii și îndrumării de către 
partid a întregii vieți cultural-artistice 
din țara noastră.

De multe ori am vorbit despre rolul 
școlii in educația și formarea tinerei ge
nerații, Se pare că pentru toți este clar 
acest lucru. Avem succese mari tn dez
voltarea învățămîntului. Totuși, orien
tările și directivele stabilite de Comi
tetul Central n-au fost duse nici în acest 
domeniu pină la capăt. Conducerea mi
nisterului. rectoratele, comuniștii din în
vățămînt se mișcă greoi ; unii au rețineri 
pentru că s-au obișnuit cu vechea men
talitate. și dacă cumva pătrunde produc
ția in universitate sau dacă universitatea 
se apropie de producție cred că aceasta 
înseamnă încălcarea principiului uni
versitar. în realitate, lucrurile nu stau 
așa ! Prin legătura strînsă cu produc
ția, universitatea va deveni cu adevărat, 
o universitate a poporului ! Atunci va fi 
mai bine legată de clasa muncitoare, de 
interesele generale ale societății !

Trebuie ca de la începutul anului viitor 
să facem o cotitură radicală în munca din 
învățămînt. Nu mă opresc mai mult a- 
supra acestor probleme pentru că avem 
programată o ședință specială cu Consi
liul învățămîntului superior și vom dis
cuta atunci mai pe larg. Vreau doar să 
subliniez că trebuie să punem o dată ca
păt stărilor de lucruri negative, tărăgănă
rii și speranței că poate lucrurile se vor 
uita și vor rămîne așa cum au fost în tre
cut — pentru că există asemenea menta
litate. Trebuie o dată să lichidăm aseme
nea neajunsuri pentru că invățămintul 
nostru superior nu progresează dacă nu-l 
legăm de producție, dacă studentul nu lu
crează în producție în timpul studiului. 
Cu mai multă fermitate trebuie să luăm 
măsuri ca în liceele noastre și în școala 
noastră generală de 10 ani să introducem 
participarea elevilor la producție. Noi pur
tăm răspunderea pentru viitorul societății 
noastre și, ca atare, trebuie să lichidăm 
mentalitatea școlii generale, a liceului de 
cultură generală de a scoate absolvenți 
fără nici o specialitate. Ce fel de liceu 
este acesta care pregătește tineri cărora 
le e rușine de muncă ? Noi trebuie să 
avem un liceu care să educe tineretul 
nostru în spiritul muncii, să-1 învețe să 
muncească în orice domeniu de activi
tate, pentru că orice muncă folositoare 
societății este o muncă de onoare ; în a- 
cest spirit trebuie să formeze școala noas
tră tineretul ! Toți elevii trebuie să lu
creze în producție ! Numai așa vom avea 
un liceu care să contribuie cu adevărat 
la formarea tinerei generații pentru so
cietatea socialistă și comunistă.

De o deosebită importanță sînt proble
mele legate de educația generală, politi
că și cetățenească a tineretului nostru. 
Vreau să spun de la început că noi avem 
un tineret bun. devotat patriei, cauzei 
socialismului. Vîrsta medie în multe în
treprinderi este de 22—23 de ani, ceea ce 
oglindește rolul tineretului nostru în 
producția de bunuri materiale a societă
ții. Un rol important joacă, de asemenea, 
tineretul în domeniul științei și culturii, 
In învățămînt și în alte sectoare ale 
vieții sociale. Tn marea lui majoritate 
tineretul se află pe poziții morale sănă
toase. Partidul nostru dă o înaltă apre
ciere contribuției pe care tineretul nos
tru o aduce la construcția socialismului, 
rolului pe care îl are în viața noastră 
socială.

Nu putem însă trece cu vederea unele 
manifestări negative, chiar dacă este vor
ba de cazuri izolate. Tovarășul Malița 
a căutat să ne convingă că. deoarece 
asemenea manifestări sînt extrem de 
puține, că reprezintă un procent infim, 
nu trebuie să le dăm prea multă aten
ție. Dar atunci cînd ne referim la edu

cația tineretului, cînd este vorba despre 
unele neajunsuri, nu putem să judecăm 
în procente. Noi nu admitem nici în 
producție, la piese, rebuturi, iar la oa
meni cu atît mai puțin. Iată de ce nu 
putem fi de acord cu felul acesta de a 
gîndi al conducerii Ministerului învăța- 
mîntului. Noi trebuie să luăm toate mă
surile ca fiecare tinăr să fie educat și 
pregătit pentru viață, să nu avem rebu
turi de nici un fel. Este necesar să așe
zăm munca educativă pe principii sănă
toase ; aceasta constituie sarcina prin
cipală a Ministerului învățămîntului. în 
acest sens este necesar să reorganizăm 
și să îmbunătățim întregul sistem de pre
dare a cunoștințelor politico-ideologice. 
Direcțiile educative și de științe sociale 
din minister sînt funcționărești, nu des
fășoară activitate temeinică de îndru
mare politică. De asemenea, predarea 
științelor sociale se desfășoară cu lipsuri 
mari. Consider că hotărîrea care s-a luat 
cu ani în urmă, cînd s-a diminuat, s-a 
redus predarea științelor spciale. a fost 
greșită. în afară de cîteva facultăți uma
nistice, științele sociale sînt tratate cu 
indiferență. Mulți din cei care predau 
științele sociale nu-și fac datoria. Noi tre
buie să așezăm predarea științelor so
ciale pe o bază temeinică, să revedem 
planurile de învățămînt și programele 
de studiu, să mărim numărul de ore și 
să facem ca științele sociale să se predea 
in toți anii de studii. Trebuie să intro
ducem obligatoriu examenul de științe 
sociale ca examen de bază, fără de care 
nici un student nu poate absolvi faculta
tea. în societatea noastră socialistă nu 
poate deveni inginer cineva care nu are 
temeinice cunoștințe ideologice comu
niste. Trebuie de urgență să punem un 
colectiv să lucreze, astfel ca pînă la 
toamnă să reorganizăm și să revedem 
complet toată problema predării știin
țelor sociale. Aceasta constituie o pro
blemă esențială în formarea specialistu
lui nostru de mîine.

Cadrele care predau științele sociale 
trebuie să fie în fond activiști de partid, 
selecționați, recomandați de organele de 
partid. Să introducem obligația activiști
lor de partid cu munci de răspundere 
— fie că au sau nu titlu de profesor — 
de a preda la catedrele de științe sociale.

Comitetele județene ca și Secretaria
tul Comitetului Central al partidului 
nostru trebuie să preia in întregime sub 
conducerea și îndrumarea nemijlocită în
treaga activitate educativă și în general 
întregul proces de desfășurare a învăță
mîntului. Nu se poate separa procesul de 
predare a cunoștințelor profesionale de 
întregul proces educativ : acesta consti
tuie un tot unitar. Trebuie, de aseme
nea. să revedem sistemul de învățămînt 
politic pentru cadrele didactice de toate 
gradele, sistemul de informare politică, 
care nu sînt 'întotdeauna bine organizate 
si nu au eficiența dorită. Toți profesorii, 
toți învățătorii trebuie sa fie și specia
liști și educatori ; dacă nu îndeplinesc 
ambele condiții, nu pot fi promovați 
in aceste funcții.

S-a vorbit aici de rolul Uniunii Tine
retului Comunist, al Asociațiilor studen
țești. al Organizației pionierilor. Consi
der că va trebui să luăm măsuri serioase 
pentru a aduce îmbunătățiri substanțiale 
>n activitatea U.T.C., a Asociațiilor stu
dențești și a Organizatei de pionieri. 
Aceste organizații trebuie să fie mai în
deaproape îndrumate și conduse de orga
nele de partid, trebuie întărite cu cadre 
recrutate din rîndurile clasei muncitoare, 
cu spirit revoluționar, cu spirit munci
toresc, pentru ca într-adevăr să răspun
dă cerințelor pe care le pune partidul 
în fața lor, în munca de educare a ti
neretului.

în același timp, trebuie să facem ca 
toate organele și organizațiile de partid 
să considere munca de educare a tine
retului ca o sarcină de prim ordin, per
manentă, de ea depinzînd viitorul socie
tății, al națiunii noastre socialiste. Este 
necesar să punem un mai mare accent 
pe cunoașterea de către tineret a trecu
tului de luptă al partidului și poporului. 
Să prezentăm permanent stările de lucruri 
din trecut, să reamintim cum a trăit 
clasa muncitoare, tineretul în trecut, 
pentru că numai așa tinerii vor putea să 
înțeleagă mai bine realizările de astăzi, 
condițiile pe care le au. Nu trebuie să 
uităm că tineretul nostru s-a născut în 
alte condiții și unii consideră că lor li 
se cuvine totul, că numai societatea are 
obligații, dar ei nu au față de societate 
nici o obligație. Trebuie, de asemenea, 
să punem un accent mai mare în pro
paganda noastră pe înfățișarea stărilor 
de lucruri din lumea capitalistă, pentru 
câ trebuie să recunoaștem că în unele 
cazuri realitățile de acolo au fost puțin 
înfrumusețate. Tot vorbind despre im
portul de mașini din străinătate și a- 
preciind că o mașină sau o instalație 
sînt bune, s-a uitat că dacă mașina este 
bună — deși este făcută tot de muncitor 
și de inginer — nu înseamnă că este 
bună și orînduirea capitalistă. Noi tre
buie să înfățișăm permanent tineretului 
asuprirea și exploatarea, nedreptățile 
economico-sociale, greutățile pe care le 
au tinerii, oamenii muncii din orîndui
rea capitalistă. Să oglindim mai larg în 
propaganda noastră lupta oamenilor 
muncii din țările capitaliste împotriva 
claselor exploatatoare, împotriva politicii 
de asuprire, împotriva colonialismului și 
neocolonialismului, a politicii imperialis
te de forță și dictat, de agresiune și ame
nințare cu un nou război mondial. în 
acest scop trebuie să luăm măsuri se
rioase, să întocmim un program special 
de educare a tineretului în spirit mili
tant.
ZTrebuie să dezvoltăm la tineretul nos

tru dragostea față de muncă. Fiecare să 
înțeleagă că în orice domeniu de activi
tate este necesar să-și aducă contribuția 
la dezvoltarea societății noastre. Să luăm 
măsuri hotărîte ca nimeni să nu poată 
trăi fără a participa la activitatea pro
ductivă. Să combatem, de asemenea, 
mentalitatea acelor părinți care dintr-o 
grijă exagerată, prost înțeleasă, țin copii 
acasă, îi întrețin fără muncă, îi ajută să 
nu se încadreze în activitatea socială. 
Aceasta este o mentalitate înapoiată, mic- 
burgheză. Față de o asemenea mentalita

te trebuie să luăm poziție publică, sâ 
facem din ea o problemă a întregii so
cietăți. întregul nostru tineret trebuie să 
se încadreze, să participe la muncă.

Este necesar să fie combătute cu mai 
multă fermitate concepțiile mistice, îna
poiate. Problema combaterii misticismu
lui trebuie să facă parte din întreaga 
activitate politico-educativă a partidului, 
a U.T.C.-ului, a organizațiilor noastre. în 
lupta împotriva concepțiilor înapoiate, a 
influențelor modului de viață burghez, 
a tot felul de manifestări retrograde tre
buie să acționeze munca politică, orga
nizațiile obștești, opinia publică. Proble
ma educației ateiste este o problemă de 
lungă durată, care cere o activitate con
tinuă, permanentă. Să înarmăm științi
fic clasa muncitoare, țărănimea, intelec
tualitatea, tineretul, pe toți cetățenii pa
triei, cu concepția materialist-dialectică 
despre lume și viață. De asemenea, tre
buie să ne preocupăm de a educa tine
retul nostru in spiritul prieteniei între 
toți tinerii, indiferent de naționalitate, in 
spiritul solidarității internaționale cu ti
neretul muncitoresc, revoluționar din 
toată lumea, atît din țările socialiste cit 
și din celelalte țări. în lupta împotriva 
imperialismului, pentru socialism, pen
tru pace. Educația patriotică și interna- 
ționalistă să constituie un tot unitar. Nu 
trebuie să scăpăm nici un moment din 
vedere necesitatea educării tineretului 
nostru în spiritul dragostei față de patrie, 
a hotărîrii de a fi gata in orice moment să 
apere cuceririle revoluționare, indepen
dența și suveranitatea patriei noastre 
socialiste. Aș dori să adresez tinerilor 
comuniști, întregului tineret, chemarea 
de a fi întotdeauna în primele rinduri 
ale luptei împotriva vechiului, a asupri
rii naționale, pentru libertate, dreptate 
și echitate socială. Astăzi, cînd în Româ
nia se construiește noua orinduire socia
lă, tinerii trebuie să fie in primele rin
duri pentru înfăptuirea politicii marxist- 
leniniste a partidului nostru, pentru fău
rirea societății socialiste multilateral dez
voltate, pentru victoria comunismului. 
Ei înșiși, tinerii, trebuie să acționeze cu 
toată fermitatea pentru lichidarea tutu
ror neajunsurilor din activitatea educa
tivă ; organizațiile lor trebuie să devină 
colective de luptă pentru educarea co
munistă. Numai așa tineretul nostru, 
luîndu-și — ca să spun așa — soarta în 
propriile mîini și acționînd sub condu
cerea partidului, de pe poziții comu
niste, iși va aduce contribuția la dez
voltarea societății noastre.

S-a vorbit aici de uniunile de creație. 
Noi am avut multe întîlniri cu tova
rășii din domeniul literaturii și artei. 
S-au realizat și multe lucruri bune, deși 
mai sînt și neajunsuri. După cum se știe, 
nu o dată am apreciat realizările din 
acest .domeniu și, în special, recent, cele 
inchinate aniversării semicentenarului 
partidului. Dar nu putem să nu mențio
năm și cu acest prilej existența unor 
lipsuri și în acest sector de activitate. 
Linia trasată de Congresele al IX-lea și 
al X-lea constituie, cred, o orientare 
foarte clară pentru activitatea uniunilor 
noastre de creatori. încă la Congresele 
al IX-lea și al X-lea am precizat ce do
rim noi de la scriitori, de la ceilalți oa
meni de artă, de la uniunile de crea
ție. cui trebuie să servească arta, care 
trebuie să fie izvorul ei de inspirație. 
Astăzi n-aș putea decît să repet același 
lucru, de aceea le recomand tovarășilor 
să citească pasajele din documentele a- 
cestor congrese, cît și cuvîntarea ținută 
la ultima intîlnire cu creatorii de artă 
pentru că acolo am spus tot ceea ce as 
dori să spun și astăzi. Noi vrem ca arta 
și literatura să fie puse în slujba po
porului, să se scrie și să se creeze pen
tru clasa muncitoare, pentru țărănime, 
pentru intelectualitate, pentru toți oa
menii muncii. Sîntem pentru diversitate 
de stiluri și forme în creația literar-ar- 
tistică. Dar, așa cum am spus și mai 
înainte, concepția, ideologia trebuie să 
fie una singură — ideologia și concepția 
revoluționară a clasei muncitoare. Arta 
trebuie să servească unui singur scop : 
educației socialiste, comuniste. în acest 
sens sîntem pentru cea mai largă liber
tate de creație, pentru cea mai largă 
exprimare a imaginației, dar în spiritul 
concepției noastre despre lume și viață. 
Cred că este clar ! Nu este nimic nou. 
ci trebuie să se înțeleagă mai profund 
hotăririle congreselor partidului nostru 
— și pe această linie să se acționeze.

Aș dori însă să mă refer la comuniștii 
din aceste uniuni. Oare pentru ei nu 
există obligația de a traduce în viață li
nia partidului ? Hotăririle congreselor 
partidului și ale Comitetului Central nu 
sînt obligatorii și pentru ei ? Cred că da. 
Chiar în condițiile cînd partidul era în 
ilegalitate, comuniștii, precum și cele
lalte elemente democratice din societă
țile literare sau artistice luau poziție și 
militau pentru o artă avansată. Cu atît 
mai mult comuniștii au obligația să ia 
astăzi o poziție militantă. Comunistul 
este obligat, atît în cadrul Uniu
nii scriitorilor, al Uniunii compo
zitorilor, al Uniunii artiștilor plas
tici, in celelalte uniuni de crea
ție să înfăptuiască linia partidului, 
să lupte și să realizeze el însuși opere 
literar-artistice care să contribuie la ridi
carea conștiinței socialiste a maselor, 
care să militeze pentru realizarea liniei 
politice a partidului nostru. Trebuie să 
ne gîndim foarte serios, tovarăși, asupra 
acestui lucru ; de dragul libertății de 
creație noi nu putem închide ochii, nu 
vom admite să se scrie orice fel de lite
ratură. Nu vom admite nici un fel de 
literatură care ar putea dăuna educației 
socialiste a poporului nostru. Nu înțe
legem și nu putem accepta nici un fel 
de libertate pentru creațiile inspirate din 
concepțiile străine de ideologia clasei 
muncitoare. în România pot fi accep
tate numai arta și literatura care stau pe 
poziția clasei muncitoare, care servesc po
porului, socialismului, națiunii noastre. 
(Aplauze vii). Este necesar — așa cum am 
mai subliniat — ca organele noastre de

(Continuare in pag. a IV-a)
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partid, la toate nivelele, sĂ-șj exercite ro
lul de conducător și îndrumător al acestor 
sectoare de activitate. Critica literar-ar- 
tistică trebuie sâ fie critică comunistă, 
gazetele și revistele literare trebuie să fie 
în întregime comuniste. Nu trebuie să 
admitem nici un fel de critică ce încearcă 
sâ promovez» concepții estetice retrogra
de. Presa este un instrument al partidului 
si trebuie să servească răspindirii poli
ticii partidului în toate domeniile de ac
tivitate — inclusiv în cel literar și artis
tic. Aceasta este cu atît mai mult vala
bil cînd vorbim de presa politică. 
Cred. în general, tovarăși, că și în do
meniul presei — atit celei literare, cit și 
al presei în general — trebuie să luăm 
un șir de măsuri împotriva oricărui spi
rit liberalist care lasă posibilitatea să a- 
pară concepții ce nu servesc educației 
socialiste și comuniste.

Consider că este necesar să punem mai 
rapid ordine la radio și televiziune. Mă 
așteptam ca tovarășul Bujor Sion să 
soună ceva mai clar lucrurilor pe nume 
aici, cu atît mai mult cu cît acum cîteva 
zile am discutat cu el foarte pe larg des
pre lipsuri și despre ceea ce trebuie făcut 
la televiziune. Cînd am hotărit ca tova
rășul Bujor Sion să fie trimis la televi
ziune, l-am trimis acolo ca membru al 
Comitetului Central, ca activist de partid, 
pentru a pune ordine. Noi nu putem să 
admitem ca radioul și televiziunea să 
transmită emisiuni care prin conținutul 
lor nu contribuie activ la educația comu
nistă, patriotică, revoluționară a tinere
tului, a poporului nostru. Din păcate tre
buie să spunem că multe piese, filme, 
programe muzicale și satirice, transmise 
la radio și televiziune, au promovat con
cepții retrograde, influențe ale culturii 
decadente. Este necesar să luăm măsuri 
hotărîte pentru a pune capăt neajunsu
rilor care continuă să se mai manifeste 
în programele de radio și televiziune, să 
facem ca această instituție să servească, 
prin întreaga sa activitate, educației so
cialiste a maselor. Trebuie să fie bine ales 
întreg repertoriul televiziunii : filmele, 
piesele de teatru, muzica, poeziile. Tre
buie să-și găsească loc într-o măsură mai 
mare muncitorul în emisiunile de televi
ziune și radio. Să ascultăm și conferințe 
t.inute de muncitori — sint convins că vor 
fi primite bine de clasa muncitoare, de 
poporul nostru și vor servi foarte bine 
cauzei socialismului. (Aplauze prelungi
te). Trebuie să înțelegem că noi facem un 
râu acelor tovarăși cărora le admitem să 
se prezinte cu lucrări confuze, superfi
ciale ; făcîndu-le concesii de această na
tură nu-i ajutăm, ci impietăm chiar a- 
supra educației și poziției lor. Dacă spu- 
nîndu-le părerea noastră critică, deschis, 
se vor supăra, inițial, pe moment, o să 
Ie treacă, deoarece supărarea în general 
trece, și se vor convinge pină la urmă 
că noi am avut dreptate, că aceasta ser
vește cauzei socialismului și comunismu
lui.

Noi apreciem mult aportul oamenilor 
noștri de cultură, contribuția pe care 
înaintașii au dat-o la dezvoltarea cultu
rii noastre. Vom sărbători în curind 150 
de ani de la nașterea lui Vasile A- 
lecsandri și vrem să-i dăm o atenție 
deosebită, considerîndu-1 ca unul din 
predecesorii de mare valoare literară, mi
litant pentru limba română și pentru dez
voltarea națiunii noastre. Noi dăm o 
înaltă apreciere și lui Eminescu, și lui 

Goga — ea scriitor, pentru că îl criti
căm șl va trebui să-1 criticăm din punct 
de vedere politic și filozofic — lui Re- 
breanu și altor mari scriitori șl poeți. 
Apreciem și trebuie să folosim tot ceea 
ce este valoros, bun in trecutul nostru, 
dar trebuie să pretindem ca astăzi să se 
creeze de pe pozițiile noastre comuniste.

Se pune foarte serios problema intro
ducerii și la televiziune și la radio a 
spiritului muncitoresc, a principialității 
revoluționare, comuniste în întreaga ac
tivitate. Doresc ca tovarășii care de cu- 
rînd au fost trimiși acolo să acționeze 
serios în vederea realizării acestor ho- 
tărîri și indicații ale conducerii noastre 
de partid și de stat. Este necesar să ne 
gindim și la pregătirea cadrelor de la 
televiziune și radio, în general la for
marea cadrelor din presă, pentru că am 
slăbit preocuparea noastră de pregătire 
a cadrelor de gazetari comuniști. Unii au 
considerat că dacă un tînăr vine cu o 
diplomă de la nu știu ce facultate, a de
venit, automat, ziarist. Trebuie să acțio
năm și aici în spirit comunist ; gazetarul 
din presă trebuie să fie luptător comu
nist. trebuie să fie activist de partid în 
acest domeniu de activitate. In vederea 
pregătirii cadrelor noi de gazetari — cît 
și pentru perfecționarea celor existente 
— trebuie să reînființăm școlile politice 
de gazetari pentru toate domeniile de ac
tivitate.

Vorbind mai general se impune să în
cepem cu educarea comunistă a tuturor 
celor pe care îi punem să facă educație 
comunistă altora ; să nu punem pe ni
meni în această activitate pînă nu ne 
convingem că el însuși are educația ne
cesară și este în stare să o predea, să 
asigure răspîndirea concepției noastre în 
întreaga sa activitate.

Tovarăși,

Așa cum am mai arătat, activitatea 
ideologică, politică și cultural-educativă 
constituie una din sarcinile centrale ale 
întregului nostru partid. Tot ceea ce am 
realizat bun în această privință — și 
avem, după cum am spus multe rezul
tate bune — se datorește muncii organe
lor și organizațiilor de partid, a comu
niștilor care lucrează în acest sector. Așa 
cum, de asemenea, toate lipsurile, neajun
surile șî greșelile din acest domeniu sint, 
la rîndul lor, greșeli și neajunsuri ale ac
tiviștilor de partid, ale comuniștilor care 
lucrează pe acest tărîm. Și cu acest pri
lej, doresc încă o dată să menționez că 
conducerea partidului dă o înaltă apre
ciere activității depuse de comitetele ju
dețene de partid, de organizațiile de par
tid și de stat, de comuniștii care lucrează 
in acest domeniu, aportului lor la edu
carea socialistă a maselor. Dar subli
niind aceste lucruri nu putem să 
nu ne oprim asupra neajunsurilor care 
mai dăinuie. Trebuie spus, în acest sens, 
că în activitatea comitetelor județene de 
partid, a organizațiilor de partid s-au ma
nifestat neajunsuri ; ele nu au asigurat o 
îndrumare și un control temeinic, lăsînd 
uneori această muncă numai pe seama 
tovarășilor care se ocupă nemijlocit de ea.

Mă așteptam ca secretarii cu propa
ganda care au vorbit aici să se refere mai 
mult la aceste lucruri ; este o realitate 
că multe comitete județene nu conduc și 
nu se ocupă în fapt de activitatea ideolo- 
gico-educativâ, au lăsat această sarcină în 
seama cabinetelor de partid, a unor or

ganisme și comitete speciale, wi necon- 
stituind o problemă centrală a activității 
de partid. Or, conducerea activității ldeo- 
logice-educative, de ridicare a conștiinței 
socialiste a oamenilor muncii este o înda
torire principală a organelor și organiza
țiilor de partid și această activitate nu se 
poate desfășura decît sub conducerea ne
mijlocită și permanentă a organelor și or
ganizațiilor de partid.

Ați auzit aici pe cîțiva tovarăși care 
■-au ocupat și se ocupă acum de proble
mele activității ideologice la Comitetul 
Central ; au vorbit pe larg unii dintre to
varăși și despre neajunsurile din acest 
domeniu de activitate și despre lipsurile 
pe care le-au avut ei în muncă. Eu nu 
pot să nu fiu de acord cu tovarășul Trofin 
care i-a atras atenția tovarășului Iliescu 
că nu ne putem limita la a spune că, în 
spiritul muncii colective, trebuie să ne 
facem toți autocritica, că ne privește pe 
toți și să luăm măsuri să îndreptăm acti
vitatea. Tovarășul Iliescu a lucrat cîțiva 
ani la tineret — pînă acum cîteva luni. 
El a activat în trecut și la Secția de pro
pagandă, a fost și șeful secției. Numai de 
a vorbi la general că trebuie sâ educăm 
tineretul, nu se poate ! Tovarășul Iliescu 
are și el o răspundere pentru lipsurile 
care s-au manifestat în organizarea acti
vității în rîndul tineretului. în această ac
tivitate s-a introdus un spirit ,,intelectua
lism', funcționăresc, de neglijare a tine
retului muncitoresc, de nesocotire a rolu
lui său — și aceasta în timpul cînd tova
rășul Hiescu a condus munca. Și atunci 
cînd dezbatem o problemă de asemenea 
importanță nu se poate ca un tovarăș care 
este în conducerea partidului, care a răs
puns de un sector de activitate să vor
bească despre ea ca și cum nici n-ar fi 
trecut pe acolo. Ce valabilitate mai are 
atunci teza noastră că pînă la urmă se
riozitatea unui comunist constă in felul 
cum știe să-și analizeze propria activi
tate ?

La fel tovarășul Ilie Rădulescu — 
care lucrează de mult în propagandă, 
este șeful Secției de propagandă, a spus 
lucruri banale, a vorbit superficial. Or, 
în propaganda noastră, în secția Comi
tetului Central s-a introdus, de aseme
nea, un spirit „intelectualist", funcționă
resc ; spiritul clasei muncitoare e slab 
în activitatea secției noastre de la Co
mitetul Central. Aceasta este o cauză 
a stărilor de lucruri negative în propa
ganda noastră, a lipsei de fermitate, de 
combativitate muncitorească, revoluțio
nară, a tocirii spiritului militant. Am 
creat o Comisie ideologică, avem și alte 
comisii și organisme colective pentru 
munca ideologică, dar ele n-au fost fo
losite și nu sînt folosite suficient, deși 
eu consider că ele ar putea într-adevăr 
să aducă un aport substanțial la dez
baterea și rezolvarea problemelor din 
acest domeniu de activitate.

Este adevărat ca noi am discutat a- 
ceste probleme de multe ori in Secre
tariatul Comitetului Central și, în trea
căt, chiar în Comitetul Executiv, dar 
ne-am mulțumit să discutăm și nu am 
trecut la măsurile organizatorice care 
să asigure înfăptuirea in viață a celor 
discutate și hotărîte. Din acest punct de 
vedere, trebuie să spun că și Secretaria
tul Comitetului Central are o anumită 
parte de vină pentru faptul că nu a or
ganizat, nu a controlat, nu a urmărit 
felul cum se transpun în viață cele ce 
au fost stabilite. Dar, vorbind despre 
aceasta, nu se poate trece cu vederea 

cd de activitatea ldeologico-educativft 
s-au ocupat șl ocupft diferiți tovarăși 
din conducerea partidului, care au răs
punderea nemijlocită și care trebuie 
să-și analizeze in mod serios felul de h 
munci, să tragă concluzii corespunză
toare pentru viitor, să-și îmbunătățească 
activitatea in vederea aplicării ferme în 
viață a liniei generale și a hotărîrilor 
partidului.

Pornind de la rolul important pe care 
îl are munca ideologică și educativă în 
societatea noastră este necesar să luăm 
măsuri pentru lichidarea rapidă a tutu
ror neajunsurilor, pentru ca această 
muncă să devină o preocupare centrală 
a întregii activități de partid. în orga
nele și în organizațiile de partid trebuie 
să se dezbată periodic problemele mun
cii ideologice, politice și cultural-educa
tive de masă. Organele de partid tre
buie să analizeze sistematic activitatea 
pe care o desfășoară organizațiile și in
stituțiile cu caracter propagandistic și 
cultural-educativ, precum și a comuniști
lor care lucrează în cadrul acestora. 
Sarcini deosebite revin organizațiilor de 
partid, comuniștilor care lucrează în in
stituțiile de propagandă, educație și in
formare în masă. în uniunile de creație 
și în instituțiile de cultură și artă. A- 
ceste organizații de partid trebuie să 
desfășoare o activitate intensă pentru a 
imprima în colectivele respective, în 
munca instituțiilor și organizațiilor unde 
activează, un spirit profund partinic, re
voluționar, combativ în vederea promo
vării ferme a ideologiei partidului nos
tru în toate acțiunile pe care le între
prind, în desfășurarea întregii educații 
politice și a vieții cultural-artistice din 
țara noastră. în întreprinderi, la sate, în 
instituții, organizațiile de partid trebuie 
să acționeze pentru conducerea și îndru
marea unitară a activității politico-educa
tive desfășurate atît pe linie de partid, 
cît și de către organizațiile sindicale, de 
tineret, de femei, de către celelalte orga
nisme cu atribuții în acest domeniu, 
orientînd întreaga această activitate în 
direcțiile majore ale educației comuniste 
a maselor. Este necesar ca cel puțin o 
dată pe an comitetele județene să facă o 
analiză temeinică, în plenul lor, a muncii 
politico-ideologice și cultural-educative și 
să ia măsurile corespunzătoare pentru 
îmbunătățirea continuă a conținutului a- 
cestei activități.

Desigur, în întreaga muncă de partid 
șl în toate domeniile de activitate, în 
centrul muncii de educație trebuie să 
stea hotărîrile congreselor partidului, 
ale Comitetului Central, documentele de 
partid și de stat. Acestea reprezintă pen
tru România marxism-leninismul crea
tor și trebuie să constituie baza întregii 
educații pe care o facem în toate dome
niile de activitate. Pentru a ușura stu
diul politicii partidului nostru de către 
toți comuniștii, de către oamenii mun
cii va trebui să edităm culegeri sinte
tice, pe probleme, conținînd pasaje din 
documentele de partid grupate astfel în- 
cît să ofere o imagine clară a orientării 
ideologice a partidului nostru în princi
palele domenii de activitate, în legătura 
cu principalele aspecte ale vieții sociale 
interne și situației internaționale. De a- 
semenea, vor trebui elanorate noi lucrări 
teoretice, sub îndrumarea directă a Se
cretariatului C.C. al P.C.R., care să dez
volte tezele de bază ale politicii și ideolo
giei marxist-leniniste ale partidului nos
tru. în fond, ceea ce noi discutăm astăzi 

«înt probleme Izvorî te din hotărîrile 
Congreselor al IX-lea și al X-lea ale 
partidului. Ceea ce este nou, insă, este 
faptul că punem cu toată hotărirea pro
blema luării măsurilor necesare pentru 
înfăptuirea în viață a acestor hotărîri, 
că trecem la organizarea pe baze noi a 
muncii din acest sector de activitate. în 
realizarea acestor sarcini principalul 
este, după părerea mea, luarea măsurilor 
organizatorice, asigurarea îndrumării și 
controlului permanent. Legat de aceasta, 
consider că va trebui să ne gindim ca, 
în viitor, să aducem și anumite îmbu
nătățiri în felul de promovare a activiș
tilor de partid, în sensul ca nimeni să nu 
mai poată fi promovat în munca de 
partid fără a fi lucrat nemijlocit în pro
ducție, în specialitatea lui. și numai 
după un stagiu de producție, după ce 
cunoaște viața, realitățile să poată fi 
promovat în munca de activist de partid: 
totodată acesta să fie obligat de a men
ține permanent legătură cu viața, cu 
clasa muncitoare, cu producția. Numai 
așa vom crea activiști revoluționari, co
muniști, legați prin toate firele de clasa 
muncitoare, de popor, luptători hotărîți 
pentru cauza socialismului și comunis
mului.

Am ascultat astăzi pe mulți tovarăși 
care au luat cuvîntul aici. Aș putea 
spune că s-au evidențiat în mod deose
bit, în primul rînd, acei tovarăși care 
sînt mai legați de viață — fie că vin 
din producție direct, fie că lucrează mai 
aproape de producție — prin felul mai 
real, mai principial, comunist în care 
au pus problemele. în general, apreciez 
că discuțiile de aici au evidențiat că 
pentru activul nostru de partid în do
meniul ideologic, pentru întregul nostru 
partid, pentru întregul nostru popor, 
problemele educării marxist-leniniste, co
muniste, ale activității ideologice, pre
zintă o deosebită importanță, că măsurile 
stabilite de Comitetul Executiv sînt 
aprobate ca măsuri de însemnătate 
deosebită pentru activitatea viitoare a 
partidului.

Am auzit aici pe unii tovarăși că s-ar 
fi exprimat unele temeri de întoarcere 
la trecut. Nu știu ce au înțeles sau ce 
înțeleg acei care au asemenea temeri, 
în primul rînd nu ne putem întoarce 
la trecut, deoarece tocmai despre acest 
trecut am vorbit pînă acum, îl criticăm 
și sîntem hotărîți să nu mai admitem 
asemenea stări de lucruri. Deci la trecu
tul acesta nu numai că nu ne putem 
întoarce, dar vrem să-1 lichidăm. Așa 
cum nu este vorba de întoarcere la la
turile negative ale unui trecut mai în
depărtat, la abuzuri, la ilegalități. Ase
menea stări de lucruri au apus și nu 
mai pot fi admise, nu vor fi admise în 
societatea noastră. Deci, nu văd de ce 
ar trebui să existe îngrijorare la 
cineva în legătură cu aceasta. Noi 
dezbatem astăzi măsurile necesare ri
dicării nivelului ideologic, politic, mă
surile pentru formarea omului nou, 
constructor al socialismului și comu
nismului, a omului care să acționeze 
în mod conștient, stăpîn pe destinele 
sale, pentru făurirea societății socialiste. 
Aceasta presupune întărirea spiritului de 
răspundere al fiecărui membru al socie
tății, respectarea normelor de conviețui
re socială, întărirea disciplinei și ordinii 
sociale. Legalitatea socialistă presupune 
atît neadmiterea abuzurilor și ilegalită
ților, cît și respectarea legilor, a discipli
nei și ordinii sociale. Numai în măsura 

în care vom acționa pentru ca să asigu
răm respectarea legilor, a disciplinei so
ciale in toate domeniile de activitate, 
vom putea spune că, într-adevăr, ne fa
cem datoria de comuniști. Nu putem ad
mite nici anarhie, nici indisciplină 1 A- 
cestea sînt incompatibile cu societatea 
socialistă pe care noi o făurim, cu acțiu
nea conștientă a omului în făurirea desti
nului său. Deci, nu este vorba de întoar
cerea la nici un fel de trecut, ci este 
vorba de a deschide o cale mai largă 
spre viitor, calea spre viitorul comunist 
al poporului nostru. (Aplauze puternice).

Pentru a merge înainte spre comu
nism este necesar să îndepărtăm din 
drum tot ceea ce ne poate crea greutăți, 
atît în dezvoltarea forțelor de producție, 
în perfecționarea relațiilor de producție, 
cît și în ridicarea conștiinței socialiste a 
oamenilor muncii, în formarea omului 
nou. Măsurile pe care le luăm în dome
niul activității ideologice și educativ- 
culturale vor marca fără îndoială un 
moment important în lichidarea rămîne- 
rii în urmă în acest domeniu, în îmbu
nătățirea activității ideologice care va 
trebui să contribuie la transformarea 
conștiinței comuniste într-o uriașă forță 
revoluționară a societății noastre.

Vor fi amarnic dezamăgiți acei comen
tatori străini care încearcă să vadă în 
aceste măsuri expresia unei slăbiri a 
societății noastre socialiste sau a parti
dului nostru, cit și acei care scriu că se 
va recurge la măsuri administrative în 
activitatea ideologică. Nu, domnilor, mă
surile pe care le luăm pentru ridicarea 
rolului activității educative sînt o dovadă 
a forței orînduirii noastre socialiste, a 
tăriei și unității partidului nostru comu
nist ! (Aplauze). Greșiți, domnilor, și nu 
înțelegeți ce înseamnă muncă ideologică 
maxxist-leninistă, care nu se poate duce 
cu măsuri administrative, ci numai prin 
educație, prin promovarea fermă a prin
cipiilor clasei muncitoare despre lume și 
viață. Desigur, vor fi luate măsuri, dar 
acestea vor fi măsuri de eliminare din 
activitatea noastră a lipsurilor de care 
am vorbit, acestea sînt măsuri politice, 
sint măsuri de partid și ele sînt chemate 
să contribuie la unirea tuturor eforturilor 
pentru asigurarea mersului nostru înain
te. (Aplauze puternice). Sîntem hotărîți să 
facem totul ca mijloacele de educație ale 
societății noastre să servească acestui 
scop, cel mai uman și cel mai democratic 
scop din lume — făurirea societății co
muniste. (Aplauze).

în încheiere doresc să exprim convin
gerea conducerii noastre de partid că 
toate organele și organizațiile de partid, 
toți comuniștii, incepînd cu cei care 
ocupă munci de conducere, nu vor pre
cupeți nici un efort pentru realizarea ho
tărîrilor partidului. Dezbaterile care ur
mează să aibă loc în toate organizațiile 
de partid vor exercita fără îndoială o 
puternică influență pozitivă asupra în
tregii activități educative. Astfel, plenara 
Comitetului Central va putea face bilan
țul dezbaterilor din partid și va putea 
adopta hotărîri care să corespundă pă
rerilor tuturor comuniștilor. Aceste dez
bateri și plenara vor contribui la crește
rea rolului conducător al partidului, la 
întărirea unității sale organizatorice, po
litice și ideologice ; ca urmare, partidul 
își va putea îndeplini și mai bine misiu
nea sa față de națiunea noastră socialistă, 
față de cauza socialismului în lume, a 
luptei antiimperialiste, față de cauza co
laborării între popoare și a păcii mon
diale. (Aplauze puternice, prelungite).

Anul acesta, datorită ploilor abun
dente căzute in toate județele tării, 
c-a obținut o recoltă bogată de fu
raje. Pe lingă factorii naturali favo
rabili. un mare rol l-au avut măsu
rile luate pentru aplicarea regulilor 
agrotehnice specifice și administra
rea unor cantități sporite de îngră
șăminte chimice. Ce se face însă 
pentru valorificarea integrală a sub
stanțelor nutritive, cum este gospo
dărită bogăția de masă verde de pe 
sutele de mii de hectare de finețe 
naturale sau plante de nutreț cul
tivate ?

într-o serie de întreprinderi agri
cole de stat și cooperative agricole, 
abundența furajelor verzi i-a îndem
nat pe conducătorii si specialiștii a- 
oestor unităti să efectueze din timp 
pregătirile necesare pentru cositul, 
uscarea. transportul si depozitarea 
nutrețurilor ; s-au confecționat su
porți de lemn pentru uscarea finu
lui, au fost procurate electroventila- 
toare care permit uscarea finului cu 
curenți de aer reci, s-au amenajat 
Gnare si silozuri etc.

Aplicarea variantei optime de con
servare a furajelor depinde de con
dițiile si posibilitățile locale. Tn în
treprinderile agricole de stat din ju
dețul Iași, de mai multi ani se pre
cară semisiloz din lucerna și alte 
nutrețuri verzi cu un grad de umi
ditate de 55—60 la sută. La I.A.S.- 
Tasi. unde se obțin anual peste 
1200 ] lapte în medie pe vacă f’.i- 
•ajată. utilizarea semisilozului de 
ucemă, ca și a finului de calitate, 
tlături de alte măsuri zootehnice, a 
contribuit la reducerea consumului 
specific de concentrate și a prețului 
le cost, la sporirea beneficiului și 
"reșterea in condiții corespunzătoare 
t unor efective mari de vaci carac
terizate printr-o înaltă productivi- 
ate. Metoda amintită s-a extins și 
n unele cooperative agricole. Spre 
exemplu, la cooperativa agricolă din 
rom una Izvorul, județul Argeș, au 
'ost preparate sute de tone de semi- 
âloz din iarbă tocată si presată cu 
ijutorul unui tractor pe șenile. Pen- 
ru aceasta nu a fost nevoie de in
vestiții, ci de inițiativă si spirit gos
podăresc. Este un mare cistig deoa- 
ece prin conservarea ierburilor sub 
ormă de semisiloz pierderile de 
rubstanțe nutritive sint cu peste 59 
a șută mai reduse in comparație "U 
isearca pe brazde a finului pe vre- 
ne ploioasă.
Pentru extinderea acestei metode, 

pcă din luna mai Ministerul Agri

culturii, Industriei Alimentare. Sil
viculturii și Apelor și Direcția gene
rală agricolă județeană Argeș au 
organizat in acest județ o consfă
tuire privind asigurarea furajelor si. 
in mod deosebit, recoltarea și con
servarea acestora fără pierderi. Cu 
acest prilej 6-a demonstrat eficien
ta preparării semisilozului din ier
buri. așa cum s-a mai procedat cu 
cițiva ani in urmă la o consfătuire 
organizată in județul Iași. Dar atît 
la Iași, cit și in acest an la Arge?.

O lucrare agricolă 

de mare urgență - 

RECOLTAREA FURAJELOR

• Recolta bogată de masă verde - cît mai bine gospodă
rită ! • De ce nu se extinde metoda de preparare a semi

silozului ?

de$i au participat specialiști in baza 
furajeră de la toate organele agri
cole județene si dintr-o 6erie de uni
tăți agricole, rezultatele practice sint 
modeste, cantitățile de semisiloz 
fiind foarte mici. In cursul unei de
plasări pe o rută de la Bacău — 
Suceava — Cluj — Brasov etc., s-a 
putut constata ca imense cantități Je 
fin s-au degradat in brazde, datorita 
ploilor persistente, lipsei de grijă 
pentru uscarea oe suporți sau pentru 
prepararea semisilozului.

Nu este pentru prima dată cînd 
semnalează situații de acest fel, 

cînd diferiți specialiști se deplasează 
pe distante de sute de kilometri, 
ascultă referate 61 pleacă cum au 
venit, fără să se simtă obligati «â 

aplice cele văzute sau auzite. O ase
menea atitudine este extrem de pă
gubitoare în condițiile acestui an 
cînd milioane de tone de masă verde 
ar putea fi transformate in fin sau 
semisiloz cu o valoare nutritivă su
perioară. Pentru că finul de calitate 
are o valoare nutritivă apropiată de 
cea a boabelor de cereale, în timp ce 
finul uscat in brazde, lăsat mult 
timp sub acțiunea factorilor natu
rali, echivalează doar cu valoarea 
paielor. Se poate aprecia că evita

rea pierderilor mari de substanțe 
nutritive care are Ioc in condițiile 
uscării ierburilor in brazdă, duDă 
practici învechite, echivalează cu 
valoarea nutritivă a producției de 
cereale de pe mal multe sute de mii 
de hectare.

In prezent este deosebit de ur
gentă recoltarea finețelor naturale, 
a lucernei și a altor plante de nu
treț. Din datele centralizate la mi
nisterul de resort reiese ca in multe 
cazuri, in județe învecinate, cu con
diții asemănătoare, situația recoltării 
lucernei sau a finețelor naturale 
este extrem de diferită. Spre exem
plu, in cooperativele agricole din 
județul Constanța a fost recoltată in 
întregime coasa a doua de lucerna de 

pe 10 770 ha, in timp ce in Tulcca 
cele 2 321 ha lucerna au fost cosite 
in proporție de numai 52 la sută, 
într-un procent redus s-a recoltat 
lucerna și in alte județe : 16 la sută 
in Vrancea, 17 la sută — Bacău.

Intrucit există suprafețe mari și 
o abundență de masă verde, o mare 
insemnătate economică are grăbirea 
recoltării finețelor naturale. Anul 
acesta, organele locale de partid și 
agricole din județul Bihor au luat 
măsuri pentru intensificarea recol
tării finețelor naturale in cooperati
vele agricole, ceea ce a permis ca 
această importantă lucrare să fie 
încheiată. Avansate sint și coopera
tivele agricole din județele Satu- 
Mare, unde cositul finețelor naturale 
s-a efectuat in proporție de 80 la 
sută din suprafață, Mehedinți — 79 
la suta. Timiș — 74 la sută. Vaslui 
— 70 la sută. In alte județe însă, 
intîrzierea cosirii finețelor a dus la 
aglomerarea lucrărilor. Pină în ziua 
de 9 iulie, in cooperativele agricole 
din Maramureș cositul finețelor s-a 
efectuat pe numai 9 la 6ută din su
prafață, in Harghita — 12 la sută, 
Brașov — 23 la sută. Sibiu — 28 la 
6ută, Buzău, — 5 la sută. In aceste 
județe există suprafețe mari cu fi
nețe naturale, situate în zone unde, 
pe lingă mijloacele mecanice, este 
nevoie sâ se deplaseze numeroase 
echipe de cosași. Spre exemplu, in 
județul Harghita numai în coopera
tivele agricole există 109 600 ha cu 
finețe naturale. In anii trecuți. o 
parte din acestea au rămas necosite. 
Ce se va intimpla in acest an cind 
demarajul recoltatului este la fel de 
greoi ?

Urgentarea recoltării furajelor 
constituie in prezent cea mai efi
cientă acțiune pentru dezvoltarea 
zootehniei. In cursul vizitei recente 
întreprinse in județul Ialomița, to
varășul Nicolae Ceaușescu s-a refe
rit, intre altele, la necesitatea evită
rii consumului exagerat de concen
trate in hrana animalelor — practică 
neeconomică, care scumpește prețul 
de cost al produselor. Or. pentru a 
putea reduce cit mai mult consu
mul de concentrate, este nevoie ca 
in aceste zile să se urgenteze cosi
tul, transportul și depozitarea nu
trețurilor, să se facă totul pentru a 
se evita pierderile de proteine, vita
mine și alte substanțe nutritive, a- 
olicindu-se metodele și procedeele 
de conservare avantajoase.

C. BORDEIANU

LA UZINA CHIMICA NĂVODARI 

A intrat în funcțiune 
o nouă instalație

CONSTANȚA (corespondentul 
„Scinteii", Radu Apostol). Po
trivit prevederilor privind dez
voltarea producției de îngrășă
minte fosfatice. la Uzina chi
mică din Năvodari — cel mai 
mare producător de astfel de 
îngrășăminte din țară — a fost 
pusă în funcțiune o nouă insta
lație de acid fosforic. cu o capa
citate de 120 000 tone pe an. O 
dată cu această premiera indus
trială producția Zilnică de în
grășăminte fosfatice crește cu 
circa 2 000 tone, realizîndu-se 
totodată după o tehnologie ela
borată de specialiștii uzinei 
superfosfatul triplu cu un con
ținut de substanță activă de 
48 la sută. în cadrul lucrărilor 
de dublare a capacității de pro
ducție a acestei uzine chimice, 
lucrări ce se vor încheia în a- 
cest an, se află într-un stadiu 
avansat de construcție încă o 
nouă instalație de producerea 
acidului sulfuric monohidrat. 
o linie de superfosfat triplu, cu 
o capacitate de 153 000 tone 
precum și o instalație de pro
ducere a florurii de aluminiu.

Un nou obiectiv industrial 
la Ig. Secuiesc

SF. GHEORGHE. - (Cores
pondentul „Scinteii", G. Tomori).

La Tg. Secuiesc au început 
probele tehnologice la primul 
obiectiv industrial important 
pus in funcțiune in județul Co- 
vasna jn actualul cincinal : fa
brica de brînzeturi, înzestrată 
cu uLilajc de un înalt nivel teh
nic, in mare parte automatizate. 
Noua fabrică va prelucra anual 
90 000 hl lapte de vacă. 28 000 
hl lapte de oaie și va produce 
500 tone brinză de vacă, 400 
tone brinză de burduf și o serie 
de produse proaspete. Materia 
primă este asigurată de comple
xele zootehnice in plină dezvol
tare ale unităților agricole de stat 
și cooperatiste din județ.

Fabrica de celuloza și hîrtie „l.etea“ din Bacău
la noua decenii de existentă

1

Luni, Fabrica de celuloză și hirtie 
„L-etea" din Bacău a sărbătorit 9 de
cenii de existență. Cu acest prilej, 
prin Decret al Consiliului de Stat, 
întreprinderii sărbătorite i-a fost 
conferit „Ordinul Muncii" clasa I, 
iar un număr de 66 de salari ați au 
fost decorați cu diferite ordine și 
medalii. înalta distincție conferită în
treprinderii a fost inminată. in ca
drul unei festivități, de acad, prof 
dr. docent Cristofor Simionescu, mem
bru al Consiliului de Stat.

Trecind în revistă activitatea în
treprinderii de-a lungul celor 90 de 
ani de existență, ing. Iulius Wenger, 
director general al Combinatului de 
celuloză și hirtie din Bacău, a subli
niat că. in raport cu anul 1938. pro
ducția globală a fabricii „Letea" a 
crescut cu 580 la sută, ca urmare a 
unui ma,-e volum de investiții acor
dat de stat in ultimii ani. urmind ca 
in actualul cincinal producția de 
hirtie să se dubleze. Vorbitorul a re
levat faptul că, timp de trei ani con
secutiv. colectivul intreprinderii a 
obținut titlul de unitate fruntașă pe 
ramură, iar în cursul acestui an sar
cinile de plan au fost depășite cu 4.7 
la sută la producția globală și cu 3.5 
la sută la producția marfă.

Muncitorii fabricii sărbătorite au 
fost apoi felicitați de Gheorghe Roșu, 
prim-secretar al Comitetului jude
țean Bacău al P.C.R., președintele 
Consiliului popular județean, Mihai 
Suder. ministrul industriei lemnului, 
de către directori și reprezentanți ai 
unor mari întreprinderi din țară.

Participanții la adunare au adop
tat textul unei telegrame adresate

Succese însemnate in reducerea 
consumului de cocs

REȘIȚA (corespondentul 
.Scinteii". Florea Ciobanu). în 
trimestrul al doilea al anului, 
furnaliștii Combinatului side
rurgic din Reșița au obținut 
succese remarcabile îr. reduce
rea consumului de cocs. Din 
aprilie și pină in iunie aici s-a 
înregistrat o scădere continuă 
a consumului de cocs pe tona 
de fontă. De la 694,7 kg cit era 

C.C. al P.C.R., tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. in care se spune, prin
tre altele :

Raportăm conducerii partidului și 
statului, dumneavoastră personal, 
mult stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, că in primele șase Iun> 
ale anului in curs, sub conducerea 
organizațiilor de partid, colectivele 
noastre și-au depășit sarcinile de 
plan și angajamentele asumate in în
trecerea socialistă, obținind peste 
prevederi 383 -tone hîrtie. 29 tone ce
luloză și 59 tone drojdie furajeră. 
Produsele noastre sînt solicitate și 
apreciate nu numai pe piața internă, 
ci și pe piața altor 20 de țări.

Comuniștii, toți oamenii muncii din 
întreprindere — se scrie in telegra
mă — își exprimă și cu această o- 
cazie deplina lor adeziune la politica 
internă și externă a partidului, față 
de rezultatele vizitei delegației de 
partid și de stat in țările socialiste 
din Asia.

Ne alăturăm din toată inima pro
punerilor făcute de către dumnea
voastră — tovarășe secretar general 
— pentru îmbunătățirea activității 
politico-ideologice, de educare mar- 
xist-leninistă a membrilor de partid, 
a tuturor oamenilor muncii, măsuri 
care vor asigura întărirea spiritului 
partinic, militant, sporirea combati
vității revoluționare.

Mulțumim din inimă conducerii 
partidului și statului, dumneavoastră 
personal. iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu. pentru sprijinul perma
nent acocdat intreprinderii noastre. 
Ne angajăm să nu precupețim nici 
un efort pentru a realiza exemplar 
sarcinile de plan pe anul în curs și 
pe întreg cincinalul 1971—1975.

consumul specific in prima lună 
a trimestrului, acesta a scăzut 
la 687.6 in luna mai și la 68î 
kg in prezent. Această reducere 
fată do norma planificată re
prezintă numai in trimestrul II 
o economie de 747 tone d? cocs 
din care s-a realizat o produc
ție suplimentară de 1 100 tone 
de fontă.
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PREȘEDINTELE CONSILIULUI OL MINIȘTRI, 
ION GHEORGHE MAURER. A PRIMIT 

PE SURENDRA MOHAN KUMARAMANGALAM
trimis special al

Președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Socialiste România, ion 
Gheorghe Maurer, a primit luni la 
amiază, pe ministrul minelor și ote
lului, Surendra Mohan Kumaraman- 
galam, trimis special al guvernului 
Indiei, care face o vizită in țara 
noastră.

La primire a luat parte Comeliu 
Mânescu, ministrul afacerilor externe..

guvernului Indiei

A narticipat, de asemenea. S. Than, 
ambasadorul Indiei la București.

în timpul convorbirii, care s-a des
fășurat intr-o atmosferă cordială, nu 
Tost discutate aspecte ale relațiilor 
româno-indicne și unele probleme ale 
situației internaționale actuale.

(Agerpres)

Sosirea unei delegații 
a Comitetului orășenesc 

Budapesta al P. M. S. U.

Ministrul român

lovarasuî Paul Niculescu-Mîzil s-a întîlnit
»

cu delegația Frontului Național și guvernului 
Republicii Democrate Populare a Yemenului

Sosirea in Capitală a unei delegații 
a Guvernului Regal 

de Uniune Națională al Cambodgiei, 
condusă de ministrul afacerilor externe, Sarin Chhak

Luni dimineața a sosit în Capitală 
o delegație de activiști ai Comitetu
lui orășenesc Budapesta al P.M.S.U., 
'«indusă de Nagy Richard, secretar 

•w 1 Comitetului orășenesc Budapesta 
al P.M.S.U.. deputat în Adunarea de 
Stat, membru al Consiliului popular 
al Budapestei, care, la invitația Co
mitetului municipal București al 
P.C.R., va face o vizită prietenească 
de schimb de experiență în țara 
noastră.

La sosire, pe peronul Gării de 
Nord, oaspeții au fost salutați de 
Virgil Cazacu și Dimitrie Ancuta, 
secretari ai Comitetului municipal 
București al P.C.R.. de activiști de 
partid.

Au fost de față membri ai Amba
sadei R. P. Ungare la București.

★
în după-amiaza aceleiași zile, de- 

’egația de activiști ai Comitetului o- 
rășenesc Budapesta al P.M.S.U. s-a 
întilnit, la Comitetul municipal Bucu
rești al P.C.R., cu secretari ai co
mitetului, cu care au avut un schimb 
de opinii pe probleme de interes co
mun din activitatea celor două or
ganizații de partid din București și 
Budapesta.

(Agerpres)

al industriei construcțiilor 

de mașini a plecat la Moscova
Ministrul industriei construcțiilor 

de mașini, loan Avram, însoțit de Ion 
Morega, adjunct al ministrului, a 
plecat luni la amiază la Moscova 
pentru a participa la întâlnirea mi
niștrilor industriei construcțiilor de 
mașini din țările socialiste in pro
blemele fabricației auto.

La plecare, pe aeroportul Otopeni 
erau de față adjuncți ai ministrului, 
precum și V. S. Tikunov, ministru 
consilier al Ambasadei Uniunii So
vietice la București, și alți membri 
ai ambasadei.

(Agerpres)

Luni după-amiază. tovarășul Paul 
Niculescu-Mizil, membru al Comite
tului Executiv, al Prezidiului Perma
nent. secretar al C.C, al P.C.R., c-a 
întîlnit cu delegația Frontului Națio
nal și guvernului Republicii Demo
crate Populare a Yemenului, condusă 
de Mahmud Abdallah Oshisb. mem- 
bni al Comitetului Executiv al Fron
tului Național, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri al R.D.P.Y., care 
face o vizită dc prietenie în țara 
noastră, la Invitația C.C. al P.C.R. si 
a guvernului Republicii Socialiste 
România. Au participat Abdul Aziz 
Abdul Wali, membru al Comanda
mentului general al Frontului Națio-

★
Delegația Frontului Național și gu

vernului Republicii Democrate Popu
lare a Yemenului, condusă de Mah
mud Abdallah Oshîsh. membru al Co
mitetului Ex’ecutiv al Frontului Na
țional, vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, a avut, in cursul dimine
ții de luni, convorbiri cu Ion Pățan, 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri.

Au participat Nicolae Nicolae, 
prim-adjunct al ministrului comerțu
lui exterior. Nicolae Cocoș, adjunct 
al ministrului industriei construcțiilor 
de mașini. Enache Sirbu, șeful De-

nai, adjunct al ministrului afacerilor 
interne, șt Ahmed Salem Ubeld, 
membru al Comisiei permanente a 
Consiliului suprem al poporului, co
mandant al forțelor armate aeriene, 
membru supleant al Comandamentu
lui general al Frontului Național.

Au fost de față tovarășii Potop Va
sile. membru al C.C. al P.C.R.. secre
tar al Consiliului Național al Fron
tului Unității Socialiste. Dincă Ion. 
membru supleant al C.C. al P.C.R., 
și Constantin Vasiliu, adjunct de șef 
de secție la C.C, al P.C.R.

Convorbirea s-a desfășurat Intr-o 
atmosferă cordială, de prietenie șl 
înțelegere reciprocă.

*
partameniului îmbunătățiri funciare 
din Ministerul Agriculturii, Indus
triei Alimentare, Silviculturii și Ape
lor, Florin Pavelescu, adjunct al 
ministrului agriculturii. Industriei a- 
limentare, silviculturii și apelor, loan 
Petrișor. adjunct al ministrului mi
nelor. petrolului și geologiei.

în cadrul convorbirii, care s-a des
fășurat intr-o atmosferă cordială, au 
fost abordate probleme privind dez
voltarea colaborării economice dintre 
cele două țări.

(Agerpres)

La Invitația guvernului Republicii 
Socialiste România. luni dupft- 
amiazfi a sosit in Capitală o delega
ție n Guvernului Regal de Uniune 
Națională al Cambodgiei. condusă d? 
ministrul afacerilor externe. Sarln 
Chhak. care va Eace o vizită oficiala 
dc prietenie In tern noastră.

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
delegația a fost salutată de Corneliu 
MAncscu, ministrul afacerilor ex
terne, Vasile Gliga, adjunct al mi-

*
în cursul aceleiași zile, delegația 

Guvernului Regal dc Uniune Națio
nală al Cambodgiei. condusă de mi
nistrul afacerilor externe. Sarin 
Chhak. a depus o coroană de flori la 
Monumentul eroilor luptei pentru 
libertatea poporului șl a patriei, pen
tru socialism.

nistrului afacerilor externe. Stanciu 
Stoian, secretar general al Ligii ro
mâne de prietenie cu popoarele din 
Asia și Africa, funcționari superiori 
ai M.A.E. și alte persoane oficiale

A fost de față Huot Sambath. 
ambasadorul extraordinar și pleni
potențiar al Regatului Cambodgiei 
în Republica Socialistă Romania.

Erau prezenți, de asemenea, șefi 
ai unor misiuni diplomatice acredi
tați la București.

*
Au luat parte reprezentanți ai Mi

nisterului Afacerilor Externe. Minis
terului Forțelor Armate șl ai Consi
liului popular al municipiului Bucu
rești.

(Agerpres)

la sibiu O facultate cu profil 
economico-administrativ

Cronica zilei
Ambasadorul Indiei la București, 

S. Than, a oferit luni seara o recepție 
cu prilejul prezenței in țara noastră 
a trimisului special al guvernului 
indian, ministrul minelor și oțelului, 
Surendra Mohan Kumaramangalam.

La recepție au participat Corneliu 
Mănescu. ministrul afacerilor externe, 
Bujor Almășan. ministrul minelor, 
petrolului și geologiei, reprezentanți

Manifestări prilejuite de împlinirea 
a 150 de ani de la nașterea poetului 

Vasile Alecsandri

Numirea noului ambasador 
al Republicii 

Socialiste România 
în Republica Socialistă 

Cehoslovacă
Prin Decret al Consiliului de Stat, 

tovarășul Teodor Haș a fost numit 
in calitate de ambasador extraordi
nar si plenipotențiar al Republicii 
Socialiste România in Republica So
cialistă Cehoslovacă, in locul tovară
șului Ion Obradovici, care a fost re
chemat in centrala Ministerului Afa
cerilor Externe.

(Agerpres)

în cadrul manifestărilor prilejuite 
de împlinirea a 150 de ani de la naș
terea marelui nostru poet, Vasile 
Alecsandri, reprezentant de seamă al 
literaturii românești, Comitetul de 
Stat pentru Cultură și Artă, împreună 
cu Uniunea Scriitorilor au organizat 
luni după-amiază o adunare publică 
in sala Dalles.

Cuvintul introductiv a fost rostit 
de poetul Victor Tulbure, care, rele- 
vind semnificația aniversării, a con
turat personalitatea complexă a ma
relui scriitor sărbătorit Prof. univ. 
dr. Ovidiu Papadima a vorbit apoi 
despre activitatea de folclorist a Iui

Vasile Alecsandri. hotăritoare pen
tru drumul creației artistice proprii, 
despre contribuția sa importantă la 
dezvoltarea limbii române literare, 
iar criticul literar Ion Roman a fă
cut portretul scriitorului și omului 
politic Alecsandri, care a ocupat un 
rol de frunte in viața sociai-politică 
și culturală a țării noastre in secolul 
trecut.

în continuarea manifestării a avut 
loc un program artistic care a cuprins 
lucrări din creația poetică și drama
tică a lui Vasile Alecsandri. în in
terpretarea unor valoroși actori bucu- 
reșteni.

vremea

Ieri in țară : Vremea s-a men
ținut călduroasă, mai ales în su
dul țării. Cerul a fost variabil. 
S-au semnalat averse Izolate și 
frecvente descărcări electrice în 
zona muntoasă și în regiunea de 
deal din sudul țării. Vîntul a 
suflat slab, pină la potrivit, tem
peratura aerului la ora 14 oscila 
între 22 de grade la Sulina și 32 
de grade la Banloc. în București :

Vremea a fost frumoasă, căldu
roasă, cu cerul variabil. Vintul 
a suflat slab. Temperatura maxi
mă a fost de 29 de grade.

Timpul probabil pentru zilele 
de 14, 15 și 16 iulie : In țară : 
Vreme în general frumoasă și 
călduroasă. Cerul va fl variabil, 
cu înnorârl mai accentuate în 
Maramureș și nordul Moldovei, 
unde izolat va ploua. Vint slab, 
pînă la potrivit, temperaturile 
minime vor fi cuprinse între 8 
grade și 18 grade, maximele între 
22 și 32 de grade, local mai ri
dicate. In București : Vreme în 
general frumoasă, călduroasă, ce
rul va fi variabil, vîntul va sufla 
potrivit, temperatura se menține 
ridicată.

ai conducerii unor instituții centrale 
economice.

Erau prezenți șefi ai unor misiuni 
diplomatice acreditați la București și 
alți membri ai corpului diplomatic.

★
în cadrul manifestărilor prilejuite 

de apropiata sărbătoare națională a 
Franței s-a înscris și seara culturală 
organizată, luni, de Institutul român 
pentru relațiile culturale cu străină
tatea, la casa de cultură a institu
tului.

După un cuvint de deschidere, ros
tit de Octav Livezeanu, vicepreșe
dinte al I.R.R.C.S.. prof. univ. dr. 
docent Tudor Popescu, de la Univer
sitatea din București, a prezentat 
conferința „Impresii despre Franța".

în continuare asistenta a urmărit 
un recital din lirica franceză, susținut 
de artiști de prestigiu ai scenelor 
bucureștene. Programul s-a încheiat 
cu proiectarea unor filme documen
tare, producții ale studiourilor fran
ceze.

La manifestare au luat parte func
ționari superiori din Ministerul Afa
cerilor Externe. I.R.R.C.S., oameni de 
artă și cultură, ziariști, un numeros 
public.

Au fost prezenți, de asemenea. 
Pierre Pelen, ambasadorul Franței la 
București, membri ai ambasadei și 
alți membri ai corpului diplomatic.

*
Luni după-amiază a plecat spre 

Tel Aviv. George Macovescu, prim- 
adjunct al ministrului afacerilor ex
terne, care, la invitația directorului 
general al Ministerului Afacerilor 
Externe israelian, Ghideon Rafael, 
va face o vizită in Israel.

La Sibiu a luat ființă o nouă Insti
tuție de învățămint superior : o fa
cultate cu profil economico-admi- 
nistrativ, aparținind de Universitatea 
„Babeș-Bolyai" din Cluj. Planul de 
învățămint al acesteia include disci
pline economice, juridico-administra- 
tive, precum și de cultură generală, 
înființarea acestei facultăți răspunde 
cerinței de pregătire a cadrelor cu 
înaltă calificare în domeniul adminis
trației locale de stat.

Cu acest prilej a fost adresată o 
telegramă C.C. al P.C.R., tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, în care se spune, 
printre altele : Comitetul județean de 
partid, consiliul popular județean, or
ganele județene și municipale, inte
lectualitatea și toți cetățenii din ju
dețul Sibiu — români, germani și 
maghiari — se angajează să sprijine 
incă de la debutul ei noua instituție 
de învățămint superior, cu convin
gerea că eforturile noastre își vor

arăta roadele in stimularea activității 
culturale, în sporirea contribuției in
telectualității sibiene la rezolvarea pe 
temeiuri științifice a multiplelor pro
bleme pe care le ridică viața socială, 
tot mai complexă, din România so
cialistă. Asigurăm și pe această cale 
conducerea partidului și statului nos
tru, pe dumneavoastră personal, mult 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
că sîntem ferm hotărîți să ne aducem 
contribuția la înfăptuirea politicii 
partidului nostru, la educarea tinerei 
generații și viitoarelor cadre de spe
cialiști în spiritul ideilor expuse cu 
o desăvîrșită clarviziune politică de 
dumneavoastră. în recentele propu
neri privind îmbunătățirea activității 
politico-ideologice de educare 
marxist-leninistă a membrilor de 
partid, a tuturor oamenilor muncii.

(Agerpres)

IFAPTUL 
'.DIVERS 
! Drum bun

■ unei
■ inițiative 
referitoare

' la... drumuri
I In urma unui studiu tntre- 
’ prins de serviciul de circulație 
Idin cadrul I.M.J. Ilfov asupra 

cauzelor accidentelor de circu
lație înregistrate pe teritoriul 

I județului in ultimii ani s-a 
constatat că una dintre acestea 
constă in... marele număr de 

. drumuri comunale șl de cimp 
I care intersectau (de cele mai 
I multe ori. în condiții neoores- 
1 punzătoare) principalele arte- 
Ire ale traficului rutier. Și. o 

dată depistată cauza. forurile 
județene de resort au acționat 

Iîn consecință, analizînd amănun
țit posibilitățile existente pen
tru sistematizarea circulației în 

I localitățile situate de-a lungul 
șoselelor naționale. _ Cu acest 
prilej s-a constatai că o bună 
parte dintre drumurile comuna- 

Ile pot fi închise, astfel încit ve
hiculele să nu mai poată apă
rea, in mod neașteptat, in șo- 

I șeaua principală de pe orice u- 
liță. iar numeroase drumuri de 
cimp — desființate. Pină in pre
zent au fost inchise cu parapeți 

Iși lise 290 de asemenea ulițe, iar 
198 de drumuri de cimp au fost 
arate, redindu-se agriculturii in- 

I semnate suprafețe de teren. O 
inițiativă, fără îndoială. bine
venită, căreia merită să i se cro- 

. iască drum și în celelalte județe.

Elevi români premiați la Olimpiada
internațională de fizică

Cea de-a cincea ediție a Olimpia
dei internaționale de fizică, desfășu
rată intre 2 și 11 iulie la Sofia, a con
firmat buna pregătire a elevilor ro
mâni in domeniul acestei științe. Din 
cei cinci concurenți reprezentanți ai 
țârii noastre la această tradiționalii 
competiție, patru au fost premiați, 
iar unul distins cu mențiune spe
cială. Premiul doi a fost acordat ele
vului Vladimir Ivanovici, de la Li
ceul „Nicolae Bălcescu" din Bucu
rești, premiul trei — elevilor Viorel 
Ionescu, de la Liceul nr. 1 din

Tecuci, Teodor Dumitrescu și Vladi
mir Kiss, de la Liceul „Nicolae Băl
cescu" din București. Elevul Teodor 
Vulcan de Ia Liceul nr. 1 din Ploiești 
a primit mențiune.

Olimpiada internațională de fizică 
recent încheiată a întrunit concurenți 
din Bulgaria, Cehoslovacia. R. D. 
Germană, Polonia, România, Unga
ria și U.R.S.S. Următoarea ediție, 
fixată pentru vacanța de vară a anu
lui viitor, va fi găzduită de Capitala 
tării noastre.

(Agerpres)

t r
La cinematograful „Patria", din Ca

pitală, a fost prezentat luni seara, 
în premieră, nou) film românesc 
„Săptămîna nebunilor", producție a 
Studioului cinematografic „Bucu
rești".

*
Ansamblul folcloric „Dorulețul". al 

Casei de cultură din Urziceni. județul 
Ilfov, a plecat in Danemarca. în pe
rioada 18—25 iulie ansamblul va par
ticipa la festivalul de muzică popu
lară de la Holstebro, organizat de 
Institutul de folclor al Danemarcei.

(Agerpres)
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„Mondialele” de scrimă ÎN CÎTEVA RÎNDURI
• La sabie pe echipe, campioană - U.R.S.S. • Echipa 

României, pe locul 5
Echipa de sabie a U.R.S.S. și-a 

păstrat titlul mondial. In finala com
petiției, 6abrerii sovietici au învins 
cu scorul de 8—7 echipa Ungariei. 
Din formația învingătoare cea mai 
frumoasă impresie a lăsat-o Vinoku
rov, care a obținut 4 victorii. Din e- 
chipa maghiară s-a remarcat Marot 
cu 3 victorii. Medalia de bronz a re
venit echipei Italiei, învingătoare in 
fața Poloniei (scorul a fost egal 8—8.

însă sportivii italieni au ciștigat la 
tușaveraj). Selecționata României, 
care a dispus cu scorul de 9—5 de 
echipa R. F. a Germaniei, a ocupat 
locul 5.

în proba de spadă. Ia care s-a în
registrat un adevărat record de 
participanți (138). spadasinii români 
Pongraț, Sepessy. Bărăgan, Istrate și 
Duțu au fost eliminați in turul II.

Reprezentanții tenisului românesc 

victorioși peste hotare
• Comentatorii agențiilor interna

ționale de presă relevă in cronicile 
lor remarcabilele victorii obținute de 
jucătorii noștri de tenis Ilie Năstase 
și Ion Tiriac în cadrul turneului de 
la BAASTAD (Suedia). In afara pro
bei de dublu ciștigată in stil spec
taculos de cei doi campioni români. 
Ilie Năstase și-a înscris numele și 
pe lista câștigătorilor probei de sim
plu. Jucind excelent. Năstase l-a în
vins in finală cu 6—7. 6—2. 6—1. 6—4 
pe danezul Jan Leschly. în comenta
riul său corespondentul agenției ame
ricane „A.P." arată : „marele favo
rit al turneului, românul Ilie Năstase, 
a jucat remarcabil, impunindu-se in 
fate outsiderului Leschly. în acest 
meci. Năstase și-a confirmat bine
cunoscuta sa reputație de care se 
bucură in lumea celor mai buni ju
cători mondiali". în ceea ce privește 
succesul realizat in proba de dublu 
masculin, comentatorul agenției 
„France Presse" relevă că „puterni
cul cuplu român Tiriac—Năstase s-a 
impus cu autoritate intr-o fi
nală spectaculoasă". în clasamentul 
„F.I.L.T." pe primul loc a trecut din 
nou Ilie Năstase.

• Tenismanii români au obținut o 
dublă victorie și cu prilejul Balcania
dei disputate la această ediție in ora
șul iugoslav ZAGREB. Echipa femi
nină a României, alcătuită din Dibar 
și Kun, a ocupat primul loc in clasa
ment cu 8 puncte din 8 partide. In 
ultima intilnire tenismanele românce 
au învins cu 3—0 echipa Bulgariei 
(Dibar—Barberian 6—4. 6—2 ; Kun— 
Cakarova 10—8. 6—4 ; Dibar. Kun — 
Cakarova, Ratkova 6—1, 5—7. 6—2). 
Pe locurile următoare s-au clasat 
echipele Iugoslaviei — 6 puncte. Bul
gariei — 4 puncte. Greciei — 2 punc
te și Turciei — zero puncte.

Tot neînvinsă a terminat competi
ția și echipa masculină a României, 
învingătoare în ultimul joc cu 2—1 
in fate formației Greciei. Rezultatele 
lehnice ale acestui meci : Kaloghero- 
poulos—Mărmureanu 6—0. 3—6. 6—3, 
7—5 ; Dron—Gavrilidis 6—4. 6—3,
6—0 ; Dron. Mărmureanu—Kaloghe- 
ropoulos. Gavrilidis 4—6. 6—0. 6—3, 
6—4.

Clasamentul final : 1. România — 
8 puncte : 2. Grecia — 6 puncte : 3. 
Jugoslavia — 4 puncte ; 4. Bulgaria 
— 2 puncte: 5. Turcia — zero puncte.

FOTBAL. Brazilia—Austria l—l (!) 
Peste 100 000 de spectatori au urmă
rit pe stadionul „Morumbi" din Sao 
Paulo meciul internațional amical de 
fotbal dintre echipa Braziliei, cam
pioană mondială, și selecționata Aus
triei. Meciul s-a disputat pe un timp 
incert, in care vîntul a influențat de 
multe ori buna desfășurare a 
jocului. Intilnirea s-a terminat cu 
un rezultat de egalitate : 1—1 (1—0). 
Fotbaliștii brazilieni au jucat inegal 
in timp ce apărarea echipei austriece 
s-a comportat peste așteptări, evitind 
înfringerea. Scorul a fost deschis în 
minutul 33 de gazde, care au marcat 
prin Pele. în partea a doua a jocu
lui, intilnirea a fost echilibrată. 
Fotbaliștii austrieci au egalat în mi
nutul 51 prin aripa stingă Jara. în 
continuare, brazilienii au avut citeva 
bune ocazii ratate de Tostao și 
Zequinha. O frumoasă comportare a 
avut însă și portarul austriac Retten- 
steiner, care a apărat remarcabil.

ATLETISM. Rezultat excelent la 
50 km marș. Cu prilejul unui concurs 
desfășurat la Oensbach (R. F. a 
Germaniei), atletul vest-german 
Bernhard Nermerich a stabilit cea 
mai bună performanță mondială a 
anului in proba de 50 km marș : 
4h 05’ 39” 6/10.

ȘAH. După 4 partide, Petrosian- 
Korcinoi 2—2. întreruptă la muta
rea a 41-a, cea de-a 4-a partidă a 
semifinalei campionatului mondial de 
șah dintre marii maeștri sovietici 
Tigran Petrosian și Viktor Korcinoi 
s-a încheiat remiză Ia mutarea a 
65-a. în prezent scorul meciului este 
egal : 2—2 puncte.

TENIS. La Gstaad au luat sfirșit 
campionatele Internaționale „open" 
de tenis ale Elveției. Conform aștep
tărilor, in* proba de simplu bărbați 
victoria a revenit cunoscutului cam
pion australian John Newcombe, ciș- 
tigătorul recentului turneu de la 
Wimbledon. în partida finală, care 
a durat neste două ore. John 
Newcombe l-a învins in cinci se
turi : 6—2, 5-7. 1—6. 7—5. 6-3 pe

olandezul Tom Okker. Proba de 
dublu masculin s-a incheiat cu vic
toria surprinzătoare a tinerilor ju
cători australieni John Alexander și 
Phil Dent, care au învins cu 5—7. 
6—3, 6—4 puternicul cuplu Newcom- 
be-Okker.

NATAȚIE. Performanțe de mare 
valoare. La Santa Clara (California), 
in ultima zi a concursului interna
țional, multipla recordmană austra
liană Shane Gould a obținut o nouă 
victorie, ciștigind proba de 800 m 
liber cu timpul de 9’ 03” 9/10 (cea 
mai bună performanță mondială a 
sezonului). Pe locul secund s-a clasat 
compatrioata sa Karen Moras — 
9’ 12” 6/10. Sportivii sovietici au 
terminat învingători în probele de 
100 m bras. în cursa masculină, 
Nikolai Pankin a stabilit cea mai 
bună performanță mondială a anu
lui cu T 06” 6/10, întrecîndu-1 pe a- 
mericanul Brian Job — 1’06” 7/10, iar 
proba feminină a revenit Galinei 
Stepanova, cronometrată in 1’ 16” 4/10. 
în proba masculină de 100 m fluture, 
americanul Mark Spitz a realizat cel 
mai bun timp âl sezonului ; 56”.

BASCHET. Campionatele europene 
de tineret. La Gorizia (Italia) se 
desfășoară in prezent campionatele 
europene de baschet rezervate echi
pelor masculine de tineret. Iată ci
teva rezultate : Italia-R. F. a Ger
maniei 69—45 ; lugoslavia-Franța 
85—64 ; (J.R.S.S.-Grecia 51—35 ; Is- 
rael-Elveția 118—45.

CANOTAJ ACADEMIC. „Regata 
Lucerna". Au luat sfirșit tradiționa
lele întreceri ale competiției de 
canotaj academic „Regata Lu
cerna". în proba de 4 fără 
cirmaci, victoria a revenit echi
pajului R. □. Germane cu timpul 
de 6’43" 99/100 Echipajul României 
s-a clasat pe locul doi cu 6’48"I3/100. 
Proba de 2 fără cirmaci a fost ciști
gată de Polonia — 6’ 42” 52/100. ur
mată de R. D. Germană — 
6’ 43” 99/100 și România — 6’ 48" 
13/100. Concursul a fost dominat de 
vislașii din R. D. Germană.

(Agerpres)

• Teatrul „Lucia Sturdza Bulan- 
dra" (la Teatrul de vară „23 Au
gust") : Domnișoara de Belle-Isle 
— 20.
o Teatrul satiric-muzical „C. Tă- 
nase" (grădina Boema) : Vox...
Boema — 20.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" : La izvoare de frumu
sețe — 18,30.

i

• Greșeala fatală : EXCELSIOR
— 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45, 
LUCEAFĂRUL — 8,45; 11,15; 13,30; 
16; 18.30; 21, FESTIVAL — 
11.15; 13,30; 16; 18,30: 21. la 
dină — 20,30.
• Greșeala regelui : CRÎNGAȘI
— 16; 18; 20.
• 100 de dolari pentru șerif : 
ARTA — 15,30; 18, la grădină — 
20,30.
• Cimarron : FLAMURA — 9; 11; 
13,30; 16; 18,15; 20,30.
• Ziua în care vin peștii : MIO
RIȚA - 10: 12,30; 15; 17.30; 20.
• Omul din Sierra : POPULAR — 
15.30; 18; 20,15.
• Cinci pentru Infern : LARO- 
MET — 15.30; 17,30; 19,30.
• Elefantul Slowly : LIRA — 
15,30; 18; 20,15.
• Ultimul mohican : GRADINA 
LIRA - 20,15.
• Cazul C.L. : DACIA 
20,15 în continuare.
• Neîmblînzita Angelica ; Ange
lica și sultanul : RAHOVA —
15,30; 19.
• Adio, Granada ! :
15,30; 18, la grădină ------
• Balul dc sîmbătă seara : GIU- 
LEȘTI — 15,30, 17.45; 20.

8,45—

• Săptămîna nebunilor : PATRIA
- 9; 11,30; 14; 16,30; 19; 21,15,
BUCUREȘTI — 9; 11,15; 13,30;
18,45; 21, GRADINA DOINA
- 20,30.
• S-a întîmplat în recunoaștere : 
LUMINA — 9—13 in continuare ; 
16; 18,15; 20,30.
• Gala filmului din Republica 
Populară Mongolă : CAPITOL — 
20,30.
• Cortul roșu : CAPITOL — 9,30; 
12,30- 16,15, FEROVIAR — 9;
16; 19,30, GLORIA — 9,30; 
16; 19,30, TOMIS — 9,30;
16,45, la grădină — 20.
• Facerea lumii : BUZEȘTI — 
15,30: 18; 20.30. la grădină — 
20,30.
• Un surîs în plină vară : AU
RORA - 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15, 
(a grădină — 20,30.
• Tudor : MUNCA — 16; 19.
• Intilnire cu o necunoscută : 
SCALA — 9,30; 12; 15; 18; 20,45, 
FAVORIT — 9,15; 11,30; 13,45; 16; 
18,15; 20,30, MODERN — 8,30; 11; 
13,30; 16; 18,30; 20,45, la grădină
- 20,15, GRADINA STADIONUL 
DINAMO - 20,30, MELODIA - 
8.45; 11; 13,30; 16; 18,30; 20,45.
• Treci pragul : COSMOS — 15,30; 
18; 20,15.
• Iubire : MOȘILOR — 15,45; 17,45; 
20.
• Turnul de aramă : VOLGA — 
9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30.
• Haiducii : CINEMATECA (sala 
Union) : 9; 10,45: 12,30; 14,15; 16; 
18,30; 20.30.
• Din nou despre dragoste ; UNI
REA — 16; 18,15.
• Haiducii lui Șaptecal ; Zestrea 
domniței Ralu : GRADINA UNI
REA - 20,30.
• Program de desene animate 
pentru copii : DOINA — 10.
• Bătălia pentru Alger : DOINA
- 11.30; 13,45; 16; 18,45; 20,30.
• Bătălia de pe Neretva : BU- 
CEGI - 16,30, la grădină — 20,30.
• Eliberarea : PACEA — 16:
19,15.
• Ceaikovski : GRIVITA — 9; 12; 
16; 19,30.
• Romeo și Julleta : CENTRAL
- 9,30: ft,45; 16,15; 19,30.
• Esop : DRUMUL SĂRII — 15,30; 
17,45; 20.
• Renegata : VIITORUL - 15.45: 
18: 20,15.
• O floare și doi grădinari : 
FLACARA - 9; 12,30; 16; 19,30, 
ÎNFRĂȚIREA ÎNTRE POPOARE
- 15,30; 19, VICTORIA - 9; 12,30; 
16; 19.30 FLOREASCA - 11; 15.30; 
19.
• Inteligență cifrată ; Gimnastică
și fantezie ; Sugestie și psiholo
gie ; Dănllă Prepeleac ; Raliul 
morțil TIMPURI NOI - 20.15
în continuare.
• Secretul din Santa Vittoria :
PROGRESUL - 15,30; 18: 20.15
FERENTARI - 15; 17.45; 20.15.
• în arșița nopții : GRADINA
’’ARCUL HERĂSTRĂU - 20.15

VTTAN
20,30.

21,

PROGRAMUL I

10,00—11,00 Teleșcoala. Consultații 
pentru examenele de admi
tere • Matematica : Proble
me de geometrie sintetică 
(II). Prezintă prof. dr. doc. 
N. N. Mihăileanu • Fizică : 
Cîmp și substanță, forme 
structurale ale materiei. Pre
zintă prof. dr. Călin Beșliu. 

18,00 Deschiderea emisiunii. 
vista literară TV.

18.30 „Toate pinzele sus" —
siune pentru tineret. ___
siune de Teodor Ioaneș.

19,15 Publicitate.
19.20 1001 de seri.
19.30 Telejurnalul de seară.
20,00 România ’75 — Cincinalul ca

lității. Elemente de ordin 
calitativ care vor accelera 
dezvoltarea economică a 
țării.

20.20 Seară de teatru . „Despot
Vodă" de Vasile Alecsandri. 
Interpretează colectivul Tea
trului de Stat din Arad. Re
gia : Dan Alexandrescu.
Prezintă cont. univ. Con
stantin C. Glurcscu.

22,10 Soliști de muzică ușoară : 
Thereza Kesovija, Edith 
Pieha, Pașa Hristova, Kontz 
Zsuzsa, Eva Demarczick.

22,35 Breviar Juridic.
22,50 Telejurnalul de noapte.
23.00 închiderea emisiunii progra

mului I.

I Un act 
iresponsabil

I Speriată de pumnii soțului său, 
I Maria Simion, din Buriumeni 

(Dîmbovița), s-a adăpostit. în- 
tr-una din serile trecute. in 

Icasa părintească. La scurt timp 
după aceasta, însă, a venit după 
ea Ion Simion, care, cu capul 
plin de băutură, a început s-o 

I molesteze. în calitatea sa de 
socru, Vasile Oprescu s-a gindit 
să intervină pentru a-i despărți. 

INiri una. nici două, ginerele bă
tăuș și-a lăsat soția și i-a apli
cat bătrînului nu mai puțin de 
9 lovituri de cuțit Inspăimintat 

Ide cele petrecute, fiul cel mic (în 
vîrstă de 16 ani) al lui Vasile O- 
prescu a sărit în apărarea tată- 

Ilui său. Dintr-o lovitură de cu
țit, I. S. l-a doborît insă și pe 
acesta la pămînt. Tatăl și fiul în 

Icomă au fost transportați de 
urgență la spitalul din Pucioasa. 
Acum, medicii sînt angajați în 
acțiunea de salvare a celor două 

I victime, iar lucrătorii miliției — 
pe urmele huliganului dispărut, 
în vederea trimiterii lui in fața

I instanței de judecată. Pentru a-1 
convinge că putea să-și soluțio
neze pe altă cale neînțelegerile 
familiale.

. „Ținte“

. pentru 
vînători

O inițiativă lăudabilă a aso- 
Iclației județene de vinătoare șl 

pescuit Constanța : o nouă fa
zanerie de reproducție in pădu
rea Valul Traian. Rezultatele ce 

Ini s-au anunțat sînt de-a drep
tul spectaculoase. Aproape 8 000 
de ouă recoltate de la începutul 

I anului. Mai mult de jumătate 
din ele au fost puse la incubat, 
puii fiind destinați popularii u- 
nor noi fonduri de vinătoare. 

I Totodată, vinătorii constănțeni 
s-au gindit și la colegii lor din 
alte județe ale țării, livrindu-le 

I peste 3 000 ouă pentru incubat.
Viitoarele oartide de vinătoare 
se vor putea încheia deci cu cit 
mai multe tolbe pline.

Re-

cmi- 
Eml-

PROGRAMUL II

20,00 Din concertele celei de-a 
doua ediții a Festivalului de 
muzică de cameră — Bra
șov. Recital de sonate . Sil
via Marcovlcl (vioară) șl 
Florina Cozighian (pian).

20,30 Reportaj-anchetă ■ Transpor
tul în comun. Emisiune de 
Ion Dumitrașcu.

21.10 Desene animate.
21.25 Universltarla — Practica stu

dențească. Reportaj de Anca 
Iordănescu și Dan Gheorghiu.

21,40 Blocnotes de Eugen Mândrie.
21.50 Buletin de știri • Sport.
21.55 Cronica literară.
22.10 Film serial „Inima lui Boni- 

vur" (ultimul episod).
22.35 Muzică de jazz.
22.50 închiderea emisiunii progra
mului n

iîn cursă 
cu mașina... 
casată!

I S-a întîmplat pe șoseaua 
I Brăila — Tufești. Șofer la în

treprinderea de transporturi 
auto Brăila. Ionel Răducanu, 
împreună cu alte două persoa- 

Ine in cabină, circula (fără foaie 
de parcuis) cu mașina nr. 21 
BR-239. în comuna Țibănești a 

I comis un accident, in urma că
ruia minora Bădița Serban. în 
vîrstă de 3 ani și 6 luni, și-a 
Di^rdut viața. Cauzele acciden- 

Itului : inducere sub influența 
alcoolului ; defecțiuni grave la 
sistemul de frinare (3 dintre 

I conductele de frinare erau în
fundate cu dopuri metalice) ; 
deși in acte mașina figura ca 

I fiind casată, ea era menținută
in circulație (cu număr fals, cu 
avizul șefului de coloană Ion 

I Marin) La toate acestea se a-
daugâ și culpa revizorilor teh
nici care, cunoscind starea ma
șinii. i-au dat drumul in cursă. 

IAcum. după o asemenea suită 
de infracțiuni. urmează și suita 
cores du nzătoare de sancțiuni.

Rubrică redactată de :
1 Dumitru TÎRCOB

I
Gheorqhe POPESCU 
cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"



viața internațională

In cursul zilei de Ieri au fost înregistrate noi lupte intre forțele Guver
nului Revoluționar Prniboriu și trupele amerivano-saigoneze in diferite re
giuni ale Vietnamului de sud. Cele mai importante ciocniri au avut loc la 
cițîVB kilometri sud de orașul Hue și in provincia Quang Ngai. într-o zonă 
de coapta, la nproxin>.-.li\ '■' > km nord-est de Saigon. în cursul operațiunilor, 
partea americano-^aigonezA a suferit pierderi in oameni și echipament de 
luptă. în fot04:. i. Patrioți sud-vietnamezi actionind in regiunea Quang Tri.

0 NOUĂ ÎNCĂLCARE 
A SUVERANITĂȚII Șl SECURITĂȚII 

R. 0. VIETNAM
• RAIDURI ALE AVIOANELOR AMERICANE „B-52" • PRO

TESTUL M.A.E. AL R.D.V.
HANOI 12 (Agerpres). — Agenția 

V.N.A. anunță că, in zilele de 9 și 
10 iulie, avioane americane, inclusiv 
bombardiere strategice de tipul ,.B- 
52", au întreprins raiduri asupra lo
calității Huong Lap din partea de 
nord a zonei demilitarizate și au a- 
runcat rachete asupra unor localități 
din provincia Quang Binh.

Senatorul W. Fulbright despre:

Consecințele nefaste
ale agresiunii S.U.A. in Indochina

WASHINGTON 12 (Agerpres). — 
In introducerea la un raport privind 
consecințele agresiunii S.U.A. in In
dochina. William Fulbright, pre
ședintele Comisiei pentru relații ex
terne a Senatului, afirmă că războiul 
din Vietnam a costat Statele Unite 
aproape 200 miliarde de dolari și 
b subminat serios bazele societății a- 
mcricane.

Pentru Statele Unite, a spus Ful
bright. costul războiului include in

agenții:a de presă transmit:
Un mare miting, la rare " 

luat cuvîntul Enrico Berlinguer. vice- 
secretar general al Partidului Comu
nist Italian, a încheiat duminică, la 
Livorno, manifestările desfășurate in 
cadrul tradiționalei „luni a presei 
comuniste". Manifestările, dedicate 
celei de-a 50-a aniversări a creării 
P.C.I., s-au desfășurat sub lozinca : 
„Tinerele generații găsesc in partidul 
comunist mijlocul de luptă pentru 
înnoirea Italiei".

Convorbiri româno-gre- 
C6Sti. Luni au început la Atena 
convorbirile romăno-grecești pentru 
definitivarea proiectului acordului de 
colaborare pe plan turistic. Din 
partea română participă Ion Cosma, 
ministrul turismului, iar din oartea 
greacă, Ioannis Macriannis-Maltezos, 
președintele Organizației elene de 
turism.

In Islanda un nou guvern 
• stingo va pe

centrist Profesorul Olafur Johan- 
nesson, liderul Partidului progresist, 
a anunțat că negocierile partidului 
său cu Alianța Populară din Islanda 
(comunist) și cu Partidul Liberal de 
Stingă s-au încheiat cu succes, cele 
trei partide ajungind la un acord 
privind redactarea platformei noului 
guvern. în programul noii coaliții fi
gurează, intre altele, denunțarea 
acordului special americano-islandez 
privind baza de la Keflavik și retra
gerea trupelor americane staționate 
aici. In componența noului cabinet 
vor intra trei reprezentanți ai Parti
dului progresist, doi ai Alianței 
Populare din Islanda și doi ai Parti
dului Liberal de Stingă.

Rezultatele definitive ale 
alegerilor din Iran, date p“- 
blicității la Teheran, arată câ Parti
dul Iran Novin, de guvernămint. a 
obținut 230 de mandate in Camera 
inferioară (Medjilis), iar partidul de 
opoziție, Mardun — 37. în Senat, 
din cele 30 de mandate disputate, 
Partidul Iran Novin a ciștigat 28. 
Alți 30 de membri ai Camerei su
perioare urmează a fi numiți de 
șahînșah.

Ministrul afacerilor ex
terne al R.D. Germane, O,to 
Winzer, a ținut o conferință de 
presă, in cadrul celei de-a 14-a edi
ții a „sâptăminii Mării Baltice", care

Calmul a fost restabilit pe întreg cuprinsul Marocului
RABAT 12 (Agerpres). — Calmul 

a fost restabilit luni pe întreg cu
prinsul teritoriului marocan — re
latează de la Rabat corespondenții a- 
geațiilor de presă. într-o sene de o- 
rașe din țară, relatează agenția Reu
ter. populația a organizat manifesta
ții in sprijinul regelui Hassan al II- 
lea.

Postul de radio Rabat a anulat că 
toți oomplotiștii au fost arestați si 

principalii inițiatori ai tentativei 
Se lovitură de stat au fost executați

Un purtător de cuvînt al Ministe
rului Afacerilor Externe al R. D. 
Vietnam a protestat împotriva acte
lor de război sus-menționate și a ce
rut să se pună capăt definitiv tutu
ror acțiunilor de încălcare a suvera
nității și securității Vietnamului de 
nord, informează V.N.A.

contestabil eroziunea respectului fa>ă 
de lege, continua discrepanță intre 
sistemul constituțional și modul de 
acțiune, sporirea neîncrederii față 
de guvern și folosirea crescindă a 
violenței ca armă politică. Se men
ționează. de asemenea, că războiul 
a provocat 827 000 de victime în rin- 
durile trupelor americane, saigoneze 
și ale aliaților lor și peste 1 milion 
in rindul populației civile.

se desfășoară la Rostock. Cu acest 
prilej el s-a pronunțat pentru o pre
gătire grabnică a conferinței pentru 
securitatea europeană. Ministrul afa
cerilor externe al R.D.G. a declarat 
că tratatele semnate de R.F. a Ger
maniei cu Uniunea Sovietică și Po
lonia sint de o deosebită insemnătate 
pentru asigurarea păcii și promova
rea cooperării in Europa.

La Muzeul de Artă din orașul 
Hameenlinna (Finlanda) a avut 
loc vernisajul unei expoziții dc 
artă românească, in cadrul că
reia sint prezentate lucrări ale 
pictorului Brăduț Covaliu și ale 
sculptorului George Apostu. Ex
poziția, patronată de președin
tele Finlandei, Urho Kekkonen, 
este organizată de Uniunea Ar
tiștilor Plastici si Ministerul 
Educației din Finlanda, in cola
borare cu Comitetul de Stat pen
tru Cultură și Artă al Republicii 
Socialiste România, in baza pro
tocolului de schimburi cultural- 
științifice dintre cele două țări. 
Cuvîntul de deschidere a fost 
rostit de Mircea Bălănescu. am
basadorul României in Finlanda. 

(Agerpres)

La Budapesta a fost dat 
publicității comunicatul co- 
mUIl Plivind vizita oficială in Un
garia a lui Mahmud Riad, vicepre- 
mier și ministru de externe al Repu
blicii Arabe Unite. In comunicat se 
arată că Janos Peter, ministrul de 
externe al Ungariei, și Mahmud 
Riad au examinat posibilitățile de 
dezvoltare a relațiilor ungaro-egip- 
tene in toate domeniile și au făcut 
un larg schimb de opinii asupra pro
blemelor internaționale actuale. O 
deosebită atenție a fost acordată si
tuației din Europa și din Orientul A- 
propiat, informează agenția M.T.I. 
Luni. Mahmud Riad a sosit la Bel
grad.

Lq KÎ6V au incePut ieri lucră
rile celei de-a 6-a întilniri a repre
zentanților opiniei publice sovietice 
și americane, informează agenția 
TASS. La intilnire participă militanți 
pe târim politic și social din S.U.A., 
sosiți in U.R.S.S. la invitația Comi
tetului sovietic pentru apărarea pă
cii. printre care senatorii Frank 
Church și Mark Hatfield. David Ro
ckefeller, președintele lui „Chase

Tot luni, la Rabat au avut loc fune
raliile celor uciși in timpul inciden
telor de la palatul Skhirat. Au fost 
prezenți regele Hassan al II-lea și 
cei mai inalți demnitari ai țării.

AMMAN. — Regele Hussein al Ior
daniei a părăsit luni Aromânul cu 
destinația Rabat. Suveranul hașemit 
va avea convorbiri cu regele Hassan 
al II-lea al Marocului in legătură cu 
situația din această țară. în urma 
tentativei eșuate de lovitură de stat.

ULAN BATOR

Vizitele delegației de partid 

și guvernamentale 
a Republicii Socialiste România
• PRIMIREA LA TOVARĂȘUL J. ȚEDENBAL
ULAN BATOR 12 (Agerpres). — 

Delegația de partid și guvernamen
tală a Republicii Socialiste Româ
nia. condusă de tovarășul Leonte 
Răutu. membru al Comitetului Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., vicepreședin
te al Consiliului de Miniștri, care 
participă la festivitățile prilejuite de 
cea de-a 50-a aniversare a Revolu
ției Populare Mongole, a depus o co
roană la Monumentul eroilor sovie
tici. Au mai depus coroane și cele
lalte delegații prezente la festivități.

Au participat J. Țedenbal, prim- 
secretar al C.C. al P.P.R.M., preșe
dintele Consiliului de Miniștri, J. 
Sambu, membru al Biroului Politic 
al C.C. al P.P.R.M., președintele Ma
relui Hural Popular, membri ai Bi
roului Politic, ai C.C. al P.P.R.M., ai 
guvernului R. P. Mongole.

★
Cu prilejul prezenței sale la Ulan 

Bator, delegația română, însoțită de 
ministrul culturii, D. Sosorbaram, a 
vizitat Muzeul de artă plastică al 
R. P. Mongole, apoi fabrica de tex
tile din Combinatul industrial Ulan 
Bator, fiind primiți de B. Damdin, 
ministrul industriei ușoare și al ali
mentației.

Delegația română a mai vizitat 
clădirea circului de stat din Ulan 
Bator, construit cu credit și asisten
ță tehnică română. A fost prezent și 
ministrul culturii al R. P. Mongole.

Cu ocazia primirii la C.C. al 
P.P.R.M., s-a inminat membrilor de
legației române, ca și membrilor 
celorlalte delegații sosite spre a par
ticipa la festivități, Medalia jubi
liară „A 50-a aniversare a Revolu
ției populare mongole" de către J. 
Sambu, membru al Biroului Politic 
al C.C. al P.P.R.M., președintele Ma
relui Hural Popular. La ceremonie 
au asistat J. Țedenbal, prim-secre- 
tar al C.C. al P.P.R.M., președintele 
Consiliului de Miniștri al R. P. Mon
gole, membri ai Biroului Politic al 
C.C. al P.P.R.M., membri ai guver
nului.

★
La 12 iulie, delegația de partid și 

guvernamentală a Republicii Socia
liste România, condusă de tovarășul 
Leonte Răutu. a făcut o vizită la 
C.C. al P.P.R.M., fiind primită de

Manhattan Bank", Milton Eisenho
wer, rectorul Universității „John 
Hopkins" și Charles Yost, fost re
prezentant al S.U.A. La O.N.U. Din 
partea sovietică la intilnire iau parte 
Alexandr Korneiciuk, vicepreședinte 
al Comitetului sovietic pentru apăra
rea păcii, deputați ai Sovietului Su
prem al U.R.S.S., oameni de știință 
și de artă.

Autoritățile nord-irlan- 
deze au adoptat măsuri 
extraordinare de securitate 
pentru a preveni violențele în timpul 
parăzilor tradiționale programate cu 
ocazia aniversării victoriei repurtate 
in 1690 de trupele protestante ale lui 
Wilhelm de Orania asupra irlandezi
lor catolici. Aproape 11 000 de soldați 
și 4 000 de polițiști au fost angajați 
in aceste măsuri. Cu toate acestea, 
luni la Belfast s-au produs șase ex
plozii pe traseul pe care trebuiau iă 
treacă membrii parăzilor protestante. 
Au fost distruse mai multe clădiri, 
iar mai multe persoane au fost ră
nite.

Chiar dacă a imprimat ambianței 
generale o notă gravă, chiar dacă, in 
mod firesc, marile manifestații de 
bucurie populară nu au mai avut loc, 
catastrofa naturală care s-a abătut a- 
supra Republicii Chile nu a știrbit 
cu nimic din Însemnătatea deosebită 
a zilei de 11 iulie, zi in care princi
pala bogăție a țării a revenit în stă- 
pinirea întregului popor.

„El cobre es chileno*' (cuprul este 
chilian), cele patru cuvinte, consem- 
nind cu sobrietate împlinirea unei 
mari revendicări populare — națio
nalizarea zăcămintelor de cupru — 
au răsunat duminică pe tot întinsul 
țării. Sute de mii de chilieni au arbo
rat la ferestrele caselor drapelul na
țional. în rada portului Valparaiso, 
greu lovit de cutremur, sirenele tutu
ror vaselor chiliene au sunat prelung, 
comunicind cu sirenele minelor de 
cupru din Rancagua, unde președin
tele Salvador Allende a transmis mul
țimii. adunate aici din toată regiunea, 
mesajul istoric al naționalizării 
„metalului roșcat". Congresul națio
nal. întrunit în aceeași zi in ședință 
extraordinară, a ratificat legea pri
vind trecerea in proprietatea statului 
a resurselor cuprifere. A fost „ziua 
demnității naționale", care a deschis 
un capitol nou in istoria contempo
rană a poporului chilian. „Chile — 
a declarat președintele Salvador Al
lende. la Rancagua — pășește defi
nitiv pe calea independenței econo
mice. ceea ce înseamnă,.totodată, con
solidarea independenței politice". Re- 
ferindu-se la proiectul reformei con
stituționale pentru naționalizarea ma
rilor mine de cupru, președintele Al
lende a spus că „Republica Chile na
ționalizează cuprul pe baza unui act 
suveran. Exploatarea, prelucrarea și 
comercializarea cuprului naționalizat 
solicită eforturile tuturora și, cu 
deosebire, energia neobosită a mun
citorilor și a tehnicienilor care lu
crează in mine".

Faptul că celebrarea naționalizării 
a avut loc la data fixată, concomi
tent cu continuarea vastelor opera
țiuni întreprinse pentru sprijinirea 
populației sinistrate, apare cu o sem

tovarășul J. Țedenbal, prim-secretar 
al C.C. al P.P.R.M., președintele Con
siliului de Miniștri al R. P. Mon
gole.

Cu acest prilej a avut loc o con
vorbire tovărășească, la care au par
ticipat membrii delegației române, 
iar din partea mongolă D. Gombo- 
jav, vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, P. Sagdarsurcn, șeful sec
ției relații externe a C.C. al P.P.R.M., 
L, Rincin, ministrul afacerilor ex
terne, S. Sosorbaram. ministrul cul
turii.

Jănos Kâdâr
l-a primit 

pe ambasadorul 
României 

la Budapesta
BUDAPESTA 12. — Coresponden

tul Agerpres Al. Pintea transmite : 
Jănos Kădâr, prim-secretar al C.C. 
al P.M.S.U., l-a primit luni pe Du
mitru Turcuș, ambasadorul Republicii 
Socialiste România la Budapesta, in 
legătură cu plecarea sa definitivă din 
Republica Populară Ungară.

în aceeași zi, Dumitru Turcuș a 
mai fost primit de Losonczi Pal, 
președintele Consiliului Prezidențial 
al R. P. Ungare, și de Kallai Gyula, 
președintele Consiliului Național al 
Frontului popular patriotic.

Luni. Nagy Janos, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe al R. P. 
Ungare, a oferit un dejun in cinstea 
ambasadorului Republicii Socialiste 
România la Budapesta, Dumitru 
Turcuș.

Convorbirile 
delegației 

R.P.D. Coreene 
la Pekin

PEKIN 12 (Agerpres). — Agenția 
China Nouă anunță că Ciu En-lai, 
membru al Comitetului Permanent 
al Biroului Politic al C.C. al P.C. 
Chinez, premierul Consiliului de 
Stat, i-Iuan lun-șen, membru al Bi
roului Politic al C.C. al P.C.C., șeful 
Marelui Stat Major al Armatei Popu
lare Chineze de Eliberare, și alți con
ducători de partid și de stat chinezi, 
au avut convorbiri cu delegația de 
partid și guvernamentalii a R.P.D. 
Coreene, condusă de Kim Joong Rin. 
membru al Comitetului Politic, se
cretar al C.C. al Partidului Muncii 
din Coreea. Cu acest prilej, mențio
nează agenția, s-a procedat la un 
schimb de păreri cu privire la întă
rirea continuă a prieteniei și a uni
tății revoluționare dintre partidele, 
țările și popoarele Chinei și R.P.D. 
Coreene, precum și asupra altor pro
bleme de interes comun.

nificație deosebită. Semnificația vi
talizării ideilor revoluționare, in nu
mele cărora acționează guvernul 
popular, îndeplinind neabătut progra
mul marilor schimbări economice și 
sociale pentru care a primit mandat 
din partea națiunii. Iar naționalizarea 
principalei bogății a țării a dobindit, 
in aceste condiții, și valența solida
rității întregului popor in acțiunea de 
combatere a efectelor catastrofei na
turale. Veniturile in plus pe care le 
va obține statul, prin naționalizarea 
cuprului, vor fi destinate, în primul 

„ZIUA DEMNITĂȚII NAȚIONALE" -
naționalizarea zăcămintelor cuprifere
rind, după cum a declarat președin
tele Allende, la Rancagua, recon
strucției in zonele lovite de cutre
mur.

Prin modificarea articolului 10 al 
Constituției, poporul chilian dispune 
azi in mod suveran de bogățiile și re
sursele sale naturale. Exploatările 
de cupru Chuquicamata, El Tenien- 
te (cele mai mari din lume). Exotica, 
Salvador și zXndina s-au reintegrat 
în patrimoniul național. Astfel, 
„musculatura principală a organis
mului economic" — cum a denumit 
un eseist chilian funcția producției 
cuprifere — a fost eliberată din strin 
soarea dominației străine. înstrăina
rea marilor bogății naturale ale Re
publicii Chile — salpetrul și cuprul 
— a luat sfirșit.

Vlăguirea economiei chiliene, prin 
pomparea spre exterior a unor uria
șe profituri realizate de monopolurile 

începutul acestei luni este mar
cat în Italia de ample mișcâri 
revendicative, la care participă 
un impresionant număr de oa
meni ai muncii din cele mai di
verse sectoare de activitate. Pri
ma și cea mai importanta ma
nifestare de acest gen a fost, 
fără îndoială, greva celor 
1 500 000 de munciori agricoli, 
căreia i-au urmat acțiunile re
vendicative ale texti I iști lor, ma
rinarilor, salariajilor din indus
tria hotelieră etc. Efectele gre
velor ce se desfășoară în aces
te zile în Italia sint accentuate 
de o serie de demonstrații pu
blice și adunări, de trimiterea 
unor delegații la parlament, pen
tru a solicita sprijinirea reven
dicărilor oamenilor muncii. In 
fotografie : demonstrație la 
Roma pentru îmbunătățirea con
dițiilor de muncă și salarizare

nord-americane, atinsese în anii din 
urmă o intensitate aproape inimagi
nabilă. Reputați economiști chilieni 
au făcut calcule ale căror cifre tre
buie citite și recitite, pentru că la 
prima lectură par chiar de necrezut. 
Dar ele reflectă, in mod obiectiv, o 
realitate amară pentru chilieni. De-a 
lungul a patru secole, ceea ce s-a 
creat in această țară — industrie 
proprie, șosele, construcții de locu
ințe, de porturi etc. — poate fi eva
luat la 10 miliarde 500 de milioane 
de dolari, in timp ce profiturile

CORESPONDENTA 
DIN SANTIAGO DE CHILE

obținute de societățile străine nu
mai in ultimii 60 de ani se ridică 
la 10 miliarde, 800 de milioane de 
dolari. Un document elaborat de cor
porația națională a cuprului oferă 
cifre revelatoare asupra profiturilor 
exorbitante realizate mai ales în 
Chile de monopolurile nprd-ameri- 
cane „Anaconda" și „Kennecott". 
Citez din acest document : „Cu nu
mai 16,64 la sută din investițiile 6alc 
mondiale, „Anaconda" obține in 
Chile 79,24 la sută din totalul profi
turilor sale".

Rezultatele cercetărilor întreprinse 
după zborul navei „Soiuz H"

• CAUZA M0RȚII ECHIPAJULUI : SCĂDEREA RAPIDA A PRE
SIUNII ÎN APARATUL DE COBORÎRE

MOSCOVA 12 (Agerpres). — A- 
genția TASS a transmis comunicatul 
Comisiei guvernamentale pentru elu
cidarea cauzei morții cosmonauților 
aviatori Gheorghj Dobrovolski. Vla
dislav Volkov și Viktor Pațaev. în 
comunicat se arată că, in urma stu
dierii înregistrării parametrilor zbo
rului navei cosmice „Soluz-ll“. s-a 
stabilit câ, pină la porțiunea de 
coborire. zborul navei s-a desfășurat 
normal. Cosmonauții Dobrovolski, 
Volkov și Pațaev au acționat in 
conformitate cu programul de zbor.

Pe porțiunea de coborire a navei, 
cu 30 de minute înainte de aterizare.

COMUNICAI COMUN SOVIETO-IIAUAN
MOSCOVA 12 (Agerpres). — In co

municatul comun privind vizita ofi
cială făcută in U.R.S.S. de Aldo 
Moro, ministrul de externe al Italiei, 
se relevă că acesta a examinat, îm
preună cu omologul său sovietic. An
drei Gromiko, perspectivele dezvoltă
rii relațiilor sovieto-italiene și unele 
probleme actuale ale situației inter
naționale. Cei doi miniștri au acor
dat o atenție deosebită situației din 
Europa și „au constatat cu satisfac
ție procesul de îmbunătățire a atmo
sferei politice pe continent". Cei doi 
miniștri — se spune in comunicat — 
au constatat că „guvernele interesate 
au realizat în ultima vreme un oare
care progres in examinarea diferite
lor probleme europene" și și-au ex
primat dorința ca respectivele con
vorbiri „să fie încheiate cu succes cit 
mai grabnic, asigurindu-se posibilită
țile optime pentru realizarea progre
sului in toate principalele direcții ale 
politicii europene". Părțile și-au ex
primat interesul pentru convocarea 
in cel mai scurt timp, cu participarea 
S.U.A. și a Canadei, a conferinței 
general-europene in problemele se
curității. Ele și-au reafirmat „dorința 
de a contribui la continuarea și con

ORIENTUL APROPIAT
• HOTĂRÎRILE CONSILIULUI NAȚIONAL PALESTINEAN
• COMISIA SPECIALĂ A O.N.U. Șl-Â ÎNCHEIAT MISIUNEA

LA AMMAN

CAIRO. — Consiliul Național Pa- 
lestinean, ale cărui lucrări se desfă
șoară la Cairo, a adoptat în unanimi
tate o hotărîre prin care toate for
țele armate ale Rezistenței Palesti- 
nene, inclusiv Armata pentru elibe
rarea Palestinei, au fost plasate sub 
comanda lui Yasser Arafat, liderul 
puternicei organizații de comando 
„Al Fatah" — informează ziarul e- 
giptean „Al Ahram". Intr-un inter
viu acordat agenției M.E.N., Yasser 
Arafat a anunțat, pe de altă parte, 
că participanții la cea de-a 9-a se
siune a C.N.P. au hotărit crearea unui 
organism de informații comun al tu
turor organizațiilor de comando.

Lucrările sesiunii urmează să te 
încheie in cursul zilei de marți.

x
AMMAN. — Comisia specială a 

O.N.U. pentru cercetarea acuzațiilor 
privind violarea drepturilor omului in 
teritoriile ocupate de Israel și-a în
cheiat misiunea la Amman, urmind 
să plece luni in Liban — anunță a- 
genția France Presse. fn capitala Ior
daniei, membrii comisiei au ascultat 
depozițiile a 26 de martori — in mare 
parte cetățeni arabi expulzați de au
toritățile israeliene după executarea 
unei pedepse. Șeful acestui organism, 
H. Amerasinghe (Ceylon), și-a ex
primat, in cadrul unei conferințe de 
presă, regretul că autoritățile israe
liene nu au permis comisiei să vizi

Actul naționalizării înseamnă nu 
numai schimbarea direcției și desti
nației veniturilor realizate de pe 
urma cuprului, dar și o nouă dimen
siune a demnității naționale, una 
din transformările esențiale ale pro
cesului revoluționar din această țară, 
întoarcerea cuprului acasă a fost o 
veche aspirație a națiunii chiliene, a 
minerilor chilieni. în perioada care 
a precedat actul naționalizării, emi
siunile multor posturi de radio și de 
televiziune au fost întrerupte zilnic 
de zeci de ori pentru anunțarea nenu

măratelor mesaje prin care colective 
de muncitori, organizații țărănești și 
studențești, asociații profesionale au 
salutat această mare victorie .obți
nută, in numele și cu sprijinul în
tregii națiuni, de către guvernul 
Unității populare. în ultimele zile, 
aceste mesaje s-au transformat in 
vibrante manifestări de solidaritate 
ale tuturor categoriilor de oameni ai 
muhcii cu concetățenii lor care au 
fost loviți de cutremur, exprimin- 
du-se hotărirea de a nu se precupeți 
nici un efort în aplicarea măsurilor 
stabilite de guvernul Unității popu
lare pentru revenirea cit mai grab
nică la normal, pentru continuarea, 
cu aceeași energie ca și pină acum, 
a operei de așezare pe noi baze a 
societății chiliene.

Satisfacția determinată de actul 
naționalizării se îmbină cu lucidita
tea marii responsabilități pentru 

s-a produs o scădere rapidă de pre
siune in aparatul de coborire. ceea ce 
a dus la moartea instantanee a cos
monauților. Acest lucru este confir
mat de cercetările medicale și 
pa tologoana tom ice.

Scăderea presiunii a fost o conse
cință a pierderii etanșeității navei. 
Examinarea aparatului de coborire, 
care a efectuat o aterizare lină, a 
demonstrat că nu există avarii in 
construcția lui.

Analiza tehnică a permis să se 
stabilească o serie de cauze presupu
se ale pierderii etanșeității. Cerce
tarea acestora continuă.

solidarea proceselor pozitive care se 
desfășoară in Europa, bazindu-se pe 
realitățile politice existente pe con
tinent".

Părțile au căzut, de asemenea, de 
acord să contribuie la încheierea ra
pidă a unei convenții privind inter
zicerea armelor bacteriologice. Gu
vernele sovietic și italian — se spune 
in comunicat — împărtășesc opinia 
că este necesar să se continue efor
turile in vederea înfăptuirii unor mă
suri parțiale privind dezarmarea și 
frinarea cursei înarmărilor și. con
comitent, eforturile in vederea reali
zării dezarmării generale și totale, 
inclusiv a dezarmării nucleare. Ele 
și-au reafirmat interesul față de re
ducerea forțelor armate și a înarmă
rilor in Europa, acordind o mare 
atenție acestei probleme.

în comunicat se constată cu satis
facție dezvoltarea favorabilă a rela
țiilor sovieto-italiene. in special in 
domeniile economic și tehnico-științi- 
fic. A fost reafirmată, de asemenea, 
dorința comună de a dezvolta schim
burile in domeniul culturii. Totodată, 
părțile s-au declarat gata să continue 
dezvoltarea colaborării reciproc-avan- 
tajoase in toate domeniile.

teze teritoriile ocupate pentru a e- 
fectua o anchetă mai aprofundată.

*
TRIPOLI — Un comunicat al Con

siliului Comandamentului Revolu
ției din Libia, difuzat de postul de 
radio Tripoli, anunță că armata li
biana a fost pusă in stare de alertă. 
Această măsură — menționează co
municatul — a fost luată în legătură 
cu situația existentă in Maroc.

★
CAIRO — Acharaf Marouan, se

cretar la Președinția Republicii 
Arabe Unite, a sosit la Tripoli pen
tru convorbiri cu Moamec el Gedafi, 
președintele Consiliului Comanda
mentului Revoluției din Libia, anun
ță postul de radio Cairo, citat de 
agenția France Presse.

Totodată, președintele R.A.U.. An
war Sadat, l-a primit luni pe colone
lul Khuveildi el Hamidi, membru al 
Consiliului Comandamentului Revo
luției din Libia.

Agenția France Presse precizează 
că discuțiile prilejuite de cele două 
întrevederi se referă la ultimele eve
nimente înregistrate in Maroc.

★
TEL AVIV. — Șeful regimului mi

litar ugandez, generalul Idi Amin, 
și-a încheiat luni vizita intreprinsâ 
in Israel, plecind spre Londra. In 
cursul vizitei. Idi Amin a avut con
vorbiri cu oficialitățile israeliene.

gospodărirea cit mai eficientă a mi
nelor. care asigură 80 la sută din 
veniturile valutare ale țării. Pre
ședintele Allende a vorbit in repetate 
rinduri despre sarcina de mare răs
pundere patriotică pe care o au acum 
muncitorii și tehnicienii din indus
tria cuprului in legătură cu crește
rea producției și inlaturarea dificul
tăților pricinuite de condițiile in 
care statul a preluat minele. In fața 
perspectivei naționalizării, monopo
lurile străine au acționat potrivit 
devizei „după mine, potopul". în 
afară de plecarea specialiștilor stră
ini — în multe cazuri sub presiunea 
societăților monopoliste — acestea au 
recurs, in ultimul timp, din dorința 
evidentă de a îngreuna cit mai mult 
sarcina viitoarei conduceri a mine
lor. la exploatarea irațională a zăcă
mintelor de cupru. Poporul chilian, 
ferm hotărit să nu precupețească 
nici un efort pentru a-și pune in 
valoare bogățiile naționale, nu va 
uita acest ultim gest de „rămas bun" 
al monopolurilor, după indelunga 
perioadă de jaf și exploatare.

De curind am ascultat pe unul din 
conducătorii confederației sindicate
lor din industria cuprului. Daniel 
Silva, vorbind despre sentimentele și 
gindurile cu care au așteptat mine
rii naționalizarea. „Pentru sindicatul 
nostru, spunea el. naționalizarea con
stituie un moment culminant al 
luptei. De la înființarea ei, confede
rația noastră și-a propus acest o- 
biectiv. Am văzut acum împlinirea 
uneia din aspirațiile cele mai fier
binți ale oamenilor muncii, ale po
porului. Minerii, tehnicienii și ingi
nerii de la exploatările de cupru iși 
cunosc datoria față de națiune și vor 
fi la înălțime".

Iar dezlănțuirea stihiilor naturii nu 
poate decit să întărească — așa cum 
o dovedește valul de solidaritate 
populară în jurul guvernului Unității 
populare, calmul și energia cu care 
s-a pășit la înlăturarea urmărilor 
cataclismului — hotărîrea tuturor 
oamenilor muncii chilieni de a-șl 
face pină la capăt această datorie.

Eugen POP
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