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® Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a primit pe ambasadorul Zambiei

• Vizita primului ministru 
al Maltei, Dom Mintoff

EXPUNEREA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU 
cu privire Iu Programul P. C. R, pentru îmbunătățirea activității ideologice, 
ridicarea nivelului general al cunoașterii și educația socialistă a maselor,

pentru așezarea relațiilor din societatea noastră
pe baza principiilor eticii și echității socialiste și comuniste

Stimați tovarăși,Transformările revoluționare din societatea contemporană, inclusiv cele petrecute în țara noastră, marile schimbări din viața internațională și uriașa revoluție tehnico- științifică mondială produc mutații radicale în gîndirea maselor largi de oameni ai muncii, au puternice repercusiuni asupra întregii dezvoltări economico-sociale a umanității.Se poate afirma, fără nici o rezervă, că trăim o epocă în care dezvoltarea tumultuoasă a forțelor de producție care dinamizează întregul progres social este tot mai mult determinată de avîntul științei, al cunoașterii umane în general. Producția de bunuri materiale, care înregistrează o puternică dezvoltare și activitatea științifică de lărgire a orizontului cunoașterii — laturi esențiale, inseparabile ale activității omului — exercită o puternică înrîurire asupra conștiinței sociale a tuturor popoarelor.Mașele populare înțeleg tot mai mult rolul hotărîtor pe care îl au în procesul producției materiale și spirituale, în întreaga dezvoltare a societății contemporane. în acest context, activitatea ideologică și politico-educativă de lărgire a ori

zontului cunoașterii capătă o tot mai mare însemnătate.După cum se știe, o dată cu trecerea la înfăptuirea planului cincinal 1971—1975, România a intrat într-o nouă etapă a evoluției sale economico-sociale — etapa făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate. Am vorbit în cîteva rînduri despre caracteristicile acestei etape noi și nu doresc să mă opresc acum la aceste probleme. Voi menționa numai faptul că în noile condiții de dezvoltare a țării noastre, activitatea ideologico-educativă devine o puternică forță, că formarea omului nou, cu o înaltă conștiință socialistă, cu un larg orizont de cultură reprezintă un factor de prim ordin în întreaga activitate de transformare revoluționară a societății, de edificare a socialismului și comunismului.Pornind de la aceste considerente, plenara Comitetului Central al partidului este chemată să analizeze activitatea politico-ideo- lbgîCă 'și'educativă, să stabilească' măsurile necesare în vederea îmbunătățirii acestei munci, ridicării ei la nivelul cerințelor noii etape de dezvoltare în care a intrat țara noastră, a uriașelor schimbări din lumea contemporană.

TABEL

privind dezvoltarea culturii și creației literar-artisticeNr. Unitateacrt. Indicatori de măsură 1938 19701. Teatre șl instituții muzicale— unități număr 18 143— spectatori și auditori mii. 1.6 12,0
2. Cinematografe— unități număr 338 6 275— spectatori mii. 41,4 198,73. Cămine culturale, cluburi

și case de cultură numărr 3 467 7 744

4. Formații artistice de amatori număr 3 500 24 543

5. Activitatea editorialăa) titluri de lucrări total număr 2 300 3 879din care :— lucrări originale. număr 1 900 2 998— traduceri număr 400 881b) tiraj total mii. exempl. 8,0 59,3din care :— lucrări originale. mii. exempl. 6,5 40,7— traduceri . mii. exempl. 1,5 18,6
6. Biblioteci publice

Realizările regimdoi nostru 
pe planul dezvoltării sociale 

și ridicării nivelului 
de cultură al poporului

— unități— volume existente
Ziare, reviste și alte publicații

număr mii. exempl. 3 100
1>1

8142
47,6

■I periodice— tiraj anual
Muzee

mii. exempl. 1333
— unități— vizitatori

Radio și televiziune

număr mii 2938 772
Tovarăși,Analiza activității politico-educative trebuie făcută în strînsă legătură cu mersul construcției noii societăți în general. Numai așa vom putea înțelege mai bine atît succesele, cît și neajunsurile care s-au manifestat în activitatea noastră în anii făuririi orînduirii socialiste.După cum se știe, în anii construcției socialiste, poporul român a obținut succese istorice pe calea dezvoltării sale economico-sociale. Au fost lichidate pentru totdeauna clasele exploatatoare burghezo- moșierești, proprietatea capitalistă asupra mijloacelor de producție, întreaga putere politică și economică trecînd în mîinile clasei muncitoare în alianță cu țărănimea și celelalte forțe sociale; oamenii muncii au devenit cu adevărat stă- pînii mijloacelor de producție, ai întregii avuții naționale, ai propriului lor destin.într-un timp istoric scurt a fost făurită economia socialistă unitară, bazată pe două forme de proprietate socialistă — de stat și cooperatistă. în cei peste 20 de ani de economie planificată s-au obținut succese remarcabile în dezvoltarea industriei și agriculturii socialiste, România situîndu-se printre țările cu cele mai înalte ritmuri de creștere economică.Dezvoltarea impetuoasă a forțelor de producție, diversificarea și perfecționarea producției materiale, precum și amplasarea rațională a noilor unități industriale și so- cial-culturale pe teritoriul țării au produs mari schimbări în structura socială a României. Aceste schimbări se reflectă în caracterul nou al clasei muncitoare — clasă conducătoare a' societății noastre socialiste — în caracterul nou al țărănimii cooperatiste, a cărei a- lianță cu clasa muncitoare constituie forța de granit a orînduirii socialiste, în transformările adînci pe care le-a cunoscut intelectualitatea patriei noastre, care a devenit de fapt o intelectualitate cu totul nouă, legată prin toate fibrele ei de clasa muncitoare, de țărănime, de întregul popor.Aceste profunde transformări cît și politica națională marxist-leni- nistă a partidului nostru au produs, de asemenea, schimbări importante în relațiile dintre oamenii muncii români și de alte națio

nalități ; s-a întărit și se dezvoltă continuu colaborarea și prietenia dintre cei ce muncesc, fără deosebire de naționalitate, în munca și lupta unită pentru făurirea socialismului în patria comună.Aceste schimbări se reflectă, de asemenea, și în faptul că mai mult de 50 la sută din forța de muncă activă lucrează în industrie și în celelalte ramuri neagricole, iar în cursul acestui cincinal forța de muncă ce va continua să lucreze în agricultură se va reduce la circa 40 la sută. Ca urmare a avîntului puternic al întregii economii naționale, a crescut continuu venitul național, care în 1970 s-a realizat în proporție de peste 60 la sută în industrie. Aceasta a permis atît alocarea unor însemnate mijloace materiale și financiare în scopul reproducției socialiste lărgite, al creșterii avuției naționale, cît și -repartizarea unei părți însemnate din venitul național pentru fondul de consum. Pe această bază s-a asigurat sporirea continuă a veniturilor oamenilor muncii, care în cincinalul 1966—1970 au fost de circa 2,5 ori mai mari decît în cincinalul 1951—1955.Pentru a înțelege mai bine preocuparea partidului și statului privind creșterea continuă a veniturilor oamenilor muncii, voi menționa un singur fapt, și anume că numai sporul veniturilor reale pe o persoană în 1975, față de 1970, va fi aproximativ- egal cu întregul venit mediu anual pe o persoană realizat în primul cincinal.Toate marile realizări obținute în domeniul dezvoltării economico- sociale, în ridicarea bunăstării materiale și spirituale a poporului demonstrează justețea liniei generale marxist-leniniste a partidului nostru, care a știut să aplice adevărurile generale la condițiile concrete din țara noastră, să asigure mersul ascendent al construcției socialiste.Succese de seamă au fost obținute în acești ani în domeniul învățămîntului, științei, literaturii și artei, care au cunoscut, de asemenea, mari schimbări. Revoluția culturală, începută o dată cu instaurarea puterii oamenilor muncii, s-a desfășurat cu succes.Este cunoscută starea de înapoiere in care se găsea România în timpul regimului burghezo-moșie-

resc, precum și moștenirea grea pe care am preluat-o în această privință. Pentru partidul și statul nostru socialist s-au impus ca o necesitate obiectivă lichidarea rapidă a acestei situații, înfăptuirea într-un timp cît mai scurt a măsurilor menite să ducă la ridicarea nivelului de cultură al întregului popor. încă de atunci — și viața a confirmat acest lucru — apărea cu toată claritatea că, dacă nu vom reuși să lichidăm starea de înapoiere culturală, să creăm cadrele necesare de specialiști și de muncitori pentru toate domeniile de activitate, însăși dezvoltarea eco- nomică-socială a țării nu se va putea înfăptui cu succes.

Sînt cunoscute eforturile depuse în direcția aceasta. Ca urmare, am ajuns astăzi la învățămîntul de 10 ani — care va fi generalizat în următorii 2—3 ani — obligatoriu și gratuit pentru întregul tineret, la cuprinderea în învățămîntul liceal și în școlile profesionale de meserii a celei mai mari părți a tineretului, la dezvoltarea și diversificarea învățămîntului superior, care poate fi astăzi comparat cu cel din țările cele mai avansate. Cred că este indicat să ne referim în această privință la unele date comparative spre a înțelege mai bine eforturile depuse și marile schimbări ce s-au produs în domeniul învățămîntului și culturii în țara noastră.

care este chemată să joace un rol important în întreaga activitate ideologică și educativă din România.'Voi menționa, de asemenea, rf- teva date privind creația literar- artistică, îndeosebi în ce privește literatura, teatrul, muzica, cinematografia.

— abonamente radio și radio- ficare— abonamente la televiziune miimii 3 075
1484

Dezvoltarea învățămîntuluinumăr de elevi și studenți .Nr. crt.:rt. 1938/1939 1970/19711. Invățămînt obligatoriu de cultură generală 1 575 477 2 941 2652. Invățămînt liceal 49 287 505 8913. Invățămînt profesional, de specializare postliceală și de maiștri4. Invățămînt superior TOTALPînă la sfîrșitul actualului cincinal se prevede ca numărul elevilor și studenților să depășească 5 milioane, reprezentînd aproape un sfert din populația țării. Cred că aceste date vorbesc de la sine despre dezvoltarea pe care a cunos- cut-o în acești ani învățămîntul din țara noastră.Este de înțeles că realizările obținute în domeniul învățămîntului, al formării cadrelor necesare tuturor domeniilor de activitate, în înarmarea tineretului țării noastre cu cele mai noi cuceriri ale știin

39 250 317 36726 489 151 8851 690 503 3 916 408ței și tehnicii constituie unul din factorii primordiali ai progresului rapid al României pe calea dezvoltării economico-sociale, unul din factorii esențiali pentru victoria socialismului în România.O atenție deosebită s-a acordat, de asemenea, dezvoltării științei, factor tot mai important în asigurarea progresului economic și social al întregii țări și în lărgirea orizontului general de cunoaștere. Iată cîteva date care vorbesc în mod concludent despre dezvoltarea cercetării, a activității științifice.
Dezvoltarea activității de cercetare științifică

1938 1970Numărul unităților de cercetare științifică 51 303Total personal din unitățile de cercetare științifică 5 000 37 000Dar în afară de cifre, care sînt prin ele însele grăitoare, trebuie menționat că astăzi activitatea științifică joacă un rol de mare însemnătate în asigurarea progresu
lui rapid al economiei românești.Au cunoscut, de asemenea, o puternică dezvoltare științele sociale ; nu de mult a fost înființată Academia de științe sociale și politice,

în ce privește producția cinematografică, după cum se știe, ea s-a dezvoltat de fapt în anii construcției socialiste. în anul 1970 au fost produse în țara noastră 39 de fil-
me de lung și scurt metraj, circa 160 de filme documentare și științifice, precum și 76 jurna-
(Continuare în pag. a H-a)

Plenara Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român

Miercuri, 3 noiembrie, au început lucră
rile Plenarei Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român.

Plenara are la ordinea de zi : Programul 
P.C.R. pentru îmbunătățirea activității 
ideologice, ridicarea nivelului general al 
cunoașterii și educația socialistă a mase
lor, pentru așezarea relațiilor din societa
tea noastră pe baza principiilor eticii și 
echității socialiste și comuniste.

La lucrările plenarei iau parte ca invitați 
șeii de secții la Comitetul Central, mem
bri ai Colegiului Central de Partid, mi
niștri, membri de partid cu stagiu din ile
galitate, cadre din conducerile Frontului 
Unității Socialiste, Uniunii Generale a Sin
dicatelor, Uniunii Naționale a Cooperative
lor Agricole de Producție, Uniunii Tineretu
lui Comunist, Consiliului Național al Femei
lor, ale consiliilor oamenilor muncii de na
ționalitate maghiară și germană, secretarii 
cu probleme de propagandă ai comitetelor 
județene de partid, conducerile Academiei 
de științe sociale și politice și Academiei 
„Ștefan Gheorghiu” pentru pregătirea ca
drelor de conducere a activității de partid, 
social-politice, economice și administrației 
de stat, rectori ai instituțiilor de învățămint 
superior din Capitală și din țară, conducă
tori ai Consiliului Culturii și Educației So
cialiste, ai Ministerului învățămîntului, ai 
unor instituții de artă și cultură, ai uniu
nilor de creație, directori de teatre, scrii
tori, muzicieni, artiști plastici, oameni de 
știință, redactori șeii ai presei centrale, ai 
presei literar-artistice, directori de edituri, 
lucrători în domeniul cinematografiei și 
radioteleviziuniî.

A fost aprobată componența Comisiei 
pentru elaborarea proiectului de hotărîre 
a plenarei, constituită din tovarășii Emil

Bodnaraș, Gheorghe Pană, Miu Dobrescu, 
Iosif Uglar, Vaslle Potop, Zaharia Stancu, 
Ștefan Voicu.

Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, secretar 
general al Partidului Comunist Român, a 
prezentat Expunerea cu privire la Progra
mul Partidului Comunist Român pentru îm
bunătățirea activității ideologice, ridicarea 
nivelului general al cunoașterii și educa
ția socialistă a maselor, pentru așezarea 
relațiilor din societatea noastră pe baza 
principiilor eticii și echității socialiste și 
comuniste.

în cursul după-ainiezii au început dezba
terile pe marginea expunerii prezentate de 
secretarul general al partidului.

Au luat cuvîntul tovarășii Emil Bodnaraș, 
membru al Comitetului Executiv, al Prezi
diului Permanent al C.C. al P.C.R., vice
președinte al Consiliului de Stat, Mircea 
Malița, ministrul învățămîntului, Gheorghe 
Blaj, prîm-secretar a! Comitetului jude
țean Maramureș al P.C.R., Iiie Verdeț, 
membru al Comitetului Executiv, al Prezi
diului Permanent al C.C. al P.C.R., prim- 
vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, 
Aurel Baranga, dramaturg, Iiie Rădulescu, 
secretar al Comitetului municipal București 
al P.C.R., Constantin Dăscălescu, prim-se- 
cretar al Comitetului județean Galați al 
P.C.R., Paul Niculescu-Mizil, membru al 
Comitetului Executiv, al Prezidiului Per
manent, secretar al C.C. al P.C.R., Traian 
Dudaș, prim-secretar al Comitetului jude
țean Mehedinți al P.C.R., Valter Roman, di
rectorul Editurii politice, Mihai Gere, mem
bru supleant al Comitetului Executiv, se
cretar al C.C. al P.C.R., și Zaharia Stancu, 
președintele Uniunii scriitorilor.

Llicrările Plenarei C.C. al P.C.R. conti
nuă.
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EXPUNEREA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
(Urmare din pag. I)Ie cinematografice ; există o bază bună care ne poate permite ca în scurt timp să realizăm o producție de filme superioară, atît din punct de vedere cantitativ, cît și calitativ, astfel ca cinematografia să-și îndeplinească în condiții tot mai bune importantul rol care îi revine în societatea noastră socialistă.Din toate aceste date, din comparația situației de astăzi cu cea din trecut, reiese cu toată claritatea că în anii construcției socialiste, o dată cu avîntul puternic al

Experiența partidului nostru
în organizarea activității 

ideologice și politice 
de masă în perioada 

construirii socialismuluiStimați tovarăși,
Congresul al IX-Iea, Conferința Națională și Congresul al X-lea al partidului, adoptînd planurile cincinale pentru perioadele respective, măsurile pentru dezvoltarea și perfecționarea conducerii întregii activități economico-sociale, au acordat, după cum este cunoscut, o a- tenție deosebită muncii politico- educative. Partidul nostru a pornit de la faptul că desfășurarea unei permanente activități politico-ideologice și de educație socialistă reprezintă o necesitate obiectivă în întreaga perioadă de construire a socialismului și comunismului, o componentă esențială a procesului de făurire a noii societăți. Noi considerăm și am considerat întotdeauna că menirea istorică a socialismului este nu numai de a elibera omul de asuprire și exploatare, de a asigura bunăstarea lui materială, ci de a făuri o civilizație spirituală superioară, care nu se poate realiza decît prin formarea unui om nou, cu o înaltă conștiință și pregătire culturală și profesională, cu un profil moral-politic înaintat. Am pornit deci de la concepția lui Marx, Engels și Lenin că socialismul și' comunismul nu pot fi concepute decît ca rezultat al creației istorice conștiente a maselor, ca orînduirea în care pentru prima dată în istorie masele se ridică la un nivel superior de înțelegere a necesității, a legilor obiective, și acționează în spiritul cerințelor acestora, făurin- du-și în mod conștient propriul lor destin.Socialismul, îndeosebi comunismul, este acea orînduire socială în care, așa cum sublinia Engels, „viața socială a oamenilor, care pînă acum Ii se opunea ca ceva impus de natură și istorie, devine un act liber al lor. Forțele obiective, străine, care dominau pînă acum istoria, trec sub controlul oamenilor înșiși. Abia din acest moment oamenii își vor făuri, pe deplin conștienți, propria lor istorie, abia din acest moment cauzele sociale puse în mișcare de ei vor avea în chip precumpănitor și în măsură tot mai mare efectele voite de ei. Este saltul omenirii din imperiul necesității în imperiul libertății".România se găsește azi în etapa făuririi primei faze a comunismului — socialismul — etapă ce se întinde pe o perioadă îndelungată și care cunoaște diferite stadii de dezvoltare.Etapa trecerii de la capitalism la comunism constituie un proces revoluționar complex, care începe dar nu se încheie o dată cu cucerirea puterii politice de către cla.- sa muncitoare în alianță cu țărănimea, cu intelectualitatea și celelalte forțe sociale. Transformările revoluționare din toată această epocă cuprind în mod. obligatoriu, atît baza tehnico-materială,. cît și conștiința socială. Trebuie să pornim de la faptul că, în realitate, cucerirea puterii reprezintă abia începutul operei de transpunere în viață a idealurilor socialismului și comunismului pentru care au luptat și s-au jertfit cei mai buni fii ai poporului, a aspirațiilor de libertate, egalitate, echitate și bunăstare- materială și spirituală ale milioanelor de oameni ai muncii — adică a a- celor realități care deosebesc fundamental socialismul de toațe o- rînduirile anterioare. Atingerea a- cestor țeluri presupune o lungă perioadă de timp în care au loc profunde transformări revoluționare în structura societății, în natura relațiilor sociale, în gîndirea și modul de existență al oamenilor. Bizuindu-se pe studierea și cunoașterea legilor obiective ale dezvoltării sociale, partidul comunist trebuie să conducă în mod conștient acest vast și complex proces revoluționar, să organizeze participarea întregului popor la desfășurarea sa în cele mai bune condiții. Lupta noastră pentru făurirea societății socialiste multilateral dezvoltate este parte integrantă a procesului revoluționar de trecere a României spre comunism.Numai atunci cînd oamenii vor dirija în mod conștient procesele sociale și vor obține „efectele voite de ei" se va putea vorbi cu a- devărat de trecerea la comunism.Tocmai de aceea partidul nostru, preocupîndu-se necontenit de a- 

forțelor de producție, s-au înregistrat mari succese în ridicarea nivelului general de cultură al întregului nostru popor.Se poate afirma cu deplin temei că a avut loc o puternică revoluție culturală care, prin complexitatea și implicațiile ei, ocupă același loc ca și marile schimbări revoluționare din industrie și agricultură.Dezvoltarea învățămîntulul, științei și a întregii activități culturale a exercitat o puternică influență asupra tuturor marilor transformări revoluționare petrecute în țara noastră.

vîntul forțelor de producție, în vederea asigurării unei abundențe de bunuri materiale, de perfecționarea relațiilor de producție, a- cordă în același timp o atenție deosebită activității politico-ideo- logice, de formare a omului nou în stare să-și făurească în mod conștient propriul său viitor.Transformarea oamenilor, înarmarea lor cu concepția înaintată despre viață și societate — materialismul dialectic și istoric — cu cele mai noi cunoștințe și concluzii ale științei, constituie una din cele mai complicate probleme, cu mult mai grea, în multe privințe, decît dezvoltarea economiei.De aceea, activitatea ideologică- educativă, de dezvoltare a conștiinței socialiste, constituie o sarcină permanentă a întregului partid, cere o muncă stăruitoare, plină de răspundere și răbdare. Fără nici o exagerare trebuie spus că însuși viitorul comunist al patriei noastre depinde de dezvoltarea cu succes a acestei munci.Tovarăși,O analiză chiar succintă a muncii ideologice-educative desfășurate în perioada de după Congresul al IX-lea ne dă putința să apreciem că s-a depus o muncă intensă, că s-au obținut rezultate de seamă în ridicarea nivelului politico-ideologic al tuturor comuniștilor, în dezvoltarea conștiinței socialiste a tuturor oamenilor muncii. In acest cadru se înscriu, de altfel, și măsurile luate pentru îmbunătățirea conducerii activității economico-sociale, crearea condițiilor politice și organizatorice pentru participarea largă a maselor de oameni ai muncii la conducerea tuturor sectoarelor de activitate. Faptul că în decursul anilor partidul nostru a avut o linie generală justă, a știut să aplice în mod creator adevărurile generale și legile o- biective ale construcției noii orîn- duiri la condițiile concrete din țara noastră se datorește și preocupării sale permanente de organizare a activității politico-ideologice, de înarmare a membrilor și a cadrelor de partid cu concepția materialist- dialectică și istorică despre viață și societate.De asemenea, rezultatele activității educative, de ridicare a conștiinței politice a maselor de oameni ai muncii se reflectă în faptul că întregul popor realizează neabătut în viață politica internă și externă a partidului nostru, politică ce corespunde pe deplin intereselor sale vitale.» Dînd o înaltă apreciere rezultatelor obținute de poporul nostru, sub conducerea partidului, în întreaga activitate economico-socială și în munca politico-ideologică, nu putem trece peste faptul că în anii construcției socialiste și-au făcut loc numeroase lipsuri, greșeli și — după cum se știe — uneori chiar abuzuri și ilegalități, grave încălcări ale normelor de partid, precum și ale normelor de conviețuire și ale legalității socialiste.Nu doresc să mă refer acum la unele lipsuri din activitatea economică, deoarece despre ele am vorbit nu o dată ; știm cu toții că mai avem încă multe de făcut pentru a asigura ridicarea României la nivelul țărilor dezvoltate din punct de vedere economic. Dar știm, de asemenea, că realizările de pînă acum, programul elaborat de Congresul al X-Iea deschid în fața întregului nostru popor perspective minunate — și avem toate condițiile pentru a lichida, într-o perioadă scurtă, rămînerile în urmă. Este știut că, mai cu seamă în primii ani ai construcției socialiste, a trebuit să ducem o luptă hotărîfă împotriva obiceiurilor și concepțiilor despre viață rămase de la vechea orînduire burghezo-moșie- . rească ; a trebuit să înfrîngem împotrivirea, citeodată înverșunată, a fostelor clase stăpînitoare care nu se împăcau cu gîndul că au pierdut pentru totdeauna pozițiile lor privilegiate. Este de înțeles că în aceste împrejurări au fost necesare măsuri hotărîte împotriva tuturor încercărilor elementelor reacționare care urmăreau să împiedice desfășurarea cu succes a construcției socialiste în țara noastră. Cred că asupra acestor probleme există o deplină claritate. Viața demonstrează și astăzi că acolo unde nu 

se acționează cu fermitate pentru apărarea cuceririlor revoluționare, democratice, aceste cuceriri pot fi prejudiciate. Am în vedere acțiunile forțelor reacționare, imperialiste, în unele țări din America de Sud, Africa, Asia și chiar din Europa, care nu numai că se împotrivesc dezvoltării democratice a unor state, dar recurg la cea mai sîngeroasă teroare împotriva forțelor progresiste, revoluționare.Desigur, în România nu mai există astăzi forțe în stare să pună în pericol cuceririle revoluționare și orice încercare de intervenție din afară. s-ar lovi de lupta fermă a întregului popor, hotărît să făurească noua orînduire socialistă, să-și apere viața nouă, independența și suveranitatea.Vorbind de lupta care a trebuit dusă împotriva reacțiunii este necesar însă să reamintesc că s-au comis și unele greșeli șl deformări care au lovit chiar în unii activiști de partid și de stat, că aceste ilegalități nu au nimic comun cu lupta împotriva elementelor reacționare la care m-am referit sau a concepțiilor lor retrograde. Așa cum au apreciat plenara Comitetului Central al Partidului Comunist Român din aprilie 1968 și Congresul al X-lea al partidului, acestea reprezintă încălcări ale normelor de conviețuire socialistă, ale legalității socialiste și ele nu pot fi cu nimic justificate. Partidul și statul nostru au adoptat măsurile corespunzătoare ca asemenea fenomene negative să nu se mai repete, asigurîndu-se respectarea riguroasă a legalității noastre socialiste.De asemenea, în activitatea ideologică-educativă s-au manifestat unele lipsuri.și greșeli. Astfel, într-o anumită perioadă de timp și-a făcut loc o subapreciere a tradițiilor naționale și sociale progresiste, ceea ce a avut urmări negative asupra activității politico-educative. în organizarea învățămîntului și a activității științifice s-au făcut, de asemenea, o serie de greșeli, s-au manifestat tendințe de nesocotire a tradițiilor și condițiilor concrete din România. S-a vorbit de acestea și nu cred că trebuie să mă opresc asupra lor acum. Lipsuri serioase s-au manifestat și în îndrumarea activității literar-artistice, ca și a muncii politico-educative în general ; s-a recurs de multe ori la unele teze generale, rupte de viața poporului nostru.Datorită acestor greșeli, a unor defecțiuni ale muncii ideologice- educative au existat și unele manifestări de lipsă de încredere în forța clasei muncitoare și a poporului nostru, s-a adoptat o ati-.? tudine greșită față de unele științe moderne. Această neîncredere și-a găsit expresie în faptul că au existat păreri potrivit cărora ar fi o greșeală să se organizeze în România producția în unele ramuri moderne, cum ar fi, spre exemplu, electronica. De asemenea, s-au enunțat și teze după care nu era necesar să dezvoltăm prea mult cercetarea științifică în țară, ci mai degrabă să cumpărăm licențe din străinătate. Reamintesc toate acestea pentru că ele au avut repercusiuni negative și au dus la rămînerea în urmă a dezvoltării Rqmâniei în cîteva domenii importante de activitate.Una din lipsurile importante în munca politico-ideologică constă, după părerea mea, în faptul că mult timp nu s-a acordat atenția necesară afirmării în viață a principiilor socialiste și comuniste, a eticii și echității sociale în toate sectoarele de activitate.De asemenea, în munca de educație, mai cu seamă în îndrumarea unor sectoare ideologice — inclusiv a literaturii și artei — și-au făcut loc o serie de manifestări de rigiditate, închistare, formalism. în locul unei activități intense de clarificare principială a concepției noastre despre lume și viață, de afirmare a ideilor marxist-leni-
Programul de educație 

socialistă — cerință 
imperioasă a etapei actuale, 

a dezvoltării ascendente
a societății româneștiStimați tovarăși,După cum am arătat, în perioada din urmă, începînd cu Congresul al IX-lea, o dată cu o preocupare mai mare pentru dezvoltarea economică și îmbunătățirea conducerii economico-sociale, au fost luate o serie de măsuri pentru înlăturarea unor stări de lucruri negative din trecut, pentru lichidarea abuzurilor și întărirea legalității socialiste. învățămîntul și, îndeosebi, cercetarea științifică au cunoscut progrese remarcabile. Creația literar-artistică a realizat opere de mare valoare artistică și spirituală ; în toate domeniile de activitate se simte spiritul novator.Cu toate aceste rezultate pozitive, au continuat să se manifeste unele neajunsuri, îndeosebi îngăduință și lipsă de fermitate față de unele manifestări retrograde. Este adevărat că aceste stări de lucruri nu reprezintă o gravitate deosebită pentru dezvoltarea socialistă a patriei noastre ; dar oricît de mici ar fi daunele pe care le pot aduce 

niste în toate domeniile de activitate, s-a recurs uneori la măsuri administrative, la impunerea unor șabloane și norme create artificial, s-a ajuns la măsuri arbitrare și chiar la unele abuzuri.Lipsuri serioase s-au manifestat și în organizarea și desfășurarea învățămîntului de partid, în munca de ridicare a nivelului politic- ideologic al tuturor comuniștilor ; îndeosebi s-a neglijat activitatea de educare și înarmare cu cunoștințele necesare a cadrelor de partid și de stat.Este necesar acum, cînd analizăm problemele muncii politico- ideologice, să reamintim aceste greșeli pentru a trage toate învățămintele și a lua măsurile necesare astfel ca ele să nu se mai repete sub nici o formă în activitatea noastră.Vorbind despre necesitatea îmbunătățirii activității educative a tuturor oamenilor muncii, trebuie să menționăm și faptul că mijloacele pe care le avem pentru activitatea politico-educativă de masă nu au fost folosite în mod corespunzător, că în munca organelor de partid și a organizațiilor obștești s-au manifestat și în acest domeniu o serie de neajunsuri ; fostul Comitet de Stat pentru Cultură și Artă nu a asigurat, în a- ceastă privință, o îndrumare eficientă a tuturor sectoarelor de activitate.M-am referit data trecută la lipsurile în domeniul învățămîntului, la lipsurile Ministerului învățămîntului ; nu le voi mai menționa acum.De asemenea, radioul și televiziunea nu au răspuns pe deplin rolului și cerințelor puse de partid în fața lor.O serie de lipsuri s-au manifestat și în creația literar-artistică, mă refer Ia conținutul educativ al unor lucrări.Așa cum am mai spus, datorită neglijenței, simțului scăzut de răspundere, a lipsei de fermitate ideologică, au fost importate o serie de filme și alte lucrări artistice sau literare de un slab nivel artistic, cu un conținut ideologic- educativ dăunător. Toate acestea au exercitat, fără îndoială, o anumită influență negativă asupra oamenilor societății noastre, inclusiv asupra unor tineri. Consider că a- semenea stări de lucruri nu pot fi cu nimic justificate. Trebuie să fie clar pentru toți cei care lucrează în aceste sectoare de activitate că mijloacele statului nostru socialist nu pot fi folosite sub nici o formă pentru propagarea unor concepții despre^ viață- opuse ideilor noastre. Nu putem admite ca pe diferite canale și sub diferite forme să se propage concepții rasiste, șovinis- te, naționaliste, să se facă apologia brutalității, a modului de viață burghez.Noi avem o mare răspundere în fața partidului, a poporului și trebuie să acționăm cu fermitate împotriva a tot ceea ce poate duce la poluarea spirituală. Nu putem admite ca de dragul așa-zisei libertăți să se propage prin mijloacele noastre sau în țara noastră concepțiile retrograde, moravurile claselor exploatatoare, modul de viață burghez, indiferent de unde ar veni acestea.Este bine să ne reamintim unde a dus atitudinea de tolerare a propagandei fasciste ; cît a trebuit să plătească poporul român și întreaga omenire pentru faptul că nu s-a acționat cu fermitate pentru interzicerea răspîndirii ideilor reacționare ale hitleriștilor, ale fasciștilor !Reamintesc toate acestea pentru a înțelege că avem datoria să luăm toate măsurile pentru a împiedica răspîndirea în țara noastră a concepțiilor retrograde, reacționare, pentru educarea poporului nostru, a tineretului în spiritul concepțiilor înaintate, al umanismului socialist, al prieteniei și colaborării între popoare, al cauzei păcii în lume.

asemenea manifestări, nu avem dreptul să le trecem cu vederea.Doresc să menționez în fața plenarei Comitetului Central că în ultimii ani Secretariatul și Comitetul Executiv au analizat activitatea educativă și au stabilit un șir de .măsuri în vederea îmbunătățirii ei. Din păcate, însă, aceste măsuri nu au fost duse cu consecvență pînă la capăt, nu s-a acționat pentru înfăptuirea în viață a tuturor hotărîrilor luate în această privință. Trebuie spus că Secretariatul nu a exercitat un control permanent și nu a organizat realizarea cum trebuie în viață a a- cestor sarcini, ceea ce a contribuit la apariția neajunsurilor la care m-am referit. De asemenea, tovarășii care au lucrat și care au îndrumat aceste sectoare de activitate nu au înțeles întotdeauna răspunderea pe care o iau în îndrumarea corespunzătoare a activității politico-ideologice. Se poate spune că și-a făcut loc o anumită atmosferă de automulțumire, de tpcire a combativității și a spiritului revoluționar, în unele sectoa

re s-a încetățenit un spirit funcționăresc, iar pe alocuri o atitudine „intelectualistă", prost înțeleasă.Iată de ce este necesar să analizăm foarte serios activitatea politico-ideologică și educativă, să stabilim măsurile necesare în vederea îmbunătățirii întregii munci în acest important domeniu.Acestea au fost considerentele care au dus la adoptarea de către Comitetul Executiv a măsurilor cunoscute, din luna iulie anul a- cesta. Au trecut, de la stabilirea acestor măsuri privind îmbunătățirea activității ideologice, 3 • luni și jumătate. Putem deci face un prim bilanț.In această perioadă au avut loc dezbateri în întregul partid, adunări deschise ale organizațiilor de partid, plenare lărgite la care au participat activiști ai comitetelor orășenești, municipale și județene. La aceste adunări au participat circa 2,5 milioane membri de partid și alți oameni ai muncii, au luat cuvîntul aproape 500 000 de participanți, s-au făcut zeci de mii de propuneri, unele foarte valoroase, toate oglindind preocuparea pentru îmbunătățirea activității generale și îndeosebi a celei educative. Se poate deci spune că măsurile stabilite de Comitetul Executiv cu privire la activitatea ideologică au fost discutate de întregul partid ; pornind de la faptul că la aceste adunări de partid au participat și nemembri de partid, că prin intermediul organizațiilor obștești s-a discutat cu mase largi de oameni ai muncii, se poate spune că aceste măsuri au fost dezbătute de întregul nostru popor. In toate hotărîrile adunărilor de partid și ale plenarelor, organelor conducătoare, în telegramele acestora precum și în miile de scrisori adresate Comitetului Central în această perioadă de membri de partid și de alți oameni ai muncii — și din care numai o parte au fost publicate în presă — se subliniază în mod unanim justețea a- cestor hotărîri, necesitatea îmbunătățirii activității politico-educative.Totodată, aceste adunări au prilejuit o analiză multilaterală a activității desfășurate în toate sectoarele pentru înfăptuirea în mai bune condiții a politicii partidului nostru.în perioada care a trecut de la hotărîrile Comitetului Executiv, au fost luate o serie de măsuri concrete în vederea lichidării lipsurilor și a îmbunătățirii muncii politico- educative a organelor de partid și de stat. Vă sînt cunoscute aceste măsuri, îndeosebi în domeniul învățămîntului, al învățămîntului de partid, și de aceea, nu doresc să' mă opresc asupra lor. Desigur, sîntem de-abia la început și va trebui să continuăm cu toată perseverența transpunerea în viață a hotărîrilor și a planurilor de măsuri adoptate în adunările organizațiilor de' partid și ale organelor de partid orășenești și județene.Acum, cînd facem un prim bilanț, putem aprecia că hotărîrile adoptate de Comitetul Executiv pentru îmbunătățirea activității politico-educative — care reprezintă o necesitate obiectivă pentru dezvoltarea ascenâentă a societății socialiste românești — au fost salutate și aprobate cu entuziasm de întregul partid și popor. Dezbaterea acestor măsuri a căpătat un caracter cu adevărat național, s-a transformat într-o puternică manifestare a unității partidului, a hotărîrii întregului popor de a înfăptui neabătut politica internă și externă a comuniștilor.Iată de ce putem afirma, fără teama de a greși, că problemele pe.care Ie dezbate în aceste zile plenara Comitetului Central întrunesc adeziunea și reprezintă voința întregului partid și popor.Stimați tovarăși,Hotărîrile partidului nostru privind activitatea ideologică au produs un puternic ecou nu numai în țară, dar și în străinătate. Acest fapt nu poate decît să ne bucure, deoarece dovedește că activitatea partidului și poporului nostru, de făurire a socialismului în România, este urmărită cu mare atenție și interes în' străinătate. Vă sînt, de altfel, cunoscute aprecierile pozitive ce se fac deseori la adresa politicii interne și externe a țării noastre.Se poate spune că tocmai realizările obținute de poporul nostru în înfăptuirea noii orînduiri, sociale, politica sa internațională consecventă de pace și colaborare cu toate popoarele lumii i-au adus României atît de mulți prieteni pe toate meridianele.în interviurile pe care le-am dat în această perioadă am' răspuns pe larg la întrebările puse în legătură cu sensul măsurilor privind îmbunătățirea activității politico-ideologice. Doresc să mulțumesc interlocutorilor mei și ziarelor care au publicat pe larg și corect aceste răspunsuri.Este adevărat că au fost și linele comentarii în presa străină care denatiirâu sensul adevărat al hotărîrilor pentru îmbunătățirea muncii politico-educative ; unele din acestea consider că se dato- resc, fără îndoială, necunoașterii sau nestudierii atente a realităților din țara noastră, altele, trebuie s-o spun deschis, și relei credințe.Unii au pus întrebarea dacă nu se are în vedere o întoarcere la trecut prin adoptarea acestor hotărîri. Pentru' a răspunde cu claritate la această întrebare trebuie să vedem despre ce fel de întoarcere la trecut poate fi vorba, pentru că există trecut și trecut. Trebuie arătat, cu toată claritatea, că nu poate fi vorba de nici un fel de întoarcere la trecutul perioadei 

dominației burghezo-moșierești; noi ne propunem tocmai să combatem cu mai multă hotărîre moravurile și rămășițele Influenței vechii orînduiri. Este limpede că nu există cale de întoarcere spre acest trecut întunecat care a a- pus, în țara noastră, o dată pentru totdeauna. Dacă prin întoarcere la trecut se înțelege perioada de ilegalități și abuzuri, a- tunci trebuie să reamintesc încă o dată că partidul nostru nu numai că a combătut aceste stări de lucruri, dar a luat și măsurile necesare ca asemenea denaturări să nu se mai poată manifesta în societatea noastră socialistă, pentru a asigura respectarea legalității socialiste în toate domeniile de activitate. Deci, în nici un fel nu poate fi vorba de întoarcere la un asemenea trecut ! Dar în afară de aceste trecuturi — ca să spun așa — de tristă amintire, mai există și un alt trecut: este vorba în primul rînd de trecutul cu care ne mîndrim, de lupta pentru eliberare națională și socială, de tradițiile progresiste ale învățămîntului, științei și culturii poporului nostru — și vrem ca în activitatea noastră să ținem seama de
A fi comunist înseamnă 

a-ți însuși marxism-leninismul
în spirit creatorStimați tovarăși,Așa cum am mai arătat, Români^ a intrat într-o nouă etapă a dezvoltării sale economico-sociale, etapa făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate. Planul cincinal 1971—1975, recent adoptat de Marea Adunare Națională, prevede continuarea industrializării socialiste în ritm susținut. Sarcini mari sînt, de asemenea, stabilite în agricultură. întreaga economie a țării noastre va cunoaște un ritm rapid de dezvoltare. Pe această bază urmează să crească în mod substanțial nivelul de trai, material și spiritual, al întregului nostru popor.După cum am subliniat și la Congresul al X-lea, realizarea a- cestor sarcini este posibilă numai pe baza celor mai noi cuceriri ale științei și tehnicii contemporane. De aceea se impune ca o necesitate obiectivă îmbunătățirea și ridicarea nivelului învățămîntului, științei și, legat de aceasta, a întregii activități politico-educative.Dezvoltarea impetuoasă a forțelor de producție, crearea unei puternice baze tehnico-materiale, repartizarea mai justă a unităților economice și sociale pe teritoriul țării vor duce la noi și profunde schimbări în structura socială a țării. Aceasta va impune schimbări radicale și în relațiile sociale, în organizarea conducerii societății, a legislației și normelor juridice,.în întreaga suprastructură a orînduirii noastre.Pornind de la aceste perspective nu prea îndepărtate, este necesar să luăm toate măsurile pentru a asigura soluționarea cît mai corespunzătoare a noilor probleme care apar, pentru a conduce în mod științific procesul de organizare a societății — aceasta constituind, de altfel, una din îndatoririle primordiale ale partidului și statului nostru socialist.Ridicarea rolului conducător al partidului și dezvoltarea continuă a democrației socialiste presupun creșterea nivelului politico-ideologic al cadrelor de partid și de stat, al tuturor comuniștilor, formarea unei înalte conștiințe socialiste a întregului popor, pentru a putea acționa în mod conștient în făurirea propriului lor destin.întreaga activitate politico-ideologică de făurire a unei înalte conștiințe socialiste trebuie să se realizeze pe baza concepției despre lume a clasei muncitoare — materialismul dialectic și istoric, pe baza ideologiei marxist-leninis- te. Numai însușindu-și temeinic a- ceastă concepție, metoda de analiză dialectică a fenomenelor, cadrele de partid și de stat vor putea înțelege bine atît legile obiective ale dezvoltării sociale, cît și noile tendințe și forțe care se a- firmă și sînt în stare să asigure progresul societății omenești.In legătură cu aceasta e bine să ne reamintim avertismentul lui Marx și mai tîrziu al lui Lenin, după care tezele teoretice ale socialismului, concepute de ei, nu trebuie privite ca ceva imuabil, e- laborate o dată pentru totdeauna.Este necesar să se înțeleagă că marxism-leninismul este o învățătură vie care se reînnoiește continuu ; caracterul său revoluționar constă tocmai în faptul că se îmbogățește permanent cu toate concluziile științifice ale dezvoltării sociale, că nu elaborează teze imuabile, date o dată pentru totdeauna, ci ajută la cercetarea și înțelegerea evenimentelor corespunzător noilor condiții economice, sociale, naționale și istorice.Din păcate, unii mai consideră că a-ți însuși și aplica marxism-leninismul înseamnă a repeta pur și simplu anumite teze și idei generale, enunțate la timpul lor de clasicii marxism-leninismului, anumite formulări de principiu privitoare la revoluția și construcția socialistă sau diferite documente de partid, i Cît de străină este o asemenea viziune de spiritul autentic al gîn- dirii materialist-dialectice a proletariatului demonstra cu deosebită convingere și ascuțime V. I. Lenin încă imediat după victoria Revoluției din Octombrie, afirmînd ; 

acest trecut. Este vorba, de asemenea, de trecutul glorios al mișcării revoluționare și comuniste, de trecutul anilor construcției socialiste care a ridicat patria noastră la un înalt grad de dezvoltare în toate domeniile activității economico-sociale. Acest trecut glorios stă la baza dezvoltării viitoare a poporului nostru, în centrul politicii educative ! Numai dacă vom ști să îmbinăm In mod armonios trecutul glorios cu prezentul vom reuși să trasăm căile făuririi cu succes a societății socialiste multilateral dezvoltate, să creăm premisele necesare făuririi comunismului în România !Iată cum trebuie pusă problema trecutului și iată de ce, criticînd vechea orînduire, stările negative din trecut, nu trebuie să negăm totul. Avem toate motivele să fim mîndri de trecutul de luptă și muncă al poporului nostru, de ceea ce am realizat în anii socialismului ; avem toate motivele să prețuim figurile luminoase progresiste ale poporului nostru, eroismul maselor largi populare, fără deosebire de naționalitate, care prin lupta și munca lor au realizat tot ce există astăzi în România.

„Dacă studierea comunismului ar consta numai în însușirea a ceea ce este expus în lucrările, cărțile și broșurile comuniste, atunci foarte ușor am obține niște fanfaroni, sau bucheri comuniști, ceea ce ne-ar aduce numai prejudicii și neajunsuri, pentru-că acești oameni, după ce vor fi învățat și citit ceea ce este expus în cărțile și în broșurile comuniste, s-ar dovedi neputincioși să lege laolaltă toate aceste cunoștințe și n-ar ști să acționeze așa cum într-adevăr o cere comunismul".într-adevăr, așa cum viața a confirmat și confirmă neîncetat, nu In acest spirit se poate însuși, dezvolta și aplica marxism-leninismul. A fi cu adevărat marxist-leninist inseamnă a fi un. explorator îndrăzneț și experimentat al drumului nou pe care îl deschide omenirii socialismul și comunismul, un cutezător vizionar al zilei de inline pornind de la realitățile și cerințele arzătoare ale zilei de azi, precum și, de Ia concluziile, generalizate pe plan teoretic, ale experienței de ieri, și de azi.Socialismul și comunismul, care se edifică în condiții istorice concrete extrem de diverse, nu se pot înfăptui pe baza unui patent universal valabil, pe baza unei licențe unice, cum se întîmplă de pildă în tehnică. De altfel, dacă analizăm lucrurile mal atent, nici chiar -în domeniul tehnicii, principiul reproducerii automate a unui model unic nu este întrutotul valabil, pentru că oricine cumpără astăzi o licență este nevoit să o adapteze la cerințele și condițiile proorii și mai ales este interesat să acționeze pentru perfecționarea acesteia, dacă nu vrea să rămînă în urmă, ținînd seama că tehnica universală nu stă pe loc, că ceea ce este astăzi modern, mîine devine perimat și ineficace; și noi am importat unele licențe, care, după un timp s-au învechit. Cu atît mai mult în domeniul vieții sociale, în organizarea relațiilor noi, socialiste, trebuie permanent ținut seama de schimbările noi care intervin neîntrerupt în viață, de cerințele progresului și de necesitatea adoptării formelor organizatorice care corespund condițiilor concrete date.Reamintesc toate acestea pentru că — așa cum am spus mai înainte — se manifestă încă tendința de a se considera că este suficient să-.țî însușești anumite citate sau teze din clasicii revoluționari pentru a deveni un bun comunist.A fi comunist presupune a fi, un om cu multiple cunoștințe științifice și culturale, care se ocupă continuu de lărgirea orizontului său spiritual, de însușirea a tot ce este mai înaintat în epoca sa.A fi activist comunist presupune, pe lîngă aceasta, și capacitatea de a înțelege noul, de a elabora, pe baza noilor cuceriri ale științei, concluzii teoretice și practice pentru transformarea revoluționară a societății omenești, jîn condițiile țării noastre, unde partidul reprezintă forța conducătoare, aceste cerințe — pentru un comunist, și mai ales pentru un activist de partid și de stat — devin și mai stringente.Este cunoscut că există legități generale care acționează și în socialism, că o dată cu dezvoltarea socialismului se afirmă noi legi sociale. Pentru a elabora o linie politică justă, pentru a Stabili măsurile organizatorice necesare realizării în practică a liniei politice generale, se cere studierea și înțelegerea legilor obiective, se impune să se acționeze în concordanță cu acestea.Trebuie să avem permanent In vedere că generalul se realizează și se confirmă prin particular, că numai în măsura în care un partid comunist știe să înțeleagă realitățile concrete în care-și desfășoară
(Continuare în pag. a HI-a)
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(Urmare din pag. a II-a)activitatea și să acționeze ca atare poate asigura succesul luptei revoluționare.După cum se știe, au fost și sînt încă multe discuții în legătură cu acțiunea legităților generale în condițiile socialismului. Aș lua, spre exemplu, problema contradicțiilor. Se pune întrebarea, dacă în socialism se mai manifestă contradicții, dacă acestea pot deveni antagoniste. Pentru a da un răspuns cît mai apropiat de adevăr, trebuie să pornim de la realitățile concrete din țara noastră. Viața a demonstrat nu o dată că și în condițiile socialismului există și se dezvoltă contradicții, că — dacă nu sînt sesizate și înțelese la timp și nu se acționează în mod conștient pentru depășirea lor — ele pot deveni antagoniste, pot duce chiar la ciocniri.Aș lua, spre exemplu, deosebirile dintre sat și oraș, problema contradicțiilor între muncitori și țărani. Din experiența noastră știm că în perioada dinaintea cooperativizării, aceste contradicții erau destul de mari și au luat cîteodată chiar forme ascuțite.Datorită politicii juste promovate de partid și guvern și îndeosebi ca rezultat al cooperativizării complete a agriculturii, aceste deosebiri de interese și contradicții s-au diminuat mult, dar nu am putea spune că au dispărut cu desăvîrșire. Este vorba în primul rînd de prețurile produselor agricole și industriale și, în al doilea rînd, de condițiile generale de la orașe și de la sate. Pentru ca aceste contradicții să nu se adîncească, să nu devină antagoniste și să nu ducă la ciocniri, este necesară o politică justă de prețuri prin acțiunea conștientă a statului socialist, se impun în continuare eforturi pentru a ridica nivelul satelor, pentru a apropia condițiile de viață de la sate de cele existente în orașe.Dar în același timp este necesar să se desfășoare și o largă muncă educativă pentru ca atît țăranii cît și muncitorii să înțeleagă că este în Interesul lor fundamental, al întregii societăți socialiste, să e- xiste un raport just între prețurile industriale și agricole ; totodată, trebuie dusă o luptă hotărîtă împotriva oricăror tendințe de speculă.După cum se știe, partidul și statul nostru acționează cu fermitate în această direcție, dar trebuie să fim conștienți că soluționarea radicală a acestor probleme cere o perioadă îndelungată, că încă mulți ani va fi necesar să acordăm toată atenția rezolvării lor cît mai corespunzătoare, pentru a asigura dezvoltarea și întărirea alianței dintre clasa muncitoare și țărănime, dispariția treptată a deosebirilor esențiale dintre sat și oraș.Este deci necesar nu să afirmăm că în socialism nu pot fi contradicții, ci — recunoscînd existența lor — să acționăm pentru a le înțelege, să stabilim cele mai potrivite căi în vederea soluționării lor în mod conștient, în concordanță cu interesele făuririi societății socialiste.Aceasta are o mare importanță * în lumina tezei dialectice privitoare la raportul dintre existența materială și conștiință, la primatul condițiilor vieții materiale asupra conștiinței. Pornind de la premisa că modul de viață socială determină modul de gîndire al oamenilor, raporturile dintre ei, nivelul conștiinței ' lor, trebuie să dăm toată atenția perfecționării continue a cadrului social în care își duc viața și se manifestă pe planul societății oamenii muncii din țara noastră. Desigur, victoria socialismului, exproprierea expropriatorilor și instaurarea proprietății socialiste au schimbat baza vieții materiale, au înlăturat inegalitatea economică și politică de clasă, au creat temelia dreptății sociale. Prin aceasta nu am soluționat însă ansamblul problemelor sociale pe care le implică înfăptuirea plenară a principiilor socialismului și comunismului. De aceea se impune să acționăm în continuare pentru perfecționarea organizării societății, a raporturilor socialiste de producție și a relațiilor dintre oameni, să a- plicăm cu consecvență, în toate domeniile vieții sociale, principiile echității socialiste. In această ordi

ne de idei o însemnătate de prim ordin are realizarea judicioasă a repartiției venitului național, astfel încît să se evite atît tendințele egalitariste cît și crearea unor diferențe nejustificat de mari între cîștigurile diferitelor categorii sociale. Este cunoscută preocuparea constantă din ultimii ani a conducerii partidului și statului nostru pentru diminuarea discrepanțelor dintre veniturile oamenilor muncii; ca urmare decalajul dintre salariile nete cele mai mari ale cadrelor de conducere din economie și salariul minim, s-a redus de la aproape 10 ori în 1965 la 6,7 ori în prezent. Dacă luăm în calcul și influența pe care o exercită cheltuielile sociale asupra nivelului de trai al oamenilor muncii, acest decalaj este de fapt de circa 4,5 ori, ceea ce, în condițiile social-economice din țara noastră, considerăm că poate fi a- preciat, în general, drept corespunzător. Acest raport se va mâi îmbunătăți, însă, și mai mult în cursul actualului cincinal ca urmare a faptului că, în contextul creșterii salariului mediu nominal cu circa 26 la sută, salariul minim va spori cu peste 37 la sută. Preocupîndu-se continuu de îmbunătățirea condițiilor de viață ale celor cu venituri mici, de reducerea diferenței nejustificate dintre venituri, partidul și guvernul urmăresc totodată ca în realizarea acestei repartiții să se țină seama de cantitatea și calitatea muncii depuse, de importanța și răspunderea socială a diferitelor activități, de condițiile mai grele de lucru, astfel încît retribuția să aibă un important rol stimulativ, să nu. împingă la egalitarism mic-burghez care ar putea avea consecințe dăunătoare pentru dezvoltarea societății noastre socialiste.In socialism lupta între vechi și nou are, de asemenea, un rol important și constituie o forță motrice a dezvoltării societății. Această luptă se poate desfășura însă fie în mod stihinic, fie în mod organizat și conștient. Pentru a dirija în mod corespunzător acest proces dialectic, este necesar să se sesizeze la timp noul și să se acționeze împotriva vechiului în așa fel încît să nu se ajungă la ciocniri.Așa a acționat partidul nostru în problema cooperativizării, spre exemplu, ' sprijinind dezvoltarea cooperativelor, dar neforțînd lucrurile, ceea ce a permis ca acest proces revoluționar să se încheie prin afirmarea sectorului cooperatist socialist în agricultură, fără a produce prea mari frămîntări. Spun aceasta deoarece, după cum se știe, au fost comise la un moment dat și anumite greșeli în forțarea cooperativizării. Este vorba. îndeosebi de primii ani, cînd s-au și ivit o serie de greutăți, cu repercusiuni inclusiv asupra producției agricole și alianței dintre clasa muncitoare și țărănime. Este adevărat că partidul a combătut cu hotărîre aceste greșeli și a acționat pentru lichidarea lor — și tocmai datorită acestui fapt cooperativizarea s-a putut realiza în bune condiții, ducînd la dezvoltarea producției agricole, la întărirea alianței clasei muncitoare cu țărănimea, la sporirea încrederii țărănimii în politica mar- xist-leninistă a partidului nostru.Acum putem aprecia și mai mult cît de just a procedat partidul nostru trecind la înfăptuirea cooperativizării agriculturii, la realizarea economiei socialiste unitare, ne putem da și mai bine seama ce greutăți ar fi trebuit să învingem dacă nu am fi înțeles la timp noul, dacă nu l-am fi susținut și nu l-am fi promovat cu curaj, dar și cu multă atenție.De aici reiese necesitatea de a studia întotdeauna cu atenție fenomenele sociale, de a acționa și de a crea condiții corespunzătoare pentru afirmarea și promovarea noului ; rezultă. în același timp, și necesitatea de a acționa împotriva vechiului, care nu dispare de la sine, ci trebuie înlăturat la vreme pentru ă nu se ajunge la conflicte. In promovarea noului trebuie ținut seama de condițiile concrete, de a nu se forța niciodată lucrurile, de. a nu se recurge la mijloace administrative, ci de a acționa prin mijloace economice și politice, dirijînd astfel în mod conștient procesul de afirmare a noului în viață. i

Politica externă pătrunsă 
de spiritul concepției 
materialist-dialectice 

a partidului și statului nostruSe poate spune că și în activitatea internațională partidul nostru a acționat și acționează pe baza principiilor materialismului dialectic și istoric.In elaborarea politicii internaționale am pornit. întotdeauna de la contradicțiile existente, de la noile fenomene ce apar pe plan internațional, am avut și avem în vedere că și în relațiile dintre state există și pot apare contradicții, că și în viața internațională are loc o luptă continuă între vechi, și nou.După cum este cunoscut, victoria Marii Revoluții Socialiste din Octombrie a marcat o nouă eră în istoria societății omenești — era socialismului. O dată cu aceasta a apărut o nouă contradicție fundamentală în viața internațională, care s-a amplificat o dată cu victoria socialismului în noi țări, cu formarea sistemului socialist mondial. Reacțiunea internațională a încercat prin toate mijloacele, inclusiv intervenția militară, să împiedice victoria socialismului, dar popoarele Uniunii Sovietice, sub conducerea partidului făurit de Lenin, cu sprijinul clasei muncitoare și al forțelor revoluționare din toate țările, inclusiv din România, au înfrînt pe reacționari și intervenționiști, făurind cu succes noua orînduire socialistă.Victoria revoluției, după cel de-al doilea război mondial, în- tr-un număr de state din Europa, Asia și America Latină, printre care și în țara noastră — și aș sublinia în mod special crearea Republicii Populare Chineze care a avut o importanță istorică deosebită — a dus la afirmarea și mai puternică a noului care reprezintă viitorul întregii omeniri — socialismul și comunismul.Formarea sistemului socialist mondial — după cel de-al doilea război mondial — care cuprinde 14 stgte, a deschis calea pentru afirmarea în lume a unor relații de tip nou între state și popoare. Tocmai datorită existenței sistemului socialist mondial, în raportul de forțe pe arena internațională s-ău produs schimbări radicale, creîn- du-se posibilități reale ca forțele antiimperialiste să pună capăt politicii imperialiste de război și să asigure pacea între popoare.După cum se știe, în relațiile dintre țările socialiste s-au ivit o serie de divergențe și chiar contradicții. Se poate spune că acestea sînt determinate atît de unele deosebiri economice, sociale, naționale, istorice, deci de cauze o- biective, dar și de anumite greșeli de ordin subiectiv. De altfel, se știe că Lenin a atras atenția, la timpul său, că pot apare unele contradicții între țările socialiste. Pornind de la aceste realități, problema care se pune este nu de a nega existența acestora, ci de a le înțelege cauzele și a milita activ în direcția împiedicării adîncirii lor, pentru găsirea căilor care să ducă la depășirea acestora.In acest spirit a acționat și acționează partidul nostru, Republica Socialistă România, considerînd că aceste divergențe sînt vremelnice, că dacă se acționează cu grijă, pornind de la interesele generale, de la afirmarea noului, a principiilor marxist-leniniste și ale internaționalismului socialist în relațiile dintre state — bazate pe deplina egalitate în drepturi, respectul independenței și suveranității naționale, neamestecul în treburile interne, întrajutorarea și a- vantajul reciproc — aceste divergențe pot fi depășite, relațiile de tip nou pot să se afirme tot mai deplin. Noi avem toată convingerea că, în ciuda' existenței încă a anumitor greutăți, aceste divergențe vor fi depășite, relațiile de tip nou vor triumfa, deoarece aceasta con

stituie o necesitate ' obiectivă a dezvoltării societății socialiste.In același mod se pune problema și în ce privește relațiile dintre partidele comuniste și muncitorești. Divergențele din mișcarea comunistă și muncitdrească se datoresc atît condițiilor econo- mico-sociale, naționale, dar îndeosebi faptului că vechea formă de unitate nu mai corespunde noilor condiții istorice, lucru recunoscut de altfel încă din 1943, cînd Internaționala Comunistă a hotărît să se autodizolve. Orice încercare de a menține vechile stări de lucruri nu poate să nu ducă la divergențe ; de aceea este necesar să se acțioheze pentru realizarea unității pe noi baze, pe baza principiilor marxist-leniniste și ale internaționalismului proletar, care presupun deplina egalitate între partide, respectul independenței și neamestecul în treburile interne, dreptul fiecărui partid de a-și elabora linia politică corespunzător condițiilor din țara respectivă.Colaborarea și întrajutorarea, solidaritatea internațională trebuie să pornească de la aceste realități ; numai pe această bază se va realiza o nouă unitate care va fi incomparabil superioară celei anterioare. Se poate spune că ne aflăm într-un stadiu de afirmare a acestei noi unități, care va da mișcării comuniste și muncitorești noi dimensiuni naționale și internaționale. De aceea, partidul nostru acționează cu consecvență pentru dezvoltarea relațiilor de colaborare cu toate partidele comuniste și muncitorești, pentru întărirea unității și colaborării lor pe baza respectării stricte a dreptului fiecărui partid de a-și elabora linia politică corespunzător condițiilor în care își desfășoară activitatea, pentru întărirea unității și coeziunii liber consimțite a partidelor comuniste și muncitorești.Referindu-mă la securitatea europeană, se poate spune, de asemenea, că inițial ea a avut nu prea mulți aderenți. Faptul că a- ceasta corespundea necesității și intereselor tuturor popoarelor continentului nostru a făcut ca ideea securității europene și a unei conferințe a tuturor statelor interesate să cîștige tot mai mulți adepți, fiind astăzi îmbrățișată practic de toate statele europene. De aceea, se poate aprecia că sînt create condițiile spre a se trece la reuniuni pregătitoare pentru organizarea într-un timp nu prea îndepărtat a conferinței generale europene.în general, sîntem martorii unor profunde transformări în viața internațională, ai creșterii tot mai puternice a forțelor care se pronunță pentru instaurarea în relațiile dintre state a principiilor deplinei egalități, a respectului independenței și suveranității naționale, pentru renunțarea la forță sau la amenințarea cu forța în rezolvarea problemelor litigioase.Afirmarea acestor principii în relațiile dintre state, fără deosebire de orînduire socială, dovedește că ele corespund unor necesități obiective, că în ciuda unor obstacole ele se vdr impune în practica internațională.O importanță deosebită în dezvoltarea situației internaționale o reprezintă hotărîrea adoptată, cu o mare majoritate, pentru restabilirea drepturilor legitime ale Republicii Populare Chineze în O.N.U. și în celelalte organisme internaționale. Aceasta, aș putea spune, constituie o dovadă în plus că ceea ce reprezintă o necesitate obiectivă în dezvoltarea vieții internaționale nu poate fi multă vreme împiedicat să se afirme, că orice încercări s-ar face, mai devreme sau mai tîrziu, vechiul — și aici este vorba de vechea politică — trebuie să eșueze și să facă Ioc unei politici 

raționale, corespunzătoare intereselor cauzei colaborării internaționale și păcii în lume.Acest adevăr se reflectă și în alte aspecte ale vieții internaționale contemporane și chiar în însăși înfruntarea majoră a zilelor noastre — aceea dintre aspirația arzătoare a uriașei majorități a omenirii spre pace și destindere, și politica de încordare, agresiune și război dusă de cercurile militariste, imperialiste. Constituie un a- nacronism, cu repercusiuni î.eose- bit de grave asupra popoarelor, cursa înarmărilor și, îndeosebi, a înarmărilor nucleare. împotriva a- cestei politici a vechiului de care se cramponează cercurile reacționare se ridică uriașe forțe mondiale, practic opinia publică internațională, care cere promovarea unei politici noi de dezarmare, de orientare a uriașelor fonduri militare spre progresul material și cultural al tuturor popoarelor, a unei politici de încredere și colaborare. Pornind de la aceste considerente, partidul și guvernul țării noastre militează cu energie și consecvență pentru dezarmare generală și, în mod deosebit, pentru dezarmarea nucleară, se pronunță hotărît pentru organizarea unei conferințe consacrate dezarmării la care să participe toate statele lumii profund interesate în eliberarea de coșmarul unei conflagrații nucleare, în diminuarea poverii înarmărilor. Acționăm pentru trecerea de la declarații generale la măsuri concrete, practice în direcția dezarmării.Un alt anacronism în viața internațională, un rezidiu al vechiului, al epocii războiului rece, îl constituie de asemenea menținerea blocurilor militare opuse care, departe de a fi un mijloc de întărire a securității, reprezintă un factor de animozitate și suspiciune, o piedică în apropierea și conlucrarea între națiuni pe baza egalității în drepturi în vederea însănătoșirii climatului internațional și consolidării păcii. Așa cum un anacronism îl reprezintă și faptul că a- cum, la aproape 27 de ani de la terminarea războiului, în nenumărate state continuă să se afle trupe străine și baze militare. Ținînd seama de aceasta, România se pronunță pentru desființarea N.A.T.O. și, concomitent, a Tratatului de la Varșovia, creat în scopuri defensive ca urmare a constituirii Pactului Atlanticului de Nord, pentru lichidarea tuturor grupărilor militare opuse, pentru înlocuirea politicii de bloc cu dezvoltarea largă, nestingherită a colaborării multilaterale dintre națiuni și popoare.Bazindu-șl întreaga politică internațională pe principiile dialecticii istorice, partidul și statul nostru se situează ferm de partea forțelor înaintate ale omenirii, își pun eforturile în slujba noului în politica mondială, acționează împotriva mentalităților și polițiilor perimate, dăunătoare, potrivnice intereselor popoarelor, intereselor păcii și progresului universal.Este adevărat că desfășurarea vieții internaționale, a evenimentelor demonstrează, zi de zi, că noul își croiește drum prin lupte grele împotriva vechilor forțe irriperia- liste, reacționare, care vor continua vechea politică de forță și dictat, politica colonialistă și neo- colonialistă.In același timp, evenimentele confirmă cu putere faptul că forțele antiimperialiste, popoarele care luptă pentru apărarea independenței și suveranității lor naționale, pentru dezvoltare de șine stătătoare, devin tot mai puternice, că
izarea întregii vieți 
pe baza principiilor 

î echității socialisteStimați tovarăși,întreaga activitate politico-ideolo. gică trebuie să se bazeze pe politica partidului nostru, care reprezintă marxism-leninismul creator în România. înfăptuirea vastului program elaborat de Congresul al X-lea cere eforturi serioase din par- 

— dacă ele își unesc forțele — pot să se opună vechii politici, pot sa asigure afirmarea noilor principii în viața internațională, a dreptului fiecărui popor de a se dezvolta corespunzător voinței sale, să ducă la lărgirea relațiilor de colaborare între popoare, la realizarea unei păci trainice pe planeta noastră.Desfășurarea vieții internaționale evidențiază cu putere de lege că progresul economico-social al fiecărui popor, cauza luptei antiim- perialiste impun unitatea tuturor forțelor progresiste naționale, a tuturor forțelor antiimperialiste pe plan mondial.Istoria, cel mal bun învățător, demonstrează că prigoana împotriva comuniștilor sau altor forțe revoluționare a dus la pierderea cuceririlor democratice, inclusiv la pierderea independenței naționale.De aceea, colaborarea între toate forțele revoluționare democratice, naționale, antiimperialiste '— și comuniștii sînt cei mai consecvenți luptători împotriva imperialismului — reprezintă o necesitate obiectivă pentru dezvoltarea economico- socială a fiecărui popor, pentru independența și suveranitatea națională, pentru desfășurarea cu succes a luptei împotriva politicii imperialiste de forță și dictat.Fără unitatea tuturor forțelor antiimperialiste naționale nu se poate realiza un puternic front antiimperialist. Forța unității internaționale constă în coeziunea și puterea detașamentelor naționale ; acest adevăr trebuie avut permanent în vedere și în toate împrejurările.
O analiză succintă a evenimentelor internaționale atestă justețea liniei generale a politicii externe a României, confirmă faptul că această politică corespunde unor necesități obiective, că ea ține seama atît de interesele poporului nostru, cît și ale popoarelor din țările socialiste, de cauza colaborării tuturor forțeloi antiimperialiste, a tuturor statelor lumii în lupta pentru pace și colaborare internațională.Nu doresc să mă refer la unele probleme mai actuale internaționale. Sînt cunoscute pozițiile partidului nostru în problema războiului dus de Statele Unite în Vietnam și Indochina, în problema conflictului din Orientul Apropiat, îngrijorarea noastră față de ascuțirea situației și încordarea relațiilor dintre India și Pakistan. Este cunoscută preocuparea partidului nostru de a se ajunge la încetarea cît mai grabnică atît a războiului din Vietnam, cît și a conflictului din Orientul Apropiat, de a se face totul pentru a nu se ajunge la un conflict armat între India și Pakistan ; aceasta o cer atît interesele popoarelor respective, cît și interesele tuturor popoarelor, cauza colaborării și păcii internaționale.M-am referit la unele probleme Internaționale pornind de la unitatea dialectică dintre politica internă și externă, dorind să subliniez și prin aceasta că în activitate^ ideologică, de formare a omului nou cir >. o înaltă conștiință revoluționară, înțelegerea justă a fenomenelor internaționale, a noilor direcții în relațiile dintre state constituie o latură esențială a muncii- politico-ideolo- gice, educative.De aceea va trebui să acordăm 

o atenție deosebită educării maselor largi populare în spiritul principiilor politicii externe a partidului și guvernului țării noastre, făcî-nd din fiecare activist și cetățean un militant activ pentru înfăptuirea a- . cestei politici, pentru dezvoltarea colaborării și prieteniei cu toate popoarele lumii, pentru cauza păcii în lume.

tea întregului partid și popor. Se impune o disciplină și o ordine de- săvîrșită, mijloacele materiale și financiare trebuie gospodărite cu maximum de eficiență, înlăturîn- du-se orice risipă. Trebuie să înțelegem că lichidarea rămînerii în urmă și făurirea unei economii a

vansate nu poate fi decît rodul muncij unite a întregului popor.Desigur, colaborarea internațională are o mare însemnătate, constituie o cerință obiectivă ; de aceea țara noastră dezvoltă larg cooperarea cu țările socialiste, cjj celelalte state din lume, dar esențialul, factorul hotărîtor îl reprezintă eforturile creatoare ale oamenilor muncii, fără deosebire de naționalitate, din țara noastră, munca întregului popor.Numai pe baza folosirii cît mai judicioase a venitului național vom asigura atît reproducția lărgită, cît și creșterea nivelului de trai. In gospodărirea mijloacelor de care dispunem trebuie să ținem seama și de prezent, dar și de viitorul națiunii noastre socialiste. Să acționăm ca o familie unită care dorește să ocupe, în lume, un loc tot mai respectat și demn, loc cucerit prin muncă și printr-o politică de colaborare, prietenie și pace.Prin munca politică-educativă este necesar să asigurăm afirmarea cu putere în viață a principiilor comuniste. Membrii partidului, toți cetățenii patriei noastre socialiste trebuie educați în spiritul eticii și echității sociale. Comunistul trebuie să lupte cu hotărîre împotriva exploatării și asupririi naționale și sociale, împotriva rasismului, șovinismului, naționalismului, a oricăror forme de înjosire a omului. El trebuie să fie luptător neabătut pentru relații de colaborare și prietenie între oameni, între națiuni, pentru realizarea în practică a principiilor dreptății, a unei juste repartiții a venitului național între oamenii muncii.Comunistul trebuie să combată cu hotărîre obiceiurile burgheze și să lupte pentru înlăturarea lor din viața oamenilor.Influența moravurilor burgheze se manifestă în primul rînd prin atitudinea față de proprietatea socialistă ; furturile, delapidările, sustragerile de orice fel lovesc în interesele tuturor oamenilor muncii, sînt acte ostile construcției socialiste, de aceea trebuie considerate, așa cum spunea Lenin, ca acte contrarevoluționare.Mentalitățile generate de clasele exploatatoare se exprimă și în tendințele de parazitism, în încercarea de a trăi fără muncă, pe seama altora, sau de a înșela societatea oferindu-i foarte puțin, și dacă se poate nimic, în schimbul avantajelor pe care i le creează a- ceasta. Expresii ale moravurilor și modului de viață burghez sînt, de asemenea, desfrîul moral, care poate îmbrăca nenumărate forme de manifestare, tendința de a duce 
o viață de lux; prin, cîștiguri ilicite, necinstea, minciuna, carierismul — vicii care alterează grav fizionomia omului și care vin în cea mai flagrantă contradicție cu principiile morale ale noii noastre societăți. Este necesar să combatem cu hotărîre fenomenele de căpătuială, de înavuțire personală în discordanță cu situația generală, să combatem favoritismul și nepotismul, toate acestea constituind, de asemenea, manifestări ale vechii societăți care trebuie să dispară în socialism. Dăunătoare mersului nostru înainte sînt și spiritul individualist, mic-burghez, de indiferență față de marile aspirații și eforturi ale poporului, sustragerea de la obligațiile pe care uriașa operă de transformare revoluționară a societății și de înflorire a patriei le pune în fața fiecărui cetățean. Viața arată că mentalitățile vechi, de esență burgheză, sau mic-burgheză, pot avea consecințe deosebit de grave asupra poziției omului în societatea de azi. Ele pot duce pînă la urmă la descompunerea morală și politică a celor care devin prizonierii acestora, inclusiv la comiterea de acte ce pot aduce prejudicii societății, propriului popor, patriei socialiste, cauzei socialismului. Lupta fermă împotriva concepțiilor retrograde din vechea societate, împotriva o- biceiurilor și moravurilor care poartă amprenta modului de viață burghez, eliberarea omului de tarele morale ale trecutului, de consecințele gravelor deformări spirituale produse de ideologia și comportamentul claselor exploatatoare constituie, de aceea, o latură esen- 
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(Urmare din pag. a IlI-a) țială a activității politice de educație socialistă a oamenilor muncii din patria noastră. Tovarășii ilegaliști își aduc aminte ce mare a- tenție acordam noi poziției morale atunci cînd un om sau un cetățean dorea să intre în partidul comunist, deoarece și în condițiile ilegalității s-a dovedit nu o dată că descompunerea morală a dus la descompunere politică, la trădare. Deci, problema poziției morale a comunistului, a fiecărui om al muncii este o problemă esențială pentru dezvoltarea societății noastre.Munca politico-educativă trebuie să pună pe primul plan apărarea proprietății socialiste — de stat și cooperatiste. Să facem ca fiecare cetățean să-și consacre energia și capacitatea creșterii avuției naționale, înfloririi vieții tuturor oamenilor muncii ; numai astfel va crește și fericirea fiecăruia în parte.Să educăm pe toți cetățenii, și în special tineretul, în spiritul cultului față de muncă, față de munca liberă, despovărată de exploatare din societatea noastră, singura sursă a progresului și prosperității poporului nostru, a națiunii noastre socialiste, mijlocul principal de afirmare a talentului și forței creatoare ale tuturor cetățenilor, de manifestare a personalității și autoperfecționare morală a fiecăruia.In întreaga sa viață, comunistul trebuie să dea dovadă de modestie și simplitate, să combată manifestările de îngîmfare și aroganță, să ducă o viață familială și socială exemplară.Comunistul trebuie să fie cinstit, curajos, demn, să lupte cu ardoare pentru adevăr, pentru dreptate și libertate. El trebuie să iubească munca, să depună eforturi și să se preocupe continuu pentru dezvoltarea proprietății socialiste de stat și cooperatiste, să pună pe primul plan interesele poporului muncitor, înțelegînd că între interesele personale și cele generale ale întregii societăți nu există nici o contradicție ci, dimpotrivă, există o strînsă unitate dialectică, că buna stare personală este strîns legată de bunăstarea întregului popor, că asigurînd dezvoltarea generală a țării asigură ridicarea și a nivelului său de trai.Relevînd profunzimea și însemnătatea istorică a operei de transformare socialistă a omului, Lenin sublinia că partidul comunist trebuie să lupte pentru a face să prindă rădăcini în conștiința maselor, în deprinderile lor, în traiul lor de zi cu zi, regula : „toți pentru unul și unul pentru toți",... - pentru a introduce treptat, dar ferm, disciplina comunistă și munca comunistă".în activitatea politico-educativă va trebui să acordăm o mai mare atenție politicii naționale marxist- leniniste a partidului nostru, să intensificăm activitatea de educare a oamenilor muncii, fără deosebire de naționalitate, în spiritul prieteniei și frăției, în lupta și munca comună pentru făurirea noii orînduiri sociale, pentru înflorirea României socialiste. Despre problema națională, în general, despre rolul națiunii în socialism și despre problema naționalităților și rolul lor am vorbit pe larg, în mod deosebit, la a 50-a aniversare a partidului — și nu doresc să mai revin acum asupra acestora. De altfel, consider că asupra acestor probleme în partidul nostru există o deplină claritate. Consider că partidul nostru a contribuit mult la clarificarea și pe plan internațional a problemei naționale și a rolului națiunii în dezvoltarea socialismului.
De asemenea, va trebui să ne preocupăm permanent și continuu de educarea poporului nostru in spiritul solidarității internaționaliste cu popoarele țărilor socialiste, cu mișcarea comunistă și muncitorească internațională, cu oamenii muncii de pretutindeni, cu mișcările de eliberare națională, cu toate forțele marelui front antiimperialist. Aș putea spune că este un merit al partidului nostru că a pus un accent deosebit în e- ducarea comuniștilor și a poporului nostru în acest spirit, că și-a manifestat și își manifestă activ solidaritatea în practică, și nu în vorbe, cu lupta tuturor popoarelor care se ridică împotriva asupririi naționale, a colonialismului și imperialismului, pentru libertate și independență.Comunistul trebuie să știe să îmbine în mod armonios interesele naționale cu internaționalismul proletar. A fi comunist înseamnă a fi întotdeauna de partea popoarelor care luptă pentru independența lor națională, a milita pentru colaborare și pace între state și națiuni !Toate aceste cerințe trebuie să devină de fapt norme de conviețuire și de relații pentru toți oamenii muncii, pentru întregul nostru popor. In acest spirit trebuie educați copiii și tinerii patriei noastre. Acestea trebuie să constituie cerințe obligatorii față de omul nou, înaintat, cu o înaltă conștiință socialistă.Cred că va fi necesar să trecem la elaborarea mai amănunțită a normelor de relații și de conviețuire socială, care să devină un a- devărat cod al educației și comportării socialiste și comuniste. In general, este necesar să acordăm mai multă atenție elaborării noilor norme de drept socialist pentru toate domeniile vieții sociale. Trebuie să înțelegem că multe din vechile norme de drept nu mai corespund noilor condiții economice, sociale și Istorice, că păstrarea lor vine in 

contradicție cu cerințele noii orîn- duiri, că și aici trebuie să acționăm pentru înlăturarea a ceea ce este perimat și să facem loc noului care se afirmă cu putere.întregul sens al măsurilor privind activitatea politico-ideologică este de a asigura afirmarea tot mal puternică în viață a principiilor comuniste, de a învăța să muncim și să trăim în spiritul acestor principii. Fără îndoială că aceasta ftu se poate realiza printr-o hotărîre, că necesită o muncă foarte îndelungată și perseverentă în toate sectoarele de activitate.Adeseori, deficiențele existente în activitatea noastră ideologică, politică și cultural-educativă, fenomenele negative care apar în viața socială, în comportamentul unor oameni se încearcă a fi justificate prin teza despre rămînerea în urmă a conștiinței față de dezvoltarea vieții materiale. A accepta o asemenea justificare pentru lipsurile noastre înseamnă a încuraja o atitudine pasivă, defetistă, cu profunde repercusiuni negative a- supra dezvoltării societății. Noi, comuniștii, studiem legile sociale o- biective nu pentru a adopta o poziție fatalistă față de acestea ci, dimpotrivă, pentru ca, înțelegînd sensul lor, să putem acționa în interesul progresului social, în interesul oamenilor, al victoriei socialismului și comunismului. Fără a nega cîtuși de puțin rolul esențial al forțelor de producție în dezvol-
Creșterea rolului conducător 

al partidului in societate, 
sporirea funcțiilor statului 
in conducerea vieții socialeStimați tovarăși,înfăptuirea acestor obiectiva fundamentale impune îmbunătățirea activității tuturor organizațiilor și organelor de partid, începînd cu Comitetul Central. Este necesar să se afirme și mai puternic rolul partidului de forță politică conducătoare în toate sectoarele activității economico-sociale ; așa cum este necesar ca statul nostru socialist să-și îndeplinească în mai bune condiții rolul său în toate domeniile de activitate. Fiecare organizație de partid trebuie să poarte răspunderea și să acționeze pentru realizarea în viață a politicii partidului. Este necesar să întărim rolul organizațiilor de partid din ministere, institute de cercetări și organizații obștești, inclusiv din uniunile de creație și societățile științifice. Toate aceste organizații — rămînînd în continuare în evidența comitetelor de partid ale sectoarelor de care aparțin — trebuie să lucreze în același timp sub îndrumarea Secretariatului Comitetului Central al partidului.Este necesar să fie întărită exigența la primirea în partid și în general față de activitatea și comportarea în muncă și în societate a comuniștilor. Fiecare membru de partid trebuie să primească sarcini concrete în desfășurarea activității politico-educative în rîndul oamenilor muncii.O atenție deosebită se impune să acordăm îmbunătățirii muncii cu activul de partid care constituie o uriașă forță politică în înfăptuirea hotărîrilor partidului și statului. Membrii comitetelor de partid-din marile întreprinderi, instituții, comitetele comunale, orășenești, municipale și județene vor trebui să participe mai intens la întreaga activitate a organelor respective, fiecare membru al unui comitet urmînd să îndeplinească o muncă concretă.Comisiile comitetelor județene, pe lîngă studierea anumitor probleme, vor trebui să participe și la exercitarea controlului în domeniile lor de activitate, inclusiv la controlul muncii aparatului de partid. Este necesar să se stabilească regula ca semestrial comitetele de partid să analizeze cum se desfășoară munca politică-edu- cativă în sectorul lor de activitate.Va trebui să fie îmbunătățită activitatea cabinetelor de partid, pentru ca ele să devină adevărate centre de conducere a muncii ideologice. In acest sens, pentru conducerea lor, este necesar să fie create consilii obștești care să se sprijine pe un larg activ de partid.In vederea desfășurării în bune condiții a muncii educative, va trebui să fie create în toate întreprinderile, în instituții, comune și orașe cabinete pentru științele sociale și răspîndirea cunoștințelor științifice. în cadrul acestor cabinete vor funcționa și'centrele de documentare pentru activitatea politico-educativă. De regulă, a- ceste cabinete vor trebui să funcționeze pe lîngă cluburi, cămine culturale și case de cultură.în activitatea de combatere a diferitelor manifestări retrograde, moravuri și obiceiuri vechi, trebuie să crească și mai mult rolul adunărilor oamenilor muncii, care au o profundă influență educativă și socială.în cadrul muncii educative trebuie, de asemenea, să se acorde o atenție deosebită întăririi disciplinei și ordinii, respectării legalității socialiste, cunoașterii și aplicării riguroase a legilor statului nostru socialist.Trebuie să punem capăt cu hotărîre atitudinii, care se mai în- tîlnește chiar și la unele cadre de 

tarea societății, noi pornim de la teza, de asemenea marxistă, că la rîndul ei conștiința poate exercita o puternică înrîurire asupra mersului înainte al societății, că ideile înaintate, cucerind masele, devin .o uriașă forță materială a progresului. Tocmai animați de această convingere dorim să intensificăm activitatea ideologică, politică și cultural-educativă, eforturile pentru ridicarea conștiinței socialiste a oamenilor muncii.După cum vedeți, tovarăși, ne propunem să pornim la un drum lung. Nu este vorba de o campanie, ci de a așeza întreaga noastră viață socială pe principiile eticii și' echității socialiste și comuniste, pe noi norme de conviețuire și relații sociale.Dacă putem pune astăzi aceste probleme de mare răspundere, a- ceasta se datorește faptului că am intrat într-o nouă etapă a dezvoltării socialiste a României — în etapa cînd problema relațiilor sociale, a relațiilor dintre oameni, cînd afirmarea principiilor noi în practică condiționează întreaga dezvoltare socialistă a țării noastre, viitorul comunist al patriei. Este deci vorba ca și în acest domeniu să începem să acționăm mai organizat, împotriva vechiului, pentru promovarea noului. Numai atunci vom putea spune că ne îndeplinim datoria de comuniști, vom putea avea încredere deplină că viitorul țării, al poporului, se va afla în mîini sigure.

conducere, de a nesocoti sau încălca legile statului, gîndind probabil că legile nu ‘sînt făcute și pentru ei.Este necesar să asigurăm o bună cunoaștere a legilor, să organizăm un control permanent cu privire la realizarea lor. Orice încălcare a legilor, orice știrbire a disciplinei și ordinii dăunează desfășurării cu succes a întregii activități, intereselor întregului popor și de aceea trebuie combătute cu toată hotărîrea, neadmițîndu-se manifestarea lor sub nici o formă în activitatea de partid și de stat. Nu doresc să mă refer acum la aspecte concrete ; cred că fiecare dintre dumneavoastră cunoaște multe și sper că în cuvîntul pe care îl veți lua vă veți referi la ele, comple- tînd astfel ceea ce am spus eu.La desfășurarea activității educative, la afirmarea în viață a principiilor eticii și echității socialiste este necesar să participe în mod susținut toate cadrele și întregul activ de partid și de stat și mai cu seamă să înceapă prin a-și organiza viața și munca lor în spiritul acestor principii.Realizarea în bune condiții a sarcinilor în domeniul muncii ideologice face necesară îmbunătățirea în continuare și a activității Comitetului nostru Central, a aparatului său. în primul'rînd, se impune o participare mai activă a tuturor membrilor Comitetului Central la munca ideologică. S-au obținut unele îmbunătățiri față de trecut, dar nu am putea spune că facem totul pentru aceasta. Comisiile Comitetului Central vor trebui să participe mai activ la studierea și elaborarea documentelor și hotărîrilor în domeniile respective și în același timp la organizarea înfăptuirii și controlului realizării a- cestora, inclusiv la controlul activității secțiilor Comitetului nostru Central. Apreciez că prin aceasta vom face să crească și mai mult
Sporirea rolului școlii 

ca factor principal 
de instruire și educație 

a tinerei generațiiStimați tovarăși,Pornind de la faptul că școala reprezintă factorul principal de in- struiFe și educare a tineretului, partidul a luat un șir de măsuri pentru îmbunătățirea învățămîntului, pentru legarea lui mai strînsă de producție, cercetare și de viață. Este necesar să urmărim realizarea tuturor acestor măsuri și ridicarea continuă a nivelului învățămîntu- lui de toate gradele. începînd cu grădinițele și căminele de copii și pînă la absolvenții școlii generale de 10 ani, copiii sînt permanent în grija învățămîntului, iar după aceea tinerii — fie că urmează liceul, o școală profesională sau ucenicia la locul de muncă — se află de fapt tot sub îndrumarea învățămîntului ; nu mai vorbesc de tinerii care urmează învățămîntul superior, care pînă la vîrsta de 23, cîteodată pînă la 25 de ani se află sub îndrumarea învățămîntului. Reamintesc toate acestea pentru a se înțelege mai bine de către noi toți, dar mai cu seamă de către tovarășii care lucrează în domeniul învățămîntului, în Ministerul învățămîntului marea răspundere ce 

rolul Comitetului Central și, în general, al organelor de partid în conducerea întregii activități de partid ; va fi și o dezvoltare a democrației de partid și vom pune mai deplină ordine și înțelegere în faptul că nu aparatul, ci organele de partid sînt cele care răspund de întreaga activitate.In general, este necesară întărirea spiritului de răspundere, creșterea exigenței în muncă. Să introducem regula ca cel puțin o dată pe an Comitetul Executiv, Prezidiul Permanent și Secretariatul Comitetului Central să raporteze Comitetului Central despre activitatea lor. Toate ministerele și organele centrale, să prezinte rapoarte anuale despre activitatea lor în fața Consiliului de Miniștri, iar. Consiliul de Miniștri să raporteze Consiliului de Stat și Comitetului Central al partidului.Trebuie să acordăm în continuare o mai mare atenție dezvoltării democrației de partid prin dezbaterea cu regularitate a hotărîrilor și prin participarea comuniștilor la adoptarea acestora, prin creșterea contribuției lor la elaborarea liniei politice generale ș'i la transpunerea ei în viață.Să dezvoltăm și mai larg critica și autocritica' în întreaga viață de partid și de stat. Este necesar ca presa centrală și locală să trateze mai regulat problemele activității de partid și ale muncii ideologice. Aceste măsuri trebuie să ducă la ridicarea nivelului politic al tuturor comuniștilor, chemați să acționeze ou fermitate pentru afirmarea principiilor comuniste, pentru creșterea rolului conducător al partidului.în mod corespunzător se cer luate măsuri pentru îmbunătățirea muncii organelor de stat, a organizațiilor obștești, care au răspunderi și îndatoriri deosebit de mari in înfăptuirea programului de dezvoltare a conștiinței socialiste, de afirmare a omului nou. în acest spirit va trebui să se continue realizarea măsurilor privind și îmbunătățirea activității Consiliului de Miniștri, a ministerelor, îndeplinirea de către ministere în mai bune condiții a rolului pe care îl au în conducerea și orientarea corespunzătoare a activității, participarea lor la întreaga muncă politicp-educativă, la afirmarea principiilor de muncă și viață comuniste.Un rol deosebit, în această privință, au; de asemenea, sindicatele, cărora plenara Comitetului Central din februarie 1971 le-a precizat pe larg sfera de activitate. De aceea, nu cred că este cazul să insist acum asupra acestei probleme. Este necesar ca tovarășii care lucrează în conducerea sindicatelor să ia toate măsurile pentru tradu- cerea în viață a acestor hotărîri, pentru realizarea sarcinilor de mare răspundere ce revin sindicatelor.In ce privește Uniunea Tineretului Comunist, ea are un rol deosebit de important în educarea în spirit revoluționar a membrilor săi cît și a întregului tineret. Și în această privință, hotărîrile Corfiite- tului Central al partidului sînt foarte clare și nu doresc să insist asupra lor. Este necesar ca tovarășii din conducerea U.T.C., toate organele și organizațiile tineretului comunist să dea dovadă de mai multă inițiativă, să țină mai mult seama de cerințele tinerei generații. Trebuie să organizăm astfel activitatea organizațiilor tineretului, îneît ele să devină o adevărată școală de educație și de participare a tineretului la conducerea întregii activități sociale.O atenție deosebită se impune să acordăm muncii de educare a femeilor, participării lor .în mai mare măsură la întreaga activitate de conducere a societății. In acest sens se impun și îmbunătățiri în organizarea și în activitatea comisiilor de femei și a muncii Consiliului Național al Femeilor, care urmează să fie în curînd analizată în Comitetul Executiv.

revine școlii, cadrelor didactice, comuniștilor din acest sector în educarea tinerei generații. Trebuie să facem din fiecare unitate școlară un puternic centru de educație în spirit socialist și comunist a copiilor și tinerilor.Avem datoria să creștem un tineret cu un larg orizont spiritual, înarmat cu tot ceea ce a creat mai bun omenirea în domeniul cunoașterii, cu cele mai noi cuceriri ale științei universale. Fiecare educator, învățător și profesor din întregul sistem de învățămînt trebuie să fie atît un bun specialist în domeniul său, cît și un bun educator comunist. Numai îmbinînd aceste două calități, cadrele didactice își vor putea îndeplini în bune condiții sarcina de înaltă responsabilitate și onoare pe care o au în formarea tinerei generații. Partidul apreciază în mod deosebit activitatea cadrelor noastre didactice, dar, în același timp, pune în fața lor îndatoriri de șl mai mare răspundere. Sîntem convinși că întregul corp didactic va răspunde cu entuziasm chemării partidului.Va trebui să fie îmbunătățită și 

activitatea Ministerului Invățămîn- tului, problemele educației tineretului ocupînd o pondere mai mare în preocupările și munca acestuia;
Lărgirea orizontului 

de cunoaștere al maselor— 
condiție a dezvoltării 

și perfecționării continue 
a democrației socialisteUn rol de seamă în formarea unei concepții înaintate, în dezvoltarea conștiinței socialiste, îl are știința —• factor tot mai important în progresul general al societății socialiste. De aceea este necesar să acordăm și mai mare atenție dezvoltării științei, cercetării științifice, înarmării tineretului și a tuturor oamenilor muncii cu noile descoperiri în toate domeniile de activitate. Un rol important în această direcție îl au fizica, chimia, matematica, biologia, ale căror concluzii demonstrează materialitatea lumii, justețea materialismului dialectic și istoric.Este necesar să- îmbunătățim activitatea în domeniul științelor sociale, îndeosebi în filozofie. Academia de științe sociale și politice trebuie să abordeze cu mai mult curaj noile probleme ale dezvoltării sociale, naționale și internaționale, concluziile ce se desprind din practica. construcției socialiste, naționale și internaționale. Este necesar ca la această muncă să participe nemijlocit cadrele de partid și de stat care lucrează direct în conducerea diferitelor sectoare de activitate. Academia trebuie să devină un puternic centru de dezbatere liberă a tuturor problemelor legate de progresul științelor sociale.Va trebui să ne gîndim la organizarea unei acțiuni de masă în vederea răspîndirii cunoștințelor științifice ; formarea unei concepții înaintate despre viață nu se poate realiza fără cunoașterea cuceririlor științei, începînd cu apariția vieții pe pămînt, întregul proces de formare a omului, de dezvoltare a societății și a diferitelor concepții filozofice și ter- minînd cu noile descoperiri ale științei moderne. Se pare că va fi necesar să înființăm un organism obștesc special care să se. ocupe de răspîndirea cunoștințelor științifice în rîndul maselor largi populare.La baza întregului proces educativ de formare a omului nou trebuie să așezăm munca, învățămîntul, știința, ca factori primordiali ai activității umane, ai progresului societății omenești.Un factor important al educației socialiste îl reprezintă participarea tot mai largă a oamenilor muncii la conducerea activității economico-sociale. Sînt cunoscute măsurile organizatorice luate în acest sens — crearea comitetelor și consiliilor oamenilor muncii, ca organe colective de conducere, in- stituționalizarea adunărilor generale ale oamenilor muncii, introducerea principiului muncii colective la toate eșaloanele, dezbaterea de către oamenii muncii a

Creația literar-artistică 
în slujba formării omului nou, 
a îmbogățirii vieții spirituale 

a poporuluiTovarăși,Creația literar-artistică, rezultat al muncii și cunoașterii, este chemată să răspundă cerințelor făuritorilor de bunuri materiale și spirituale, să îmbogățească și să înfrumusețeze viața spirituală a omului ; pentru a fi la înălțimea imperativelor sociale, arta trebuie să-și tragă seva din frămîntările și năzuințele poporului. Cît de plastic exprima această dorință C. Dobro- geanu-Gherea cînd afirma : „Ideile și tendințele sociale sînt chiar sîn- gele cald și hrănitor care nutrește și face viețuitor organismul numit artă". Am acordat și acordăm o mare însemnătate creației literar- artistice. In uriașa activitate creatoare de formare a omului nou, cu o înaltă conștiință socialistă, literatura și arta trebuie să aducă o contribuție tot mai activă. Avem nevoie de proză, de poezii, de piese de teatru, de filme, de muzică, de picturi, de sculpturi care să* înnobileze pe om, să-1 însuflețească la fapte mărețe, eroice. Toate lucrările de artă, executate în forme și stiluri foarte variate, trebuie să redea preocupările și realitățile epocii pe care o trăim, viața poporului. Definind lumea care trebuie să constituie obiectul central al operei de artă, marele scriitor francez Anatole France spunea că gîndurile și ideile exprimate de artist „nu sînt gîndurile lui, ci propriile noastre gînduri, pe care poetul le face să cînte în noi... Poetul e un evocator. Cînd îl înțelegem sîntem tot așa de poeți ca și dînsul... Și credeți că am iubi atîta pe liricii noștri dacă ne-ar vorbi de altceva decît de noi ?“ Noi vrem să-i prețuim tot mai mult pe liricii noștri și de aceea le cerem să 

deoarece el trebuie să devină un minister al învățămîntului și al e- ducației atît în fapt cît și, poate, ca denumire.

celor mai importante proiecte de legi și hotărîri. Toate acestea atestă lărgirea continuă a democrației socialiste, participarea tot mai activă a poporului la făurirea propriei sale istorii, a propriului său viitor. Participarea celor ce muncesc, fără deosebire de naționalitate, la conducerea societății reprezintă nu numai o dezvoltare continuă a democrației socialiste, dar și o înaltă școală politică de educare socialistă, de creștere a răspunderii fiecărui cetățean față de interesele generale ale colectivității, ale întregii națiuni socialiste.Democrația noastră socialistă permite nu numai exprimarea o- piniei celor ce muncesc, ci și exercitarea controlului acestora asupra modului în care se realizează politica partidului, hotărîrile de partid și de stat. Una din formele de' manifestare deosebit de importante ale democrației din țara noastră este crearea, prin legea recent a- doptată de Marea Adunare Națională, a cadrului organizat în care masele se pot pronunța asupra promovării cadrelor, asupra ocupării diferitelor funcții de răspundere.Propaganda noastră trebuie să scoată în relief mai pregnant, pe baza multitudinii dovezilor oferite de viață, superioritatea, de esență, a democrației noastre socialiste față de democrația burgheză. în timp ce în lumea capitalistă democrația are un caracter pronunțat declarativ, abstract, în țara noastră ea exprimă cu adevărat suveranitatea poporului în stat, participarea concretă a acestuia la elaborarea politicii generale interne și externe a țării, la luarea deciziilor care privesc interesele sale vitale, viitorul națiunii noastre socialiste. Participarea maselor la conducerea societății este condiționată însă și de înțelegerea justă a fenomenelor economico-sociale, a situației politice, pentru a putea judeca lucrurile în deplină cunoștință de cauză. De aceea dezvoltarea democrației este strîns legată de ridicarea nivelului politic-ideologic, a conștiinței socialiste a întregului popor. Numai așa participarea la conducerea vieții economico-sociale va fi efectivă și nu formală.Partidul și guvernul vor acționa și în viitor neîncetat pentru perfecționarea continuă a democrației socialiste ca parte integrantă a procesului de educație socialistă, de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate.

vorbească în operele lor 'cît mai mult despre noi, despre poporul nostru muncitor.Omul, constructor al socialismului, să se poată regăsi în aceste lucrări de artă, să-și descopere și defectele, dar și trăsăturile nobile ! Nu avem nevoie de o artă care să poleiască cu aur realitățile, dar nu avem nevoie nici de o artă care să acopere cu noroi sau smoală aceste realități ; avem nevoie de o artă care să fie suflet din sufletul poporului, să redea și greul și bucuria și visurile spre viitor ale oamenilor muncii, o artă izvorîtă din realitățile națiunii noastre, profund umanistă. Avem nevoie de opere de artă de toate genurile și pentru toate vîrstele ; copiii vor să cunoască și pe Făt Frumos creat de Ispirescu, dar vor să cunoască și pe Făt Frumos de astăzi, eroul luptei pentru dreptate socială'' și națională ; ei vor să știe cum arătau balaurii din basme dar și cum arată balaurii timpurilor moderne și cine a fost sau este voinicul care le-a tăiat capetele ; oamenii vor să afle din romane, poezii, piese de teatru, opere, din cîntece ctjm au luptat comuniștii și alți antifasciști și de- mocrați, cum au înfruntat închisorile, lagărele, moartea chiar, pentru eliberarea poporului ; și trebuie știut că nici unul dintre aceștia nu a fost plîngător că viața este grea — au înfruntat dușmanul de clasă cu capul sus, au luptat încrezători în fericirea poporului, în cauza socialismului și comunismului.Doresc ca de la această înaltă tribună să adresez creatorilor de artă chemarea :Redați în artă- mărețele transformări socialiste ale țării, munca clocotitoare a milioanelor de oa

meni ; veți găsi și contradicții și conflicte reale, nu închipuite, și fapte mărețe emoționante, demne de numele de om !Redați și frumosul și iubirea în înțelesul lor măreț !Folosiți arma umorului, satirizați defectele care se manifestă în societate și la oameni !Faceți din arta voastră un instrument de perfecționare continuă a societății, a omului, de afirmare a dreptății și echității sociale, a modului de muncă și viață socialistă și comunistă !Aveți în fața voastră o perspectivă largă; puneți talentul și măiestria de care dispuneți în slujba unei arte închinate poporului, cauzei socialismului' și. comunismului în patria noastră !Sînt convins că cea mai mare parte a creatorilor vor răspunde cu noi și noi opere cape să ridice pe culmi superioare arta românească IIn realizarea vastului program de educare și formare a omului nou un rol de seamă revine Consiliului Culturii și Educației Socialiste, care trebuie să asigure îndrumarea tuturor sectoarelor de activitate, a întregii munci cultu- ral-artistice de la orașe și sate, manifestînd toată grija pentru a nu mai repeta lipsurile vechiului Comitet de Cultură. Sarcini de seamă revin, de asemenea, comitetelor județene ale culturii și educației socialiste. Atît Consiliul Culturii și Educației Socialiste, cît și comitetele județene vor trebui să lucreze ca organe de partid și de stat, deci sub îndrumarea directă a comitetelor județene și a Comitetului Central al partidului, asigurînd unirea tuturor forțelor din sectorul culturii și al creației spirituale pentru desfășurarea cu succes a muncii cultural-educative de masă.De asemenea, radioteleviziunea trebuie să pună în centrul emisiunilor problemele educației socialiste ; programele de .radio și televiziune să fie astfel alcătuite îneît pe calea undelor să fie propagate mărețele idealuri ale socialismului, politica internă și externă a țării noastre, știința și arta înaintată ; pe această cale să fie biciuite fără cruțare moravurile retrograde, să fie promovate normele socialiste de conviețuire. Tovarășii din conducerea radioteleviziunii, toți lucrătorii djn acest important sector trebuie să considere că cea mai înaltă îndatorire a lor este realizarea în cele mai bune condiții a cerințelor partidului nostru, a cerințelor întregului nostru popor.Așteptăm de la cinematografie, de la scenariști, regizori și artiști filme la un înalt nivel artistic și cu un bogat conținut educativ. Filmul să devină un puternic mijloc de educație socialistă a maselor !De asemenea, pe scenele teatrelor noastre, a operei trebuie să-și facă loc lucrări de toate genurile, d,ar și lucrări contemporane, cu caracter revoluționar, militant, contribuindu-se și pe. această cale, în spiritul tradițiilor noastre progresiste, la educarea maselor largi populare.Casele de cultură, cluburile șl căminele culturale, care au o îndelungată tradiție, trebuie să desfășoare o activitate cultural-artisti- că multilaterală, să cuprindă milioane de oameni, îndeosebi tineretul, contribuind în mod activ la e- ducația socialistă a maselor, la- jrăspîndirea culturii și științei, or- gânizînd în așa fel munca cultu- ral-artistică îneît oamenii muncii să-și poată petrece timpul liber cît mai plăcut și în același timp educativ.Sarcini de mare răspundere revin presei Ziarele și revistele trebuie să deschidă larg paginile lor problemelor educației socialiste. Nu doresc să analizăm acum activitatea presei ; va trebui s-o facem cu altă ocazie, pentru că sînt mai multe lucruri de spus. Ele trebuie să promoveze cu curaj experiența înaintată, să critice obiceiurile și moravurile înapoiate, să asigure exprimarea în paginile lor a părerilor oamenilor muncii din toate sectoarele de activitate, devenind astfel un puternic instrument în dezvoltarea democrației socialiste, în afirmarea principiilor eticii și echității socialiste în țara noastră.CJritica de artă are un rol de mare însemnătate, atît în promovarea creației artistice cu înalt conținut educativ, cit și în educarea estetică a maselor populare. Pentru a răspunde acestor cerințe, criticii de artă trebuie să acționeze întotdeauna în spiritul principiilor marxist-leniniste, să fie nepărtinitori și obiectivi, să contribuie prin tot ceea ce scriu la ridicarea artei noastre la un nivel tot mai înalt. Ei trebuie să militeze pentru o artă realistă și profund umanistă. In legătură cu aceasta, este necesar să lămurim mai bine aceste noțiuni care au un rol de cea mai mare însemnătate în realizarea unei arte avansate. De mult' timp deȘpre realism nu se mai vorbește aproape de loc Pentru unii oameni de artă, realismul socialist este sinonim cu crearea unor șabloane și a unui model unic pentru artă. Consider că acest fel de a privi realismul este. complet greșit. Este adevărat că în trecut au fost asemenea interpretări — și nu numai interpretări, dar și practici — și ele au constituit încălcări și abuzuri pe care partidul le-a combătut cu fermitate.Cînd vorbim de o artă realistă ne gîndim la o artă care să redea realitățile din țara noastră, din epoca în care trăim, epoca marilor prefaceri revoluționare, socialiste. Se poate, oare, concepe o artă care să nu redea în cele mai variate (Continuare în pag. a V-a)
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(Urmare din pag. a IV-a)forme aceste vremuri mărețe ? Fără îndoială că nu ! O asemenea artă ar fi fără viață, s-ar ofili și ar muri ca floarea ruptă din plaiuri. Tocmai de aceea, unul dintre iluștrii cărturari ai României socialiste, George Călinescu, era atît de categoric în sublinierea importanței legăturii cu viața a operei de artă. „Zadarnic — spunea el — învîrtim condeiul și ne pierdem vremea, din curata reflecție nu iese nimic. De aceea, noi toți trimitem pe artist pe șantiere să cunoască viața și oamenii, știind că arta este o oglindire a vieții. Prin Urmare, doi sînt termenii ce trebuie împreunați concret și cu valoare universală : viața și arta".Iată de ce nu trebuie să ne fie teamă să mai vorbim despre realismul socialist ci să aducem clarificările necesare, să facem să se înțeleagă că realismul nu presupune impunerea unor tipuri și șabloane în artă, ci deschiderea căilor spre 
o artă înfloritoare.De asemenea, se impune a aduce anumite clarificări și în ce privește noțiunea de umanism socialist, care presupune o înțelegere mai complexă a omului în societate, luat nu ca individ izolat și exagerind trăsăturile sale individuale, ci ca om social aflat în strînsă legătură și interdependență cu semenii săi, cu interesele maselor largi populare. Umanismul socialist presupune a reda fericirea personală în con-

textul afirmării personalității întregului popor. Pornind de aici, arta pătrunsă de umanismul socialist trebuie să fie închinată maselor largi populare, în rîndul cărora personalitatea nu se pierde, ci se afirmă tpt mai puternic, odată cu afirmarea și fericirea întregii națiuni.Anticipînd principiile esteticii noastre de astăzi și exprimînd, de altfel, un deziderat fundamental al artei autentice de totdeauna, marele savant român, Nicolae Iorga, afirma că „nu e poet acela care nu 
e pentru tot poporul său".Consider că este -necesar ca A- cademia de științe sociale și politice, critica de artă, să aprofundeze mai temeinic aceste noțiuni și altele de acest gen printr-o largă dezbatere principială și teoretică, deoarece fără asemenea clarificări nu se poate concepe înflorirea artei noastre socialiste.Problemele activității ideologice cuprind, de fapt, toate laturile vieții sociale. De aceea, este necesar ca organele și organizațiile de partid să acționeze pentru unirea tuturor forțelor de care dispune societatea noastră în direcția realizării hotărîrilor partidului privind îmbunătățirea activității politico-educative, formarea conștiinței socialiste care să devină o uriașă forță în înfăptuirea programului general de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate în România.

Intensificarea participării 
României la schimbul 

mondial de valori 
cultural-artistice

Stimațl tovarăși,în întreaga sa politică internațională România se pronunță pentru dezvoltarea multilaterală a schimburilor economice, științifice și culturale, fără. n.ici. o discriminare, cu toate statele lumii.în . epoca actuală a revoluției tehnico-științifice și a avîntului general al culturii, participarea activă la schimbul de valori științifice și de artă constituie o condiție a progresului fiecărei țări, cu atît mai mult pentru țările mici și mijlocii. Noi pornim de la faptul că făurirea socialismului nu se poate realiza decît pe baza a tot ce a realizat mai bun omenirea în toate domeniile economico-sociale, inclusiv în cel al artei. Este de înțeles că adoptînd un grandios program de edificare socialistă a țării, nu ne gîndim deloc să ne izolăm de alte popoare, ci, dimpotrivă, ne propunem să lărgim cît mai mult colaborarea pe baza respectului și avantajului reciproc.De aceea, interpretările unor comentatori străini după care România intenționează să-și restrîngă raporturile culturale cu alte state sînt complet neîntemeiate și izvorăsc din necunoașterea sau neînțelegerea politicii noastre de relații cu străinătatea. Se poate spune că tocmai înfăptuirea programului îmbunătățirii activității politico- ideologice pe care îl adoptăm astăzi 
va deschide perspective și mai bune pentru sporirea schimbului de valori științifice și culturale.în ce privește importul de lucrări de artă din alte țări, dorim ca poporul român să beneficieze de tot ceea ce gîndirea umană, arta și literatura universală — din trecut și din zilele noastre — au mai valoros ; dorim să importăm acele creații de literatură și artă,

filme, piese de teatru care prin conținutul lor de idei servesc înălțării morale a omului, corespund operei de ridicare spirituală a po- poriilui nostru, educării sale în spiritul umanismului și prieteniei. Dar, este pe deplin justificat ca societatea să ia anumite mășuri pentru a împiedica pătrunderea în țara noastră — alături de creațiile bune, valoroase — a așa-zi- selor opere de artă cu un conținut dăunător, cărților, filmelor sau pieselor de teatru care fac apologia crimei, a urii de rasă, a brutalității — și care nu pot decît să otrăvească sufletele, să „polueze", cum am mai spus, mediul spiritual. Considerăm că _ a împiedica pătrunderea și răspîn- direa în țara noastră a unor asemenea lucrări constituie o măsură cu un profund caracter umanitar, care reflectă înalta răspundere cu care partidul și statul veghează ca poporul nostru, tineretul, să crească și să se dezvolte într-o ambianță spirituală sănătoasă.Dorim să importăm din alte țări acele lucrări literar-artistice care să îmbogățească orizontul oamenilor muncii, să contribuie la cunoașterea luptei și preocupărilor altor popoare pentru progres social și pace. Dorim să exportăm în străinătate creația noastră artistică care să facă cunoscute munca și viața nouă a poporului nostru. în acest fel, schimbul de valori culturale cu alte țări va contribui la mai buna cunoaștere 
a popoarelor, la dezvoltarea colaborării și prieteniei dintre ele, la' cauza păcii în lume. Aceasta este menirea artei adevărate și ne pronunțăm pentru un asemenea schimb cultural cît mai larg ; în acest fel servim și interesele poporului nostru si cauza progresului în lume.

în această ordine de idei doresc să abordez o problemă care are o mare însemnătate principială, educativă. Și în trecut și astăzi se mai întîlnesc manifestări de admirație și de ploconire față de tot ce vine de peste hotare, fie că este valoros, fie că nil. A- ceastă atitudine reflectă în fond lipsă de demnitate națională, lipsă de spirit de discernămînt și pînă la urmă ignoranță, înapoiere, servilism mic burghez, neîncredere și subapreciere a realizărilor și a forțelor propriului popor.Cred că este de înțeles că asemenea mentalitate este foarte dăunătoare dezvoltării economico- sociale a țării noastre, progresului științei și culturii României socialiste și de aceea trebuie să o combatem cu hotărîre.Se știe, de altfel, cum erau ironizați și în trecut de popor, de spiritele luminate așa-numiții „bonjuriști" — prototipul snobului care, lipsit de personalitate, își închipuia că se distinge imitînd străinătatea, de cele mai multe ori în ceea ce avea aceasta mai negativ. Trebuie să spunem că avem, din păcate, și astăzi snobii noștri sau, cum spunea un personaj al lui Caragiale, „faliții noștri".Ridic aceste probleme pentru că ele au o mare însemnătate în activitatea noastră educativă, de formare a omului nou înaintat, cu o înaltă conștiință socialistă.Doresc să fiu bine înțeles. Apreciem și admirăm tot ce este bun la alte popoare. Să nu disprețuim în nici un fel munca și creația altora, să învățăm necontenit din experiența altora și să importăm tot ce este mai bun și folositor. în același timp insă, să prețuim și sa admirăm munca și creația minunatului nostru popor. Desigur, a- ceasta nu inseamnu să ne ingimfăm sau să-i subapreciem pe alții. Dar nu putem să nu subliniem cu justificată satisfacție că. și poporul nostru are realizări în toate domeniile de activitate care îl fac cunoscut și prețuit în străinătate. .Trebuie să avem permanent în vedere că fiecare popor, fie el mare sau mic, a contribuit, contribuie și va contribui la îmbogățirea patrimoniului civilizației universale, care se compune, pînă la urmă, din ceea ce au creat toate națiunile lumii. Din acest punct de vedere, popoarele, ca și oamenii;' sînt pe deplin egale. Mare este acel popor care se străduiește să dea cel mai mult civilizației și cauzei păcii in lume. Tocmai acestui țel îi consacră energia, talentul și forța creatoare poporul nostru care, făurin- du-și propriul viitor fericit, contribuie la făurirea zilei fericite de mîine a umanității.Tovarăși,Am prezentat Comitetului Central principalele probleme ale activității politice-educative. Am e- nunțat direcțiile fundamentale ale activității partidului și statului în vederea perfecționării tuturor laturilor vieții economico-sociale, creării cadrului organizatoric și juridic adecvat, care să ducă la așezarea relațiilor din societatea noastră pe baza principiilor eticii și echității socialiste și comuniste, la ridicarea nivelului general al cunoașterii și la deschiderea largă a căilor pentru afirmarea in viață a acestor principii.Realizarea acestor obiective de importanță vitală pentru făurirea societății socialiste multilateral dezvoltate impune unirea tuturor forțelor de care dispune partidul, statul, societatea noastră. Totodată este necesar ca problemele perfecționării relațiilor sociale, ale educației să devină cauza permanentă a întregului popor. Numai cu participarea tuturor oamenilor muncii vom putea rezolva cu succes aceste probleme deosebit de complexe.Noi, membrii Comitetului Central al partidului, toți activiștii de

partid și de stat purtăm o mare g răspundere în fața partidului și a poporului pentru realizarea programului multilateral de ridicare a patriei pe noi culmi de progres și civilizație, pe culmile înalte ale comunismului.La plenară participă mulți activiști' de partid din anii ilegalității. Vă amintiți, tovarăși, în ce condiții a . trebuit să lucrăm. în- fruntînd represiunile și teroarea, am intrat în rîndurile mișcării revoluționare, comuniste pentru a lupta împotriva asupririi sociale^și naționale, pentru înfăptuirea unei lumi mai drepte, care să asigure întregului popor condiții egale de viață atît materiale, cît și spirituale. în cele mai grele împrejurări — cei care au stat în închisori și lagăre își amintesc — ne preocupam continuu de ridicarea nivelului politic și ideologic, discutam și gîndeam cum să realizăm în viață idealurile socialismului și comunisjnului.Astăzi partidul nostru are răspunderea istorică de forță conducătoare a societății românești. Spre partid se îndreaptă nădejdea întregului popor. Noi, activiștii partidului, fiecare la locul său de g muncă, sîntem chemați să răspun- g dem acestor nădejdi, să realizăm în viață idealurile pentru care am luptat învingînd atîtea greutăți. Sînt convins că toți activiștii de partid și de stat, toți comuniștii își vor face. pe deplin datoria muncind fără odihnă pentru realizarea acestor sarcini, veghind permanent la întărirea partidului, a unității sale, aceasta constituind garanția că partidul își va îndeplini în cele mai bune'condiții misiunea sa istorică.Sîntem convinși că plenara Comitetului Centrai va aproba în unanimitate hotărîrile Comitetului N Executiv și direcțiile principale ale g activității ideologice din prezenta | expunere, că toți membrii Comite- | tului Central, toți participanții la H plenară vor acționa pentru realiză- | rea acestui program.Așa cum au arătat dezbaterile de pînă acum din partid, măsurile și direcțiile fundamentale pe care le stabilim corespund în întregime necesităților dezvoltării societății noastre, voinței întregului partid, a întregului nostru popor. Realiza- 1 rea lor în viață, ridicarea nivelului g muncii ideologice și educative în g general vor exercita o puternică în- B fluență pozitivă asupra întregii ac- B tivități a partidului, a poporului | nostru, asupra întregii dezvoltări a g națiunii noastre socialiste.Aceasta se va reflecta, fără în- g doială, în realizarea în mai bune | condiții a prevederilor planului | cincinal, în perfecționarea relații- g lor de producție, a conducerii ac- I tivității economico-sociale, în ridi- | carea continuă a bunăstării și fericirii întregului popor.Avem în fața noastră o măreață perspectivă izvorîtă din realitățile lumii contemporane. Să muncim în așa fel încît să transformăm perspectiva în realitate vie. Avem toate • condițiile pentru aceasta și în pri- | mul rînd avem un partid puternic, un popor minunat care înfăptuiește. cu fermitate politica internă și externă a partidului. Poporului să-i închinăm întreaga noastră activitate, întreaga noastră viață. Să muncim neobosit pentru a asigura poporului român un loc demn în rîndul națiunilor socialiste,. în rîndul. tuturor națiunilor lumii, o viață liberă, independentă, tot mai fericită, un viitor luminos comunist.înfăptuind cu succes programul dezvoltării multilaterale a României socialiste, noi ne îndeplinim atît principala noastră îndatorire națională cît și principala obligație internațională. Prin aceasta ne a- ducem o contribuție prețioasă la dezvoltarea marxism-leninismului, la afirmarea socialismului în lume, la cauza prieteniei între popoare și a păcii în lume. (Aplauze puternice, prelungite).
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Oameni și oțel Foto : S. Cristian

O cronică a ultimelor 
noutăți ? Iată o listă : 1. 
Se lucrează la montajul ce
lui de-al 9-lea furnal (al 
treilea de 1 000 mc). 2. La 
blumingul de 1 300 mm 
funcționează cu bune rezul
tate o instalație de flamare 
cu oxigen a blumurilor (se 
realizează astfel un spor 
calitativ al blumurilor). 
Este încă- una din realizări
le înșiruite in lanțul a ceea 
ce s-ar putea numi aici 
„valorificarea superioară" a 
oxigenului. După intrarea 
in producție, anul trecut, a 
unei noi și mari fabrici de 
oxigen, acest element chi
mic primordial își spune 
acum cuvîntul pe tot fluxul 
tehnologiilor siderurgice, o- 
cupind poziții ofensive în 
elaborarea fontei (substan
țiale creșteri de productivi
tate și reduceri ale consu
mului de cocs), apoi în ela
borarea oțelului (mari re
duceri ale timpului de ela
borare a șarjelor și creșteri 
ale calității oțelurilor prin 
perfecționarea și amplitudi
nea folosirii a ceea ce a 
primit denumirea de „lan
cea de Hunedoara"). Acum 
oxigenul s-a instalat și în 
ultima etapă a ciclului si
derurgic : laminarea.

Și noutăți de ultimă oră 
pe planul vieții sociale a o- 
rașiilui : 1. Se finalizează
ansamblul de locuințe „mi- 
croraionul 6", din care s-au 
și dat în folosință 2000 de 
apartamente și o școală cu 
16 săli de clasă. în paran
teză fie spus, e a 10-a școa
lă nouă din Hunedoara ; în 
acest fel, numărul elevilor 
devine de trei ori mai mare 
decît numărul tuturor lo
cuitorilor Hunedoarei din 
1916. 2. Au început lucrări
le la un nou ansamblu de 
locuințe, „microraionul 6- 
Nord“, cu 830 de aparta
mente. Va fi gata anul vii
tor. Tot pentru 1972 a fost 
suplimentat planul con
strucțiilor de locuințe din 
fondurile statului cu încă 
2000 de apartamente. Ast
fel, Hunedoara va deveni 
un oraș complet nou, cu 
16 000 de noi apartamente 
(64 000 de^oameni locuiesc 
în aceste case noi). 3. La 
Hunedoara se pun bazele 
unui nou centru universi
tar ; s-a dublat, anul aceș
ti, numărul studenților la 
cele trei secții ale institu
tului de subingineri ; se 
construiesc, pentru acest 
institut, laboratoare noi. 
4. Și — nici aceasta nu e 
de neglijat — s-a construit 
o popicărie modernă cu pa
tru piste și' cu tribune.

O listă, o simplă listă. 
Noutăți care se adaugă al
tor noutăți pentru că Hune
doara, în pofida multisecu
larei sale istorii, reprezintă, 
prin existența ei actuală, un 
vast teritoriu al noului, al 
noului de proporții gi
gantice.

Sigur, a existat aici odi
nioară, o veche uzină de 
fier. Urme ale ei se mai 
văd și astăzi. Mai funcțio
nează încă cele patru fur
nale vechi ; bine întreținu
te și repuse în valoare, încă 
își mai fac datoria. Dar 
ponderea lor în producția 
de fontă, alături de cele pa
tru furnale noi de mare ca
pacitate, e infimă.

A existat cîndva și o oțe- 
lărie cu cinci cuptoare Mar
tin de. 70 tone fiecare. Ele 
mai sint și astăzi și produc. 
Dar pe lingă noua oțelărie 
cu opt cuptoare Martin 
moderne, a cite 400 de tone 
fiecare, producția lor a ră
mas doar o cantitate com
plementară. A existat și 
ceea ce cu greu s-ar putea 
numi o oțelărie electrică. 
Un singur cuptor de 5 tone, 
aflat și astăzi în funcțiune, 
doar pentru experiențe ne
cesare producției de la noua 
oțelărie electrică de mare 
capacitate. încă funcționea
ză blumingul vechi. Dar el 
a fost complet reconstruit 
și redimensionat și nu con
tează decit ca un adjuvant 
pe lingă producția celor 
două bluminguri noi de 
mari dimensiuni, dotate 
cu calculatoare electronice 
și cu televiziune indus
trială; Li se adaugă salba 
de noi laminoare pentru 
profile. în rest (uzina

cocso-chimică, fabricile de 
aglomerare a minereurilor, 
o termocentrală electrică, 
stații de transformare, fa
brica nouă de oxigen, de
pozite, silozuri, pînă și re
țeaua modernă de transport 
uzinal) — totul constituie 
prezențe noi în complexul 
siderurgic hunedorean. 
Chiar și orașul vechi, cu 
străzile lui înguste și cu 
căsuțe înghesuite, a rămas, 
pe lîngă orașul nou — cu 
cele 14 000 de apartamente, 
cu . stadion, casă de cultură, 
10 școli noi, cu restaurante, 
complexe comerciale mo
derne, cu bulevarde aeri
site. cu alei mărginite de 
trandafiri — ca un pito
resc colț muzeistic.

Așa încît e firesc ca prea 
multe lucruri să se înșiruie, 
într-o simplă notație de re
porter, despre ce e nou 
la Hunedoara. Hunedoara 
nouă este ea însăși o epo
pee de mare amploare, o

„fișă personală". Pasiunea 
vieții lui : munca. Principa-, 
lele calități profesionale 
competența și curiozitatea. 
Trăsăturile fundamentale de 
caracter : modestia, cinstea, 
dăruirea.

Scurte date biografice : 
A început ca băiat de pră
vălie intr-o mahala din 
București. Dar neguțătoria 
nu i-a plăcut. A vrut să 
devină muncitor. Și a de
venit. A intrat ucenic și a 
învățat meseria de meca
nic auto pe care a și pro
fesat-o intr-un mare garaj 
din Capitală. Era în primii 
ani de după război. > A fost 
primit în U.T.C. Apoi 
U.T.C.-ul, la chemarea în
flăcărată a partidului, a or
ganizat primele formații de 
brigadieri. A plecat și el pe 
Șantierul național al tine
retului Bumbești-Livezeni. 
După cîteva luni a fost 
trimis la Agnita-Botorca, 
apoi s-a întors pe defileul
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și in uzină înnoiri la fiecare pas 

® Farmecul unei nopți decisive 

® Frumusețea drumului fără de 

sfîrșit al perfecționării

epopee despre grandoarea 
epocii de industrializare so
cialistă, o epopee a NOU
LUI.

Noi sînt la Hunedoara și 
oamenii : mereu intră în 
producție noi eșaloane de 
tineri. Iar cei pe care-i 
știm aici de mult sint și 
ei, de fapt, împăminteniți 
la Hunedoara odată cu 
noile apariții industriale ; 
mulți au provenit chiar 
dintre primii brigadieri din 
anii de început ai recon
strucției. Sînt noi — mai 
ales în privința asta sînt 
noi — și prin evoluția lor, 
prin trăsăturile fizionomiei 
lor morale, trăsături, con
ferite de participarea con
știentă și perpetuă la con
strucția socialistă.

Un eveniment nou și de 
mare semnificație petrecut, 
de curînd, în viața unuia 
dintre acești oameni i-a 
reținut reporterului aten
ția. Maistrului principal 
Nicolae Mărculescu, de la 
furnalele de 1030 mc i 
s-a decernat înaltul titlu de 
Erou al Muncii Socialiste. 
Cine este acest om și prin 
ce s-a făcut demn de un 
asemenea titlu ? După ani 
de muncă tenace dar și de 
cea mai desăvirșită modes
tie, Nicolae Mărculescu se 
făcuse cunoscut în Hune
doara fără a fi însă o’ cele
britate. N-a făcut nicioda
tă caz de meritele sale pen
tru că nu Ie-a considerat 
merite deosebite, ci doar 
datorii împlinite. Așa în
cît, odată cu titlul ce i s-a 
acordat la sărbătorirea se
micentenarului partidului, 
numele Iui a țîșnit ca o 
„noutate" pe „firmamentul 
stelelor" de primă mărime 
ale Hunedoarei socialiste.Și acum iată o succintă

Jiului. Cind primul tren a 
străbătut distanța ’ Bum
bești-Livezeni și-a luat lo
pata și a plecat la Hune
doara, pe Șantierul națio
nal al tineretului care luase 
ființă acolo.

Un băiat și o lopată au 
străbătut astfel, timp de 
doi ani, un semnificativ i- 
tinerar de muncă pe harta 
primelor mari obiective ale 
construcției socialiste.

Pe cind lucra ca briga
dier la Hunedoara, într-o 
noapte, pe la ora 2, după 
o zi de lucru la lopată, a 
sunat deșteptarea. în dor
mitorul cu 140 de paturi 
suprapuse a pătruns un om 
îmbrăcat într-un costum de 
azbest, cu o glugă de 
azbest, cu mănuși mari de 
azbest, cu cizme mari de 
azbest. Era un furnalist 
care le-a vorbit precipitat:

— Tovarăși, douăzeci 
dintre voi să vină acuma 
cu mine, la furnal. S-a în- 
timplat ceva și e nevoie 
de ajutorul vostru...

Era în firea, în structura 
sufletească, în felul de a 
gindi al Iui Nicolae Măr
culescu să spună : prezent! 
și să meargă acolo unde 
era nevoie de el. Se adău
ga și prilejul de a-și satis
face o veche curiozitate : 
cum oare se naște metalul 
din bulgări de piatră ?

Furnalul l-a fascinat. 
Poate și prin spectacolul 
extraordinar al descărcării 
unei șarje, cind noaptea de
vine canavaua unor fan
tastice jocuri de artificii, 
cind șuvoaiele de magmă 
se unesc și se despart în
tr-o sarabandă a focului, 
într-un dans festiv închi
nat celor care au izbutit să 
realizeze, cu ajutorul ■ fo
cului, al forței și iscusinței 
lor, extracția metalului

din pietrele munților. Dar, 
poate, l-a' fascinat mai 
mult bărbăția acestei 
munci ; era mai potrivită 
cu firea, cu felul de a fi 
al lui Nicolae Mărculescu. 
Spre dimineață, cînd mi
siunea celor chemați în a- 
jutor se terminase, el a 
cerut să rămînă. Și a ră
mas definitiv.

A început cu munca 
grea, chinuitoare — dispă
rută acum din nomenclato
rul de funcții al furnalului
— de încărcător cu vago- 
netul (acum încărcarea se 
face automatizat). A con
tinuat ca topitor, a devenit 
maistru, apoi maistru prin
cipal. în acest răstimp a 
devenit comunist. Acum, 
după 23 de ani, conduce 
procesul tehnologic la cele 
mai mari și mai complexe 
furnale ale Hunedoarei.

— încă un fapt m-a de
terminat atunci să rămîn 
la Hunedoara — își amin
tește el acum. Ascultasem 
la o adunare de U.T.C. o 
expunere, simplă, nemește
șugită, dar convingătoare 
despre rolul siderurgiei, al 
Hunedoarei, în marea ope
ră condusă de partid, în 
industrializarea socialistă, 
în construcția socialismu
lui la noi în țară. M-a 
captivat ideea de a mă nu
măra și eu printre cei care 
aveau de spu3 un cuvînt 
atît de greu în această bă
tălie care abia începea...

Era firesc, era un act 
care încununa ca o conclu
zie cei doi ani de muncă 
voluntară pe primele mari 
șantiere ale socialismului, 
era transpunerea în fapt a 
ideilor care-1 animau a- 
tunci pe el, ca pe milioa
ne de oameni ai muncii 
angajați in marea operă de 
transformare economică și 
socială a țării, in fruntea 
căreia se situau comuniștii.

A rămas tot timpul cre
dincios acelor idei. Ele i-au 
dictat fiecare gest, fiecare 
decizie.

— Care sînt, meritele 
pentru care ați primit 
titlul de Erou al Muncii 
Socialiste ?

întrebarea, pusă poate 
prea direct, l-a stînjenit. A 
tăcut mult timp.

— Vreți să spuneți — a 
răspuns el în cele din urmă
— de ce am fost apreciat 
de colectivul meu ? Poate 
pentru că am fost tot tim
pul aici, n-am lipsit nici o 
clipă de la nici o preocu
pare a acestui colectiv. 
Poate pentru că m-am 
considerat dator să nu-mi 
scutesc energia, brațele, 
nervii de la nici un efort 
atunci cînd se cerea rezol
vată o problemă de pro
ducție. Poate pentru că am 
fost mereu apropiat și 
drept față de tovarășii 
mei... Poate, nu știu...

— Ce proiecte aveți ?
— Să urmez, la seral, 

institutul de subingineri de 
aici, din Hunedoara.

— Acum, la vîrsta asta ?
— De ce nu ? Nu de 

titlul de subinginer e vor
ba, ci de nevoia de a cu
noaște pentru a munci mai 
bine, atît cît mai am de 
muncit.

Iată dorința esențială a 
unui om, exprimată simplu 
și decis și care luminează 
întreaga lui structură mo
rală. înțelegem acum prin 
ce s-a făcut acest furnalist 
atît de necesar Hunedoa
rei, prin ce s-a remarcat 
in acest colectiv din care 
nu lipsesc oamenii înain
tați : prin spiritul autode- 
pășirii, prin setea de per
fecționare, izvorîtă din do
rința de a munci mai bine, 
mai eficient, de a-și valo
rifica tot mai bine forțele 
și competența în slujba 
marii cauze care îi lumi
nează munca și viața.

Noul la Hunedoara este 
cadrul firesc în care a 
crescut și s-a format Eroul 
Muncii Socialiste ! Astfel 
de oameni, astfel de 
conștiințe nu constituie 
aici noutăți „de ultimă 
oră". Noi sînt numai sta
diile atinse de ei în evo
luția către înaltele trepte 
ale însușirilor omului so
cietății socialiste.

Mihal CARANFIl
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Un cartof 
| neobișnuit I 
Iln biroul inginerului agronom I

Vllănyi Ștefan, președintele coo- I 
perativei agricole de producție • 
Petrești (Satu Mare), a fost I 

I inaugurată, acum citeva zile, o I
expoziție care poate fi conside- I 
rată unică in felul ei. Deși

Ise află expuși in ea decit... 
tofi 1 Dar ce cartofi ! De o 
rime cu' totul neobișnuită,

Iberculii aduși aici cintăresc in 
jur de un kilogram fiecare. Re
cordul îl deține un cartof din 
soiul Ostara, a cărui greutate

Ieste de 1 170 grame. Departe de 
a fi o raritate, asemenea tuber
culi „recordmeni" au fost re-

Icoltați cu sutele de pe cele 135 
hectare cultivate cu cartofi, tn- 
trebat care este „secretul" gi
ganticilor cartofi, președintele 

I cooperativei ne-a dat un răs
puns cit se poate de obișnuit : 
ingrășămintele aplicate la vreme 

Iin ogor, lucrările de intreținere 
a culturilor și de combatere a 
dăunătorilor. Pe scurt — pasiu- 

Inea, priceperea, hărnicia coo
peratorilor. „Acum — remarcă 
bine dispus președintele — o 
gospodină poate rezolva cu un

O

nu 
câr
mă- 
tu-

singur cartof de-al nostru 
masă de prinz."

în luptă 
cu flăcările

înEra ora 5 dimineața cind, 
subsolul cantinei de la ferma Ți
gănești (Ilfov), aparținind Insti
tutului de cercetări pentru le
gumicultura și floricultură, a iz
bucnit un incendiu, ca urmare 
a unui scurt-circuit produs la 
un frigider aflat in priză. Focul 
s-a întețit, amenințind să cu
prindă, in scurt timp, 
clădire. Au

'întreaga 
intervenit insă cu 

promptitudine salariații fermei. 
Conjugîndu-și eforturile cu cele 
ale pompierilor, sosiți și ei in 
grabă la locul incendiului, oa
menii au reușit să localizeze 
focul. In urma intervenției lor, 
au fost salvate bunuri in va
loare de un milion și jumă
tate lei.

bu- 
Sus

„Logodna"
Livius Filip, gestionar Ia 

fetul din comuna Suciu de
(Maramureș), începuse, de cîtva 
timp, să se pregătească pentru 
logodnă. într-una din zilele’tre
cute s-a hotărît să plece după 
cumpărături la Baia Mare. îna
inte de a porni însă, a luat din 
tejghea o importantă sumă de 
bani, iar într-o mașină a în
cărcat ambalaje în valoare de 
900 de lei. Pe drum i-a ieșit in 
întîmpinare o echipă de con
trol. Deși prins cu mița-n sac, 
L.F. a reușit totuși să-i comu
nice vînzătorului Constantin 
Bălașa, prin intermediul unui 
consătean, să acopere raoid 
lipsa în gestiune. Dar pregătiri
le vînzătorului n-au putut in
fluența cursul anchetei. Pe cu
rînd deci, după ceremonialul a- 
decvat, „logodna" prevăzută de 
lege.

Doi mistreți
provoacă
un grav
accident

S-a întîmplat în comunaS-a întîmplat în comuna Bi- 
soca, județul Buzău. în timp ce 
autocamionul 21-PH-2932 cobora 
pe drumul forestier Martinul- 
Vintileasca, în punctul numit 
„Pleși" i-au apărut în față doi 
porci mistreți. Șoferul Ion Pă- 
trașcu de la U.M.T.F. Ploiești a 
încercat să-i ocolească, dar, cum 
pe drum se așezase un strat de 
polei, autocamionul a derapat și 
s-a răsturnat. în urma acestui 
accident, muncitorul Radu Bă- 
iețelu, aflat în cabină, alături de 
șofer, a fost accidentat mortal.

Ilicitul
în recidivă

Cercetat, pe cînd era încă 
mandatar al bufetului „Căprioa- 
ra“ din Dărmănești, de către 
comisia pentru controlul averi
lor, Gheorghe Comănici a fost 
obligat, prin sentința pronun
țată de tribunalul județean Ba
cău, la plata impozitului legal 
pentru suma de 70 000 lei, pe 
care nici el „nu știa" de unde o 
avea. Normal ar fi fost ca, în 
atari condiții, să nu i se mai în
credințeze gestiunea unor uni
tăți de alimentație publică. Or- 

comerciale au hotărît 
oferindu-i (spre... 

gestiunea unei 
din bulevardul 

Bucureștii Noi nr. 47 din Capi
tală. Rezultatul ? Gheorghe Co
mănici a ajuns din nou în fața 
comisiei pentru controlul averi
lor, care, în urma verificărilor, 
a stabilit că acesta nu justifică 
proveniența sumei de 36 000 lei. 
In curînd i se va calcula și pen
tru această sumă impozitul ce I 
se cuvine. întrebarea este insă : 
cei ce l-au încadrat a doua oară 
ca gestionar mai au pregătit, 
pentru el, încă un post similar ?

ganele 
însă altfel, 
reabilitare ?) 
carmangerii

Rubricâ redactata de :
Dumitru TÎRCOB 
Gheorghe DAVID 
sprijinul corespondenților

Scînteii".

Sîntem în prag de iarnă

CUM ESTE ASIGURATA
PREGĂTIREA ȘANTIERELOR ?

Apropierea iernii readuce pe un 
prim plan chestiunea pregătirii șan
tierelor pentru ca lucrările de con
strucții și montaj să se desfășoare 
fără întrerupere, în ritm susținut, pe 
toată durata anotimpului friguros. 
Este una din cerințele importante 
pentru ca șantierele să poată face 
față volumului mare de investiții pe 
care îl au de realizat pînă la sfîrși- 
tul acestui an și în primele luni ale 
anului viitor. De aceea, ca buni gos
podari, concomitent cu rezolvarea 
problemelor curente ridicate de în
făptuirea planului de investiții, con
ducerile multor șantiere și-au con- 

' centrat în ultimul timp atenția și a- 
supra unei categorii de probleme de 
sezon : acoperirea și închiderea spa
țiilor de lucru, asigurarea lor cu căl
dură și cu celelalte surse de ener
gie, definitivarea căilor de acces din 
incinta șantierelor, judicioasa depo
zitare a materialelor. Sint lucrări a 
căror execuție nu mai suferă întîr- 
ziere pe nici un șantier, căci prompti
tudinea cu care vor fi acestea înche
iate își va pune amprenta într-o ma
nieră hotărî toare pe întreaga activi
tate din perioada de iarnă.

Ca un fapt pozitiv consemnăm că 
pe numeroase șantiere s-au întocmit 
din timp planuri de acțiune amănun
țite, pe loturi și obiective. Astfel, 
concepînd încă de acum citeva luni 
un plan detaliat de măsuri ce vi
zează asigurarea continuității lucru
lui pe timp friguros, constructorii 
din Zalău au reușit ca pînă la ora 
actuală să-l realizeze în întregime. 
La uzina de armături metalice din 
fontă și oțel, uriașa hală de turnă
torie este aproape închisă și urmează 
doar să fie montate utilajele grele. 
O parte din ele au și fost fixate 
pe pardoseală. La filatura de bum
bac, ale cărei hale sînt complet în
chise, urmează să se monteze o parte 
din instalațiile de lumină, să fie în
cheiate lucrările de montaj și, evi
dent, zugrăvelile interioare. Pînă a- 
cum au fost montate în întregime 
toate mașinile necesare liniei tehno
logice. Chiar dacă constructorul și-a 
îndeplinit planul anual de investiții 
încă de la 25 septembrie a.c., aceasta 
nu l-a determinat să încetinească' 
ritmul de execuție, ci, dimpotrivă, 
l-a mobilizat să acționeze în conti
nuare cu toate forțele pentru termi
narea în devans a unor lucrări.

La fel, pe șantierul din Govora al 
întreprinderii „Energo-construcția" 
planul pregătirilor de iarnă a fost ja
lonat încă de acum două luni de zile, 
fiind în momentul de față în cea 
mai mare parte înfăptuit. Aceasta a 
permis ca sala mașinilor din cadrul 
extinderii centralei electro-termice 
să fie închisă complet, deși această 
măsură nu era prevăzută pentru anul 
în curs. Realizarea ei însă va per
mite ca întreaga forță de muncă 
existentă în șantier să fie folosită 
complet pe toată perioada sezonului 
rece. Tot din inițiativa proprie, con
ducerea șantierului și-a precizat toate 
materialele de care va avea nevoie, 
pentru a le aduce pe șantier înainte 
de venirea iernii.

Dar nu peste tot întîlnim aceleași 
notabile preocupări pentru limitarea 
efectelor negative ale iernii. Din pă
cate, mai există șantiere unde lipsa 
de prevedere și de operativitate își 
dau mina, amenințind să genereze 
consecințe dintre cele mai neplăcute. 
Este inexplicabil cit de repede s-a pu
tut așterne uitarea peste învățămin
tele desprinse din anii precedenți, 
cînd omisiuni de același gen au în
greunat considerabil desfășurarea rit
mică a lucrărilor pe timp friguros.

Să concretizăm : la C.E.T. Rovinarl 
schimbarea vremii este așteptată, dar 
după... 15 noiembrie. Deși pregătirea 
șantierului pentru iarnă a format o- 
biectul unor preocupări, concretizate 
prin două rinduri de planuri de mă
suri, totuși ele nu au fost materia- 
lizatq în întregime, deoarece ritmul 
in care sînt aplicate deciziile luate 
este mult prea lent. Iată citeva exem
ple, aduse în sprijinul acestei afir
mații. După graficele de execuție, re
zervorului de combustibil pentru a- 
limentarea centralei termice de por
nire ar fi trebuit să i se facă plinul 
încă de la 5 octombrie a.c., deoarece 
toate 
tiere 
trală 
gata, 
către . .
cîteva sute de mp pe un drum care 
măsoară aproape un kilometru.

Nu omitem faptul că la majoritatea 
măsurilor propuse, termenele lor de 
realizare se înscriu în prevederi. Nu
mai că aceste prevederi sînt cam...

largi. Iarna a fost programată de con
structor la o dată... fixă, ceea ce evi
dent este hazardat. Revederea planu
lui elaborat, scurtarea termenelor pre
cizate în el, intensificarea pregătiri
lor pentru iarnă sînt singurele obiec
tive pe care trebuie să le aibă in ve
dere cei de pe șantier pentru a înlă
tura surpriza ca vremea să le neso
cotească calculele, atît de probabile, 
de altfel.

în alte locuri, însă, lucrurile se 
găsesc într-o situație de-a dreptul a- 
larmantă. Constructorii dau impresia, 
cel puțin așa reiese din felul lor 
de a acționa, că așteaptă reîn
toarcerea... verii. In locul unor 
pregătiri temeinice, făcute cu toată 
seriozitatea și cît mai repede, ei în
cearcă să se amăgească cu gindul 
că. se vor descurca ad-hoc, „văzînd 
și făcînd". Pe șantierul Intreprinde-

0 importantă cerință a rea
lizării planului de investi
ții : lucrările să se desfă
șoare în ritm susținut pe 
toată durata anotimpului 

rece

ril de prefabricate din Iași, deși be
neficiarul a insistat și proiectanții 
au înțeles să dea documentațiile de 
execuție în devans, constructorul a 
rămas insensibil la toată această 
frămîntare. Realizările sale se gă
sesc cu mult sub planul inițial la 
toate lucrările începute. Justificînd 
această situație, ing. Constantin Pîr- 
log, șeful lotului de construcții, spu
nea că, dat fiind construcția pereți
lor halelor din piese prefabricate, 
montarea se va face cu ușurință și 
în timpul iernii. „Și — a continuat 
interlocutorul — chiar fără închide
rea locurilor de muncă se va putea 
lucra cu spor". Optimismul mani
festat nu ni s-a părut a fi justificat, 
căci pe șantier chiar în prezent oa
menii se luptă cu frigul și cu o serie 
de greutăți cauzate de vremea rea. 
în același timp, lucrările de nive
lare a terenului, drumurile de ac
ces, o serie de fundații — am nu
mit, în primul rînd, lucrările care 
trebuiau să fie de acum terminate — 
în mare măsură se găsesc într-un 
stadiu necorespunzător. S-a ajuns 
într-o astfel de situație datorită mo
dului defectuos în care Trustul de 
construcții industriale din Iași și-a 
gospodărit în cursul acestui an po
tențialul tehnic și uman de care 
dispune.

Cum se vede, la acest șantier — 
, caz tipic pentru o anumită catego

rie de organizații de construcții — 
pentru imprimarea Pe timpul iernii 
a unui ritm normal de lucru trebuie 
mai întîi intensificată de urgență 
acțiunea pentru recuperarea res
tanțelor acumulate. Dacă sînt greu 
de înțeles scuzele prin care con-

ex-
se

structorii de aici caută să 
plice situația critică în care 
găsește lucrarea acum in prag de 
iarnă, și mai greu de înțeles rămîne 
dezinteresul aproape total față de 
cerințele pregătirii unui minimum de 
măsuri pentru întîmpinarea ano
timpului rece. Măsuri pentru schim
barea în bine a activității s-au mai 
schițat, ce-i drept, în cursul ultime
lor luni. Din păcate, ele au rămas 
însă mai mult pe hîrtie. Dar, acum, 
lucrarea se găsește în fața unui mo
ment crucial, care reclamă folosirea 
din plin a tuturor forțelor pentru 
începerea — măcar în al doispreze
celea ceas — a traducerii în viață a 
acestor măsuri.

La alte lucrări, chiar și cele mai 
bune intenții manifestate de con
structori riscă să fie compromise de 
lipsa de receptivitate cu care sînt 
ascultate cererile lor, de altfel pe 
deplin îndreptățite. Pe șantierul Fa
bricii de țiglă din Iași, nici una din 
secțiile ei nu are perspectiva de a fi 
închisă în timp util. De ce ? Răspun
sul trebuie să-1 dea furnizorii de ma
teriale ai acestei investiții — în spe
ță fabricile de prefabricate din 
Galați, Roman și Turda — care nu 
onorează, în ciuda repetatelor cereri 
ce li s-au făcut, comenzile pentru 
chesoane de acoperiș și grinzi — ele
mente destinate să asigure închide
rea locurilor de muncă. Evident, a- 
baterile de la prevederile contrac
tuale ale furnizorilor amintiți capă
tă în contextul actual o gravitate și 
mai mare. Rapida remediere a aces
tor anomalii obligă factorii de răs
pundere din Ministerul Industriei 
Materialelor de Construcții 
de resort — să lămurească 
bavă secretul „dispariției" 
furnizori și să-i mobilizeze 
a-și respecta elementarele lor înda
toriri.

Din cele relatate reiese evident 
că necesitatea pregătirilor pentru în
tîmpinarea iernii n-a fost înțeleasă 
in toate cazurile la fel. Coexistența 
unor stări de lucruri atît de opuse 
vorbește de la sine. Fie că e vorba 
de unele șantiere unde se mizează 
pe o iarnă ușoară sau de șantiere 
ce contează pe o alta tîrzie, lipsa 
unei preocupări temeinice în acest 
sens pune în cauză evoluția lucrări
lor respective. E momentul nimerit 
ca Ministerul Construcțiilor Indus
triale să relanseze acțiunea de asi
gurare a fronturilor de lucru pen
tru iarnă, să indice măsurile cele mai 
eficiente pentru ca activitatea de In
vestiții să se desfășoare, și pe viitor, 
în ritm susținut. Și, mai cu seamă, 
ministerul amintit are datoria să ur
mărească cu strictețe modul cum sînt 
duse la îndeplinire toate aceste pre
parative. Trebuie înțeles de către 
toți factorii interesați că măsurile 
preconizate trebuie înfăptuite grab
nic, fără tărăgănări și fără justifi
cări.

— forul 
fără ză- 

acestor 
pentru

Cristian ANTONESCU 
Manole CORCACI 
Petre DOBRESCU 
Mihai DUMITRESCU 
Vasile RUSU

FOTBAL

INFORMAȚII
Miercuri seara, a sosit în Capitală 

Aii Abdul Razag Badib, noul amba
sador extraordinar și plenipotențiar 
al Republicii Democratice Populare a 
Yemenului în Republica Socialistă 
România.

*
Miercuri a părăsit Capitala dele

gația condusă de Olga Krivoșeina, 
directorul Muzeului Central V.I. Le
nin din Moscova, care, la invitația 
Muzeului de istorie a partidului co
munist, a mișcării revoluționare și 
democratice din România, a făcut o 
vizită în țara noastră. Oaspeții au 
vizitat muzee, monumente de artă și 
cultură din Capitală și din țară, au 
avut întrevederi cu oameni de 
tură și cu activiști de

★
Miercuri a părăsit 

cînd spre patrie, N. 
junct al 
industriei alimentare, 
delegației de specialiști din agricul
tura Republicii Populare Bulgaria, 
care a făcut o vizită în țara noastră. 
Cu acest 
trevederi 
Industriei 
și Apelor 
de producție.

★
Miercuri s-au încheiat la Bucu

rești lucrările Colocviului româno- 
sovietic pe tema „Colaborarea eco
nomică și tehnico-științifică dintre 
țări cu sisteme social-politice dife
rite", organizat de Asociația de drept 
internațional și relații internațio
nale (A.D.I.R.I.) în colaborare cu 
Institutul de economie mondială și 
relații internaționale din Moscova.

Dezbaterile au prilejuit un fruc
tuos și interesant schimb de opinii 
asupra unor probleme de actualitate 
privind colaborarea economică și 
tehnico-științifică dintre țări cu sis
teme social-politice diferite și rolul 
relațiilor economice în înfăptuirea 
destinderii și securității pe conti
nentul european și în întreaga lume.

(Agerpres)

ministrului

partid.
cul-

ple
ad-

Capitala,
Nesterov, 
agriculturii și 

conducătorul

prilej oaspetele a avut în- 
la Ministerul Agriculturii, 
Alimentare, Silviculturii 

și a vizitat unități agricole

Destituirea ministrului

Prin Decret al Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România, 
Traian Ispas a fost destituit 
funcția de ministru al industriei 
terialelor de construcții, pentru 
buzuri și încălcarea legalității 
cialiste.

din 
ma- 

a- 
so-

PRONOEXPRES
NUMERELE EXTRASE LA TRA

GEREA NR. 44 DIN 3 NOIEMBRIE 
1971.

FOND GENERAL DE CIȘTIGURI :
1 841 842 lei din care 823 887 lei report

EXTRAGEREA I : 9 5 26 1 15 4.
FOND DE CÎȘTIGURI : 1 350 563

lei din care 823 887 lei report categ. 1.
EXTRAGEREA a Il-a : 41 30 13 8 28
FOND DE CÎȘTIGURI : 491 279 lei

DOCTOR HONORIS CAUSA AL UNIVERSITĂȚII
BUCUREȘTENE SAVANTULUI ELVEȚIAN

JEAN PIAGET
în cadrul unei solemnități care a 

avut loc, miercuri la amiază, la Uni
versitatea din București, savantul 
Jean Piaget, profesor Ia Universita
tea din Geneva, directorul Institutu
lui „Jean Jacques Rousseau" și al 
Centrului internațional de epistemo
logie genetică, a fost distins cu titlul 
de Doctor Honoris Causa al Univer
sității bucureștene, pentru merite 
excepționale in fundamentarea teo
retică și experimentală a științelor 
psihologice și pedagogice.

La solemnitate au luat parte repre
zentanți ai Ministerului Invățămin- 
tului și ai Academiei Republicii So
cialiste România, membrii senatului 
universității, prorectori, decani, 
meni de 
denți.

Au fost 
Rappard, 
București,

Deschizînd , .
Boris Cazacu, membru corespondent 
al Academiei, prorector al Universi
tății din București, a salutat prezen
ța distinsului oaspete.

Dind citire referatului de propu
nere pentru acordarea înaltului titlu, 
acad Mihai Beniuc, șeful catedrei de 
psihologie a universității, a făcut o 
expunere privind meritele didactice 
și științifice ale renumitului savant 
elvețian, reprezentant de frunte al 
folosirii unor formule moderne de 
tratare multidisciplinară a fenome
nelor umane.

oa-
știință, profesori și stu-
de față Alfred William 
ambasadorul Elveției la 
și membri ai ambasadei, 

festivitatea, prof. dr.

de

instalațiile de căldură din șan- 
au ca unică sursă această cen- 
termică. Or, el încă nu este 
în vreme ce la căile de acces 
acest rezervor abia s-au turnat

Oaspetele a exprimat mulțumiri 
pentru inaltul titlu științific conferit 
de Universitatea din București. El 
a relevat activitatea -meritorie a psi
hologilor șl pedagogilor români, a- 
dresînd cuvinte de caldă apreciere 
la adresa studiilor și investigațiilor 
întreprinse de primul nostru labora
tor de psiholingvistică, recent creat 
la București.

★
în aceeași zi, prof. Jean Piaget a 

conferențiat în amfiteatrul „Nicolae. 
Titulescu" al Universității din Bucu
rești despre „Dezvoltarea cauzali
tății".

Au asistat profesori universitari, 
cercetători științifici, studenți.

Au fost prezenți, de asemenea, Al
fred William Rappard, ambasadorul 
Elveției la București, și membri ai 
ambasadei.

★
în cursul șederii în țara noastră, 

savantul elvețian Jean Piaget a fost 
primit de prof. univ. Miron Con
stantinescu. președintele Academiei 
de științe sociale și politice, pre
ședinte al consiliului și rector al 
Academiei „Ștefan Gheorghiu" pen
tru pregătirea cadrelor de conducere 
a activității de partid, social-politice, 
economice și administrației de stat. 
In aceeași zi, oaspetele s-a întîlnit 
cu ministrul învățămîntului, Mircea 
Malița. El a vizitat, de asemenea, in
stituții social-culturale și științifice 
din București.

Conferință națională
medicină veterinară

Miercuri dimineața au început In 
Capitală lucrările primei Conferințe 
naționale de medicină veterinară, 
organizată sub egida Ministerului 
învățămîntului de către Academia 
de Științe Agricole și Silvice și So
cietatea de Medicină Veterinară. La 
conferință iau parte cercetători din 
instituții științifice, cadre didactice, 
medici veterinari din unitățile agri
cole de producție și laboratoare ju
dețene. Participă, de asemenea, spe
cialiști din Belgia, Bulgaria, Ceho
slovacia, R.F. a Germaniei, Italia, 
Iugoslavia, Polonia și Ungaria.

In cadrul conferinței vor avea 
loc ședințe plenare și pe secții, pre
cum și mese rotunde organizate în 
unități de producție. Numeroși spe
cialiști vor prezenta rapoarte și co
municări și vor dezbate probleme 
privind patologia tineretului animal 
și aviar, influența unor factori eco
logici și de microclimat asupra pro
ducției și sănătății animalelor din 
marile complexe, bolile specifice 
care apar în astfel de'unități și mij
loacele de prevenire și combatere a 
lor, precum și probleme legate de 
eredopatologie.

Conferința se înscrie printre ac
țiunile incluse în programul de dez
voltare a zootehniei și urmărește 
îmbinarea mai armonioasă a activi
tății teoretice cu cea practică des-

fășurată în domeniul apărării sănă
tății animalelor, in scopul creșterii 
producției zootehnice Ia nivelul sar
cinilor prevăzute în acest cincinal.

(Agerpres)

FES- 
18,30; 
13,30;
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Ieri, în cupele europene

Steaua, U. T. A. și Rapid s-au

București:steaua - F C- 
Barcelona 2—1 (0—0). Autorii 
golurilor : Năstase (min. 53 — 
din 11 m și min. 60) — respec-- 
tiv, Asensi (min. 50).

• ••dar nu fără emoții
9

Varșovia: LeRia ~ Rapld
2—0 (2—0). Au marcat : Nowak 
(min. 2) și Blaut (min. 6).

Arad : UTA- — zaglebie 
2—1 (1—0, 1—1). Autorii goluri
lor : Domide (min. 12), Kuhn 
(min. 112) ; respectiv — Pawlow
ski (min. 66).
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PROGRAMUL I

17.30 Deschiderea emisiunii. Emi
siune în limba maghiară.

18.30 La volan — emisiune pentru 
conducătorii auto.

13,50 Timp și anotimp în agricul
tură.
Pentru sănătatea dv. „Gripa" 
— sfaturi pentru prevenirea 
și combaterea gripei.
1001 de seri — emisiune pen
tru cei mici.
Telejurnalul de seară. 
Cincinalul în acțiune. Jude
țul Olt.
Reportaj TV : „Geneza a 
doua".
Voci tinere. Muzică ușoară 
Pagini de umor : „Masa cu 
patru laturi" de Fred Firea. 
Regia : Aurel Cerbu. 
Avanpremieră.
Cadran internațional. 
Recitalul balerinei Alexa Me- 
zincescu.
Telejurnalul de noapte.

PROGRAMUL II
Concertul orchestrei simfo
nice a Radiotelevlzlunii. Dirl- 
joi Emanuel Elenescu. In 
program : „Slmfonietta" de 
Ion Dumitrescu ; Concert 
pentru vioară și orchestră de 
Alban Berg. Solist : Mihai 
Constantinescu.
Buletin de știri.
Biblioteca pentru toți. Al 
Odobescu (II). Prezintă Dan 
Zamflrescu. „Mihnea Vodă 
cel Rău". Dramatizare și re
gie George Rada. Interpre
tează Gh. Cozorlcl, Con
stantin Rauțchi, Matei Gheor 
ghiu, Constantin Dlamandl. 
Film serial : „Planeta glgan- 
ților".

19,10

19,20

19,30
20,00

20,10

21,25
21,30
22,20

22,40

20,00

21,00
21,05

21.25
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Victoria de ieri a echipei Steaua — 
și cu atît mai mult calificarea în 
sferturile de finală ale „Cupei cu
pelor" — trebuie bine apreciată ; 
echipa și-a văzut simțitor diminua
te forțele, în special forțele fizice, 
prin nerestabilirea completă de pe 
urma gripei sau a unor accidentări 
a cîtorva dintre jucătorii de bază. 
Nesiguranța folosirii, de pildă, a lui 
Sătmăreanu, Iordănescu, Năstase — 
ca să ne referim doar la aceștia — 
a planat pînă în ultimele clipe dina
intea partidei. Poate că și datorită 
acestui fapt, fotbaliștii militari nu 
au avut ieri o vervă deosebită, nu 
au acționat pe spații largi, menajîn- 
du-șl, drămuindu-și serios forțele. 
Desigur, barcelonezii — jucători ro- 
buști, cu o tehnică de clasă, cunos- 
cînd și ei prea bine impasul adver
sarilor — nu și-au ascuns cîtuși de 
puțin intențiile de a reface handi- 
caoul. Și ar fi reușit poate chiar ca
lificarea, dar, spre deosebire de par
tida de la Barcelona și in ciuda să
nătății precare a unora dintre_ ei, 
steliștii au jucat, de această dată nu 
numai în replică, ci și-au asumat 
rolul (și riscul) de a iniția ei înșiși 
contraatacuri numeroase. Unul dintre 
ele — asemeni in partida de la Barce
lona — l-a „găsit" pe Năstase vîrf 
de atac, implantat serios în careul 
advers, la numai 6 m de poarta a- 
părată de Reina. Atunci, la Barce
lona, Năstase a marcat : acum însă... 
a ratat. Totuși, acest Năstase avea 
să fie în cele din urmă eroul acestei 
duble întîlniri Steaua—F.C. Barcelo
na ; el a marcat singurul gol al par
tidei de la Barcelona, și tot el a mar
cat... ambele goluri ale echipei sale 
în partida de ieri.

După ce a făcut primul pas (în 
condițiile cunoscute...) în dauna e- 
chipei malteze Hibernians, Steaua a 
trecut — nu fără emoții, totuși — și 
de cel de-al doilea adversar din 
..Cupa cupelor". Adversara din sfer
turile de finală va fi cunoscută toc
mai la 12 ianuarie 1972, cînd va avea 
loc trage''ea la sor!i. Pînî atunci, este 
suficient timp spre a se întocmi un 
amplu și minuțios ..plan de bătaie", 
bineînțeles în cazul în care cunos
cutul nostru club sportiv are în in
tenție de a adăuga la palmaresul 
echipei de fotbal performanțe reale 
în tradiționala competiție europeană.

Ieri, U.T.A. — așa după cum au 
putut vedea la televizoare amatorii 
de fotbal — n-a fost... U.T.A. 1 N-a 
fost deloc echipa despre al cărei joc 
se scriau foarte recent cuvinte de 
laudă. Arădanii și-au tratat cu ușu
rință adversarii și, mai ales după ce 
au înscris relativ repede un gol 
frumos prin Domide, s-au lăsat an
grenați în jocul încîlcit care conve
nea atit de mult lui Zaglebie. A' re
zultat un meci urit, de uzură, de pe 
urma căruia au avut de suferit ară
danii, mai puțin rezistenți fizic de
cit oaspeții. La un moment dat. a- 
ceștia chiar au pus stăpînire pe te
ren și au reușit să egaleze. Nici in 
continuare U.l.A. nu s-a dovedit ca
pabilă să-și ordoneze, activitatea și să 
forțeze victoria pe parcursul celor 
90 de minute. Ea a obținut punctul 
ce i-a asigurat calificarea abia in 
partea a doua a prelungirilor Dar, 
trebuie să spunem că această califi
care s-a datorat și întîmplării : cu 
două minute înainte de terminarea 
prelungirilor, Zaglebie a avut o altă 
ocazie de a înscrie, dar mingea tri
misă de Odsterczyl a întîlnit bara 1 
La scorul de 2—2, U.T.A. ar fi lost 
eliminată 1 Deși se spune că totul e 
bine cind se sfîrșește cu bine, totuși, 
ar fi mai bine dacă arădanii au în
vățat ceva din pățaniile lor de ieri.

De. la Zaglebie, am reținut activi
tatea coordonatorului echipei, Sta- 
chula, și a aripei stingi, Kwiatkowski. 
Dintre arădani, portarul Vidac are 
meritul de a fi apărat foarte atent 
și sigur pe sine, golul primit nefiin- 
du-i imputabil. Din păcate, toți cei
lalți jucători ai echipei gazdă 
prezentat sub nivelul normal, 
trajul austriacului Wohrer a
corect, el a greșit o singură dată, în 
prelungiri, cind n-a acordat onn'ii 
pentru U.T.A., la un fault în careu să- 
virșit asupra lut Kuhn.

s-au
Arbi- 

fost

A 
gia 
care nici cei mai optimiști dintre 
suporterii formației poloneze nu-1 
visau : în numai șase minute, gaz
dele au marcat două goluri, în urma 
unor acțiuni de atac fulgerătoare, 
care n-au lăsat timp apărătorilor 
bucureșteni să intervină. Nowak a 
pătruns impetuos pe aripa dreaptă 
și a înscris in colțul lung, trecind 
mingea peste Răducanu. Patru mi
nute mai tîrziu, Blaut, cu întreaga 
linie de apărători rapidiști în față, 
a șutat pe' jos și pe sub Răducanu. 
Deci, zestrea de patru goluri, cu care 
se deplasase Rapid la Varșovia și 
care explică — dar nu justifică — 
lipsa lor de replică la aceste faze, 
se subțiase destul de devreme. Go
lurile primite au influențat și jocul 
liniei noastre de atac, preocupată a- 
cum mai mult de ceea ce se intîm- 
plă în spatele său și mai puțin de 
eventualitățile de șut la poarta po
lonezilor. Neagu, e drept, a avut pri
lejul să înscrie imediat după primul 
gol înscris de varșovieni, dar a pier
dut poziția cîștigată. Suporterii Le- 
giei axaltau și sperau în minunea 
calificării favoriților lor. Dar, domi
narea formației din Varșovia n-a ți
nut prea mult.

Eforturile apărătorilor bucureșteni, 
contribuția mai largă a înaintașilor 
la distrugerea, în primă fază, a atacu
rilor gazdelor, plus scăderea firească 
de ritm a jucătorilor de la Legia, 
toate acestea au dus, pînă la urmă, 
la orientarea cursului partidei pe fă
gașul normal. Și astfel, în întreaga 
repriză a doua, nu s-a mai întîmplat 
nimic care să primejduiască califi
carea formației noastre în etapa ur
mătoare a competiției. Rapid a jucat 
aceste patruzeci și cinci de minute 
așa cum ar fi trebuit s-o facă de la 
început.

doua partidă dintre echipele Le- 
și Rapid a avut un început pe

Rotterdam: Feijenoord - 
Dinamo 2—0 (0—0). Autorii
golurilor : Nunweiller III — 
autogol (min. 53), Schoenmacher 
(min. 65).

Dacă în legătură cu echipele Ra
pid, Steaua și U.T.A. temerile de ra
tare a calificării în turul III al cu
pelor europene erau, mai mult sau 
mai puțin forțate (după cum se știe, 
fiecare avea un anume avantaj din 
primul joc), soarta fotbaliștilor de la 
Dinamo (învinși cu 3—0 pe teren 
propriu) nu lăsa nimănui nici un 
dubiu. Cu toate acestea, interesul în 
jurul meciului retur dintre Feije- 
noord și Dinamo — disputat în noc
turnă, pe stadionul „Feijenoord" — a 
întrecut așteptările : toate cele 
circa 68 000 de locuri ale tribunelor 
au fost ocupate. Firește, afluența de 
public s-a datorat în aceeași măsură 
simpatiei de care se bucură echipa 
olandeză, fostă campioană europeană 
și intercontinentală de club, și bunei 
reputații a formației bucureștene, a 
cărei severă înfrîngere la București 
era pusă, în parte, și pe seama 'lip
sei momentane de formă.

Dominarea susținută a echipei o- 
landeze în prima repriză — sublinia 
în transmisia sa de aseară crainicul 
radiodifuziunii — a rămas fără re
zultat, datorită jocului sigur al apă
rării dinamoviste. în min. 45. De- 
leanu a salvat de pe linia porții. 
După pauză însă, la atacurile conti
nue ale formației gazdă, formația 
bucureșteană a cedat. Spre stupefac
ția generală, scorul a fost deschis de 
cel mai bun jucător de pînă atunci 
al dinamoviștilor — Nunweiller III, 
care a trimis cu capul... în propria-i 
poartă. Egalarea putea surveni la 
scurt timp, dar Dumitrache — ajuns 
singur în fața portarului Treytel — 
este deposedat de minge cu o frac
țiune de secundă înainte de a șuta. 
Feijenoord ridică scorul la un con
traatac finalizat, parcă cu prea mare 
ușurință, de Schoenmacher, ajuns da 
6 m de buturile lui Constantinescu-

•A* ★ ★

• Alte rezultate înregistrate în tu
rul II (meciuri retur) al competițiilor 
europene de fotbal : „Cupa campio
nilor europeni" : Ajax Amsterdam - 
Olympique Marseille 4—1 (s-a califi
cat Ajax), Sliema Wanderers La Val
letta — Celtic Glasgow 1—2 (s-a cali
ficat Celtic), Ujpest Dozsa — Valencia 
2—1 (s-a calificat Ujpest Dozsa) ;

Internazionale Milano—Borussia Mo
enchengladbach 4—2 (rezultatul pri
mului meci, 7—1 pentru Borussia, nu 
a fost omologat, întrucît Inter a de
pus o contestație) ; „Cupa Cupelor" : 
Dynamo Berlin—Beerschot Anvers 3—1 
(s-a calificat Dynamo Berlin) ; Di
namo Moscova — Eskișehir (Turcia) 
1—0 (s-a calificat Dinamo Moscova),

Steaua roșie Belgrad — Sparta Rotter
dam 2—1 (s-a calificat Steaua roșie) ; 
„Cupa U.E.F.A." : Rapid Viena —Di
namo Zagreb 0—0 (s-a calificat Rapid 
Viena); F. C. Karl Zeiss Jena— 
O.F.K. Beograd 4—0 (se califică echi
pa din Jena), Eindhoven —Real Ma
drid 2—1 (s-a calificat Real Madrid, 
care a cîștigat primul joc cu 3—1).
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• Eliberarea (seria a IlI-a) : PA
TRIA — 10; 13; 16,30; 20.
• Piața roșie : CAPITOL — 10; 
13; 16,30; 19,30.
o Vinovatul este în casă : 
TIVAL — 9; 11,15; 13,30; 16 
21, EXCELSIOR — 9; 11,15; 
16; 18,30; 20,45.
o Castanele sînt bune : LUCEA
FĂRUL — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 
21, BUCUREȘTI — 9; 11,15; 13,30; 
16,30; 18,45; 21. I.
O Lampa Iul Aladin : TIMPURI 1 
NOI — 9,15—16,15 în continuare. .1
• Monumentul Iul Lenln ; Căsuța 1
de pe Oka ; Salut, Rusia 1; Bu- ( 
hara ; Pe cer sînt numai fete : " 
TIMPURI NOI - 18,30—20,15 In ( 
continuare. ’
o Pe Donul liniștit (seriile I «1 ( 
II) : LUMINA — 9—13 în conți- ’ 
nuare. ț
o Pe Donul liniștit: (seria a IlI-a) 
LUMINA — 17—21 în continuare. 1 O Voi sări din nou peste băltoa- ! 
ce : POPULAR ------  •“ “ " 1
o Motodrama : 
11,15; 13,30; 16; , ,
o Program pentru copii : DOINA 
— 10.
O Cromwell : DOINA — 11,30; 16;
19.30, BUCEGI - 16; 19,15.
O Asediul : FERENTARI — 15,30; 
17,45; 20.
• Ritmuri spaniole : FAVORIT —
9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30,
VICTORIA — 8,45; 11; 13,15; 15,30; 
18; 20,30 MELODIA — 9; 11,15:
13,30; 16; 18,30; 20,45.
• Așteptarea : FLACARA — 15,30; 
17,45; 20.
o N-am cintat niciodată pentru 
tata : GLORIA — 9; 11,15; 13,30: 
16; 18,15; 20.30, TOMIS — 9; 11,15; 
13,30: 16; 18,15; 20,30.a Frații : MUNCA — 16; 18; 
o Richard al III-lea — 9,30; iz,
14.30, Macbeth — 16,45, Tronul In- 
sîngerat — 18,45, Principiul 
prem — 21 : CINEMATECA (sala 
Union).
• Floarea de cactus : SCALA —
9: 11,15; 13.30; 16,15; 18,45; 21,15,
FEROVIAR — 9; 11,15; 13,30; 16;
18,30; 20,45, MODERN — 9; 11,15; 
13,30- 16; 18,15; 20,30
• Romanticii : DRUMUL SĂRII
— 15,30: 17,45; 20.
• Steaua de tinichea : GRIVIȚA
— 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30, 
AURORA - 9; 11.15; 13,30; 15,45; 
18; 20,15.O Timpul berzelor: COSMOS — 
15,30; 18; 20,15.
• Aeroportul : CENTRAL -
12.30; 15,45; 19,15, VOLGA
12,15; 15,45; 19,15.
o Serata : GIULEȘTI — 15,30;
17,45; 20.o Floarea soarelui : PROGRE
SUL — 15,30; 18; 20,15.

— 15,30; 18; 20,15. 
FLAMURA — 9; 
18,15; 20,30.

20.
12;
su-

• A.R.I.A. (la Sala Palatului) : 
Concert susținut de formațiile a- 
mericane de jazz: „Kid Thomas 
Preservation Hall Band" șl Duke 
Ellington șl orchestra sa — 17 șl 
20,30.e Filarmonica de Stat „George 
Efiescu" (Ateneul Român) : Con
cert simfonic extraordinar sus
ținut de Orchestra simfonică de 
stat a U.R.S.S. Dirijor : Evghenii 
Svetlanov.
— 20.
O Teatrul 
Londrei —
• Teatrul

Solist ; Nikolai Petrov

de Operetă : Soarele 
19,30.

_ ______  Național „I.L. Caragla-
le" (sala Comedia) : Surorile
— 20.O Teatrul „Lucia Sturdza 
landra" (sala din str. Alex. 
hia) Iubire pentru iubire

Boga

Bu- 
Sa- 

..... , ______ ,,____ ___ . — 20, 
(sala Teatrului Mic) : Play Strind
berg — 20.
a Teatrul de Comedie : Opinia 
publică — 20.
o Teatrul ~ 
gheru) : Crimă șl 
19,30.
O Teatrul evreiesc
- 19.30.
o Teatrul Giuleștl 
olteni — 19,30.
O Teatrul „Ion Creangă" : Cara- 
giale, o soacră și., alții — 9,30. 
e Teatrul de revistă șl comedie 
„Ion Vasllescu" ; Siciliana — 19,30. 
o Teatrul satiric muzical „C. Tă- 
nase" (sala Savoy) • Sonatul lunii
- 19.30.
o Teatru] „Țăndărică" (sala din 
Calea Victoriei) : Ncnlgra șl AII- 
gru - 15 șl 17.
o Ansamblul „Rapsodia Română": 
Concert de muzică populară ro
mânească — 19,30.

,C.I. Nottara" (sala Ma- 
pedeapsă —

de stat: Dibuk

Comedie cu <
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Tovarășul Nicolae Ceausescu* f

Zambiei
Președintele Consiliului de Stat 

al Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a primit miercuri, 3 noiembrie a. c., pe ambasadorul extraordinar și plenipotențiar al Zambiei la București, Paul John Firmino Lusaka, la cererea acestuia.Ambasadorul a transmis președintelui Consiliului de Stat un

mesaj din partea președintelui Zambiei, Kenneth David Kaunda.A participat George Macovescu, prim-adjunct al ministrului afacerilor externe.In cadrul convorbirii au fost a- bordate probleme referitoare la dezvoltarea relațiilor de colaborare dintre cele două state.Primirea s-a desfășurat Intr-o atmosferă cordială.
Telegra e

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu, a primit o telegramă din partea Șahinșahului Iranului, Mohammad Reza Pahlavi, în care se arată că a aflat cu profundă emoție știrea despre catastrofa care a avut loc la mina Certej-Săcărîmb. Țin să exprim Excelenței Voastre — se spune în telegramă — expresia sincerei mele simpatii, precum și condoleanțe familiilor victimelor a< 'stei catastrofe.
*în telegrama adresată președintelui Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu, Krste Crvenkovski, vicepreședintele Prezidiului R.S.F. Iugoslavia, adresează expresia sincerei solidarități față de nenorocirea care s-a abătut asupra minerilor de la Certej-Săcărîmb și roagă să se transmită profunda compasiune familiilor ■ îndoliate și urarea de grabnică însănătoșire celor răniți.

Ministrul român al afacerilor externe
va face o vizită oficială in Franța

Ministrul afacerilor externe al Re
publicii Socialiste 
Mănescu, va face, 
de 15 noiembrie

România, Corneliu 
începînd cu data 
a.c., o vizită ofi-

cială in Franța, împreună cu soția, 
la invitația ministrului afacerilor 
externe al Franței, Maurice Schu
mann.

VIZITA PRIMULUI MINISTRU
AL MALTEI, DOM MÎNTOFF

•»

CONVORBIRI OFICIALELa Palatul Consiliului de Miniștri au avut loc, miercuri după- amiază, convorbiri oficiale între președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România, Ion Gheorghe Mauref, și primul ministru al Mintoff.Au participat, din partea română, Cornel Burtică,
Maltei. Dom
ministrul co-

merțului exterior, George Macovescu, prim-adjunct al ministrului afacerilor externe, Ion Mineu, adjunct al ministrului minelor, petrolului și geologiei, Iacob Ionașcu, ambasadorul României în Malta, Dumitru Mihail, director în > Ministerul Afacerilor Externe'.Din partea malteză au partici-

pat Giuseppe Camilleri, secretarul personal al primului ministru, dr. Edgard Mizzi, avocatul general de pe lîngă Departamentul justiției, în cadrul convorbirilor, care s-au desfășurat într-o atmosferă cordfâlă, au fost abordate probleme privind dezvoltarea relațiilor dintre România și Malta.
DINEU IN ONOAREA PREȘEDINTELUI CONSILIULUI

DE MINIȘTRI AL ROMÂNIEIill

MANIFESTĂRI CONSACRATE
aniversarii marii revoluții

SOCIALISTE DIN OCTOMBRIE
în cadrul manifestărilor consacra

te aniversării Marii Revoluții So
cialiste din Octombrie, miercuri 
după-amiază a avut loc la uzina 
..Autobuzul" din Capitală o adunare 
la care au participat numeroși mun
citori. ingineri și tehnicieni din în
treprindere.

După ce a subliniat Însemnătatea 
istorică a Marii Revoluții Socialiste 
din Octombrie, maistrul Ion Nenciu, 
secretarul comitetului de partid al 
uzinei, a relevat, în continuare, legă
turile de prietenie frățească și cola
borare multilaterală româno-sovieti- 
că și a transmis poporului sovietic, 
in numele colectivului întreprinderii, 
urări de succes în îndeplinirea pro
gramului trasat de Congresul al 
XXIV-lea al P.C.U.S.

Luînd cuvintul, ambasadorul Uniu
nii Sovietice la București, V.I. Droz
denko, a adus colectivului uzinei un 
salut frățesc din partea poporului 
sovietic și a înfățișat succesele obți
nute de oamenii 
calea construirii 
te. El a subliniat 
se bucură sincer 
nute de oamenii 
noastră sub conducerea 
Comunist Român și a urat noi succe
se in construirea societății socialiste 
multilateral dezvoltate.

în aceeași zi, în incinta Întreprin
derii a fost deschisă o expoziție de 
fotografii 
tivității 
U.R.S.S.

muncîi sovietici pe 
societății comunis- 
că poporul sovietic 
de realizările obți- 
muncii din țara 

Partidului

înfățișînd aspecte ale ac- 
oamenilor muncii din

Primul ministru al Maltei. Dom Mintoff, împreună cu soția, a oferit, miercuri, un dineu Centrală a Armatei, în președintelui Consiliului niștri, Ion Gheorghe Maurer, și a soțiși sale.Au luat parte Ion Pățan, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, Nicolae Agachi, ministrul industriei metalurgice, Ioan A- vram, ministrul industriei construcțiilor de mașini, Cornel Burtică, ministrul comerțului exterior, Mihail Florescu, ministrul indus-

la Casa onoarea de Mi-
triei chimice, Ion Crăciun, ministrul industriei ușoare, George Ma- ’covescu, prim-adjuncț al ministrului afacerilor externe, Iacob Ionașcu, ambasadorul țării noastre în Malta, reprezentanți ai unor instituțiiștiință și cultură, generali, alte persoane oficiale.La dineu au participat, de asemenea, Giuseppe Camilleri, secretarul personal al primului ministru, dr. Edgard Mizzi, avocatul general de pe lîngă Departamentul justiției. Emmanuele Cutajar,

centrale, oameni de
din cadrul Secretariatului Consiliului de Miniștri, și alte persoane oficiale care însoțesc pe premierul maltez în vizita în țara noastră.în timpul dineului, care s-a desfășurat într-o atmosferă cordială, primul ministru al Maltei, Dom Mintoff, și președintele - Consiliului de Miniștri, Ion Gheorghe Maurer, au toastat pentru prosperitatea popoarelor maltez șl român, pentru dezvoltarea prieteniei și colaborării dintre Malta și România, în interesul ambelor țări și popoare, al cauzei păcii.

ÎN JUDEȚUL PRAHOVA

*

Miercuri după-amiază, la Uzina 
constructoare de utilaj petrolier din 
Tirgoviște a avut loc o adunare 
festivă consacrată celei de-a 54-a a- 
niversări a Marii Revoluții Socia
liste din Octombrie, la care au parti
cipat numeroși muncitor), ingineri și 
tehnicieni din cadrul uzinei, precum 
și membrii delegației Asociației de 
prietenie sovieto-română care se află 
în țara noastră la invitația Consiliu
lui General A.R.L.U.S. Au luat cuvin- 
tul Constantin Țițeclis, directorul ge
neral al uzinei, și Nikolai Zosimovici 
Șorohov. membru al delegației Aso
ciației de prietenie sovieto-române.

Conducătorul delegației, Gheronti 
Leontievici Kamaev, președintele Co
mitetului pentru învățămînt profesio
nal și tehnic de pe lingă Consiliul 
de Miniștri al R.S.F.S. Ruse, deputat 
în Sovietul Suprem al R.S.F.S. Ruse,

a urat constructorilor de utilaj pe
trolier din Tirgoviște, poporului 
român noi succese în opera de edi
ficare a socialismului.

în cursul dimineții, delegația a vi
zitat mai multe obiective social- 
culturale și noi cartiere de locuințe.

în încheiere, participanții au vizio
nat filmul „Omagiu Kremlinului".

♦
Numeroase manifestări consacrata 

aniversării Marii Revoluții din Oc
tombrie au avut loc în județul Bihor. 
La Casa de cultură din Oradea a 
fost deschisă expoziția „Realizări 
din economia U.R.S.S.", care cu
prinde fotografii și fotomontaje, 
reprezentînd mari obiective indus- x 
triale, agricole și- social-cuiturale, 
realizate în anii construcției comu
nismului In U.R.S.S., precum și as
pecte ale creșterii nivelului de trai 
al poporului sovietic.

★
în cadrul ciclului „Istoria, omul șl 

cultura", la Casa prieteniei româno- 
sovietice din Capitală a avut loc 
miercuri seara expunerea „Moșteni
rea culturală și exigențele contemno- 
raneității". Au vorbit prof. dr. docent 
I. C. Chițimia. membru corespondent 
al Academiei Sociale și Politice, prof, 
univ. dr. Dumitru Micu, membru co
respondent al Academiei Sociale |i 
Politice, prof. univ. Râul Sorban.

Au fost prezentate apoi filme reali
zate de studiourile sovietice.

k

La cluburile uzinelor ți combina
telor chimice, la casele de cultură 
și la căminele culturale din județul 
Brașov au fost organizate expoziții 
de cărți ale scriitorilor sovietici și 
români închinate marelui eveniment 
din octombrie. De asemenea, au avut 
loc seri de poezie și muzică și au 
fost vizionate filme realizate de 
studiourile sovietice.

k

La librăriile „M. Eminescu", „To- 
mis" și „Tineretului", la clubul 
D.N.M. „NAVROM" și la biblioteca 
municipală Constanța s-au organizat 
vitrine și expoziții de carte sovieti
că, popularizind noutățile 
din U.R.S.S.

O interesantă expoziție 
grafii, oglindind aspecte 
marinarilor sovietici, a fost organi
zată la clubul D.N.M. „NAVROM" 
Constanța.

editorialede foto- din viața
(Agerpres)

Sub auspiciile Comisiei naționale 
a Republicii Socialiste România pen
tru UNESCO, miercuri a avut 
loc Ia București o ședință festivă 
consacrată aniversării "‘a- 25—de- -nni- 
de la înființarea Organizației Națiu
nilor Unite pentru Educație, Știință 
și Cultură.

Au participat Petru Burlacu, ad
junct al ministrului afacerilor ex
terne, Costică Alecu, vicepreședinte 
al Institutului român pentru relațiile 
culturale cu străinătatea, Mihail 
Ghelmegeanu, vicepreședinte al Li
gii române de prietenie cu po
poarele din Asia și Africa, Ion Dră- 
gan, secretar general al Comisiei na
ționale a Republicii Socialiste Româ
nia pentru UNESCO, academicieni, 
oameni de știință și cultură, cadre 
didactice, studenți, ziariști.

A luat, de asemenea, parte Sayed 
Abbas Chedid, directorul Centrului 
de informare al O.N.U. la București.

Au luat cuvintul acad. Ștefan 
Milcu, vicepreședinte al Comisiei na
ționale a Republicii Socialiste Româ
nia pentru UNESCO, prof. dr.

docent Nicolae Bărbulescu, membru 
în Biroul comisiei, și studentul Con
stantin Grigore.

Vorbitorii au subliniat, importanța 
și rolul UNESCO in cunoașterea" 
și apropierea spirituală a popoare
lor, activitatea țării noastre în ca
drul acestui forum internațional in 
slujba instaurării unui climat de 
pace, securitate și cooperare în Eu
ropa, în contextul căreia se înscriu 
și inițiativele sale, printre care cea 
privind educația tineretului în spiri
tul păcii, respectului reciproc și în
țelegerii între popoare.

In aceeași zi. a avut loc vernisa
jul unei expoziții documentare de 
fotografii, afișe și publicații relevan
te pentru. activitatea desfășurată în 
cei 25 de ani de această organizație 
internațională in slujba păcii și coo
perării intre popoare, pentru iniția
tivele și acțiunile României în ca
drul UNESCO.

Asistenta a vizionat apoi o gală de 
filme realizate de UNESCO.

(Agerpres)

ministru al Maltei, Dom împreună cu celelalte oficiale malteze, a făcut zilei de miercuri o vizită
Primul Mintoff, persoane în cursul în județul Prahova.Premierul' maltez, a. fost. însoțit de Cornel Burtică, ministrul comerțului exterior, Iacob Ionașcu, ambasadorul țării noastre în Malta, Tudor Jianu, director în Ministerul Afacerilor Externe.Primul popas a fost făcut la Grupul industrial de petrochimie- Ploiești, unde oaspeții au fost în- tîmpinați de Toma Comănescu, adjunct al ministrului industriei chimice, de membri ai Consiliului de administrație.-Directorul general al acestei unități industriale, ing. Adrian Stoica, a înfățișat oaspeților principalele secții, produsele care se realizează aici, perspectivele de dezvoltare ale marelui complex de pe platforma industrială petrochimică de la Ploiești. A fost vizionat apoi un film documentar în care sînt redate în

in- pa-
fabricat aici ; la platoul de montaj general gazdele au prezentat o instalație de foraj, aflată în probe de verificare.Coloana mașinilor oficiale a fă- tur al orașului Ploiești.oaspeții s-au înapoiatcut apoi un La amiază, în Capitală.

Sosirea in Capitală a Orchestrei
Simfonice de Stat a U.R.S.S.

mod sugestiv etapele de dezvoltare a marelui combinat.In secțiile de reformare catalitică și de producere a xilenilor cadrul rafinăriei, oaspeții au mărit , modul .de funcționare a stalațiilor și s-au interesat de rametrii tehnici ai acestora.Următoarea vizită a avut loc la Uzina de utilaj petrolier „1 Mai“. Aici, premierul Maltei și celelalte persoane oficiale au fost salutate de Sțelian Grindeanu, secretar general în Ministerul Industriei Con- • strucțiilor de Mașini, de membri ai conducerii uzinei. Ing. Dumitru Nistor, directorul general al Centralei industriale pentru utilaj petrolier, a vorbit despre istoricul uzinei, stadiul actual și perspectivele acestei mari unități a industriei constructoare de mașini, preocupările privind dezvoltarea și diversificarea producției de utilaj petrolier. Au fost vizitate secții de bază ale uzinei, unde se produce și se asamblează utilajul petrolier

★zilei de miercuri, soțiaîn cursulprimului ministru al Maltei, Dom Mintoff, a vizitat Palatul Brînco- venesc de la Mogoșoaia și Muzeul de Artă al Republicii Socialiste România. (Agerpres)
/

Miercuri a sosit în Capitală Or
chestra Simfonică de Stat a U.R.S.S., 
care va întreprinde un turneu în 
țara noastră.

Sub bagheta dirijorului Evgheni 
Svetlanov, artist al poporului al 
U.R.S.S., muzicienii sovietici vor 
prezenta în sala Ateneului Român, 
în zilele de 4 și 5 noiembrie, două 
concerte in care figurează lucrări de

Glinka, Ceaikovski, Musorgski, Pro
kofiev, Rahmaninov și Ravel.

★
în aceeași zi dirijorul Evgheni 

Svetlanov, împreună cu alți membri 
ai prestigiosului ansamblu simfonic 
sovietic, au făcut o vizită la Con
siliul Culturii și Educației. Socialis
te, unde au fost Drimiți de Tamara 
Dobrin, vicepreședinte al consiliului.

Organizația Națiunilor Unite pen
tru Educație, Știință și Cultură 
(UNESCO) împlinește astăzi un sfert 
de veac de existență. Actul său con
stitutiv, semnat acum 25 de ani la 
Londra de reprezentanții a 44 de țări, 
prevedea ca sarcină fundamentală a. 
noii organizații contribuția la men
ținerea păcii și a securității prin pro
movarea cooperării internaționale în 
domeniile educației, științei și cultu
rii, prin afirmarea universală a jus
tiției, drepturilor omului și libertăți
lor fundamentale pentru toți, fără 
distincție de rasă, de limbă, de sex 
sau de religie, potrivit drepturilor pe 
care Carta O.N.U. le recunoaște 
turor popoarelor.

UNESCO numără azi 125 
state membre, cuprinzind cvasi 
talitatea popoarelor lumii și promo- 
vînd conlucrarea națiunilor mari și 
mici de pe toate continentele. Re
centa hotărîre adoptată de Consiliul 
Executiv al UNESCO prin care 
R.P. Chineză a fost repusă in dreptu
rile sale legitime și in cadrul acestei 
instituții specializate a Națiunilor 
Unite, hotărîre care va permite de 
acum încolo participarea marelui 
popor chinez la programul UNESCO, 
vine să întărească puternic vo
cația de universalitate a acestei or
ganizații, să-i spor'ească eficacitatea, 
creînd premise tot mai bune pentru 
împlinirea scopului său, slujirea — 
prin colaborarea internațională în do
meniile care îi sînt specifice — păcii, 
înțelegerii și prieteniei între toate 
popoarele lumii. Pentru împlinirea 
pină la capăt a acestei vocații se cu
vine ca organizația să poată bene
ficia cit mai grabnic și de aportul 
cultural și științific al unor state ca ■ 
R.D. Germană, R.D'. Vietnam, R.P.D. 
Coreeană, obiectiv pentru care dele
gația. țării noastre a militat dintot- 
deauna cu consecvență.

Drumul, parcurs de UNESCO in 
cei 25 de ani de existență ni se înfă
țișează astăzi ca o curbă ascendentă, 
care, pornind de la obiectivele, la în
ceput mai limitate, ale colaborării 
intelectuale, s-a dezvoltat puternic și 
multilateral în sferele educației, știin
ței, culturii, informației. O cotitură 
de seamă în viața UNESCO a Con
stituit-o intrarea in organizație a u- 
nul șir de țări socialiste și, apoi, a- 
firmarea impetuoasă pe arena inter
națională, la începutul acestui de
ceniu, a țărilor care și-au 
independența, sfărimind 
dominației coloniale.

Bilanțul realizărilor

pentru lichidarea analfabetismului, 
pentru extinderea și îmbunătățirea 
calitativă a sistemelor de educație, 
pentru implantarea structurilor cer
cetărilor științifice și a cooperării 
internaționale în domeniul științelor 
fundamentale și aplicate, pentru pro
movarea originalității culturilor și 
cunoașterea reciprocă a diferitelor 
civilizații, pentru promovarea știin- 
țelomsociale și umane, pentru dezvol
tarea mijloacelor de informare in 
lume. Nu mai puțin importantă a 
fost, în acest pătrar de veac, acțiu
nea pe care UNESCO a între-

tribuție activă la realizarea scopuri
lor organizației. Sînt cunoscute nume
roasele inițiative pe care țara noastră 
— care a fost membră a Consiliului 
Executiv al UNESCO între 1962- 
1968 — le-a prezentat in cadrul or
ganizației. Aș dori să amintesc aici 
cel puțin trei dintre ele, ca fiind mai 
însemnate. în primul rînd, inițiativele 
întreprinse de România socialistă în 
domeniul educării tineretului potri
vit idealurilor de pace, respect mu
tual și prietenie între popoare. Con
comitent cu inițiativa țării noastre în 
cadrul O.N.U., inițiativă care a fost

tu-
de 
to-

i de- 
dobindit 
lanțurile

... UNESCO
este fără Îndoială pozitiv în măsura 
în care această organizație a izbutit 
să promoveze progresul educației, 
științei, culturii în majoritatea țărilor- 
membre și, îndeosebi, în țările care 
au cele, mai mari nevoi în această 
privință. Se cuvine să menționăm aci 
eforturile depuse de UNESCO

UNESCO
un sfert de veac

de existentă
9

prins-o in domeniul legiferării inter
naționale, prin adoptarea de con
venții și recomandări menite să îm
bunătățească procesul educației și al 
științei, să promoveze schimburile 
culturale și să înlesnească largul cir
cuit de valori materiale și spirituale 
care definește ansamblul relațiilor in
ternaționale actuale. Combătind prac
ticile discriminării în domeniile sale 
de competență, opunîndu-se urmări
lor nefaste ale colonialismului și neo- 
colonialismului, denunțînd rasismul și 
politica de apartheid, preconizînd res
pectul normelor legaBtătH info’-na- 
ționale. dreptului fiecărei țări de a 
se dezvolta liber și nestingherit, po
trivit nevoilor și aspirațiilor sale 
proprii, UNESCO a depus efor
turi susținute, în bună parte încunu
nate de succes, pentru promovarea 
înțelegerii și colaborării internațio
nale in sfera sa de activitate, contri
buind, în felul acesta, Ia cauza păcii 
și a conlucrării active a tuturor po
poarelor.

Devenită membră a UNESCO 
acum 15 ani, Republica Socialistă 
România a înțeles să-și aducă o con-

încununată de succes în 1965 prin a- 
doptarea in unanimitate a Declara
ției O.N.U. in problemele tineretului, 
reprezentanții României au depus 
eforturi și au izbutit ca și în cadrul 
UNESCO programul de activitate 
al organizației privind educarea ti
neretului și participarea tinerelor ge
nerații la întregul ansamblu al ac
tivităților • social-economice și cultu
rale să capete sensul și proporțiile pe 
care le merită această chestiune fun
damentală a epocii noastre.

Un alt șir de propuneri ale Româ
niei. prezentate și însușite de 
UNESCO în ultimul deceniu, s-au 
referit la valorificarea și utilizarea 
rațională a resurselor umane ca fac
tor esențial al dezvoltării social-eco
nomice. Alături de numeroase 

printre care țările în 
dezvoltare, România a 

în mod consecvent

alte 
curs 
mi- 

pen-
țări, 
de 
litat ..... tru formarea și perfecționarea cadre
lor naționale de specialiști, mai ales 
în domeniile educației și științei, 
fiind convinsă că progresul general 
al societății moderne nu poate fi 
conceput fără aportul specialiștilor

cit mai bine pregătiți și mereu la 
curent cu cele mai recente cuceriri 
ale științei și tehnicii contemporane.

..Un al treilea domeniu de interes 
prioritar căruia România i-a acordat 
și în cadrul UNESCO o importanță 
deosebită a fost dezvoltarea și diver
sificarea programului de cooperare 
europeană. Alături de alte țări ale 
continentului nostru, România a ini
țiat sau s-a asociat la toate proiec
tele de activitate întreprinse de 
UNESCO în acest scop. Din 1967 
încoace, pe baza unor hotărîri ale 
conferinței sale generale, hotărîri în 
a căror adoptare țara noastră a avut 
un rol activ, UNESCO a organizat 
un șir de conferințe ministeriale 
(cum âr fi cele de învățămînt. ști
ință) general-europene. în cadrul 
aceluiași program euronean al 
UNESCO, România va găzdui în 
mai 1972 cea de-a șasea conferință 
regională a comisiilor naționale eu
ropene pentru UNESCO, iar spre 
sfirșitul anului viitor, UNESCO 
va deschide la București Centrul său 
european pentru învățămîntul supe
rior, organism chemat să desfășoare 
o activitate susținută in domeniul 
documentării, informării și cercetării 
privind învățămîntul superior eu
ropean.

■ Aprecierea pe care țara noastră o 
acordă activității desfășurate de 
UNESCO s-a reflectat și prin 
prezența președintelui Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste România, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, la se
diul organizației, în iunie 1970. cu 
prileiul vizitei sale în Franța. D’nd 
o înaltă prețuire poziției constructive, 
politicii 
noastre, 
volte în 
laborare 
țiativele ...
o contribuție de seamă la realizarea 
programului său de activitate.

Astăzi, cînd numeroase delegații 
guvernamentale se pregătesc să a- 
ducă mesajul lor de încredere și’de 
sprijin fată de activitatea întreprinsă 
de UNESCO, cu prilejul festivi
tăților care vor marca la Paris în 
zi'ele de 4 și 5 noiembrie celebra-ea 
celei de-a 25-a aniversări, putem afir
ma cu satisfacție că aportul Româ
niei la tunul mers al activității aces
tei organizații se înscrie ca o măr
turie din cele mai concludente a 
felului în care țara noastră înțelege 
să promoveze în mod consecvent 
dezvoltarea înțelegerii și a cooperă
rii internaționale, puse în slujba pă
cii, a securității și prieteniei i ‘ " 
toate popoarele lumii.

mai mare 
de acest 
cincinal :

actualului cincinal, canalul 
va Înainta și mai departe 
spre apus, lungimea lui to
tală atingînd aproape o 
mie de kilometri.

Am amintit aici doar 
citeva dintre cele mai im
portante lucrări de iriga
ții realizate sau in curs de 
realizare. Există, desigur, 
multe altele. Proporțiile 
grandioase ale lucrărilor 
de acest gen din U.R.S.S. 
reclamă, se înțelege de la 
sine, enorme cantități de 
apă. Dar, în ce privește 
resursele hidrologice, mal

Așa sttnd lucrurile, revi
ne din nou în actualitate 
visul savanților înaintați 
din Rusia prerevoluționară, 
vis îndrăzneț dar nereali
zabil în condițiile de a- 
tuncl, de a îndrepta spre 
sud o parte a apelor rîu
rilor și fluviilor ce se var
să in Oceanul înghețat de 
Nord., Visul acesta prinde 
acum contururi. Comitetul 
Central al P.C.U.S. și Con
siliul de Miniștri al U.R.S.S. 
au trasat ca sarcină Minis
terului hidroameliorațiilor 
și gospodăriei apelor ca,

' ‘ î de cul-
______ —lte 2 mi- 
de hectare, în pre-

interne și externe a țării 
UNESCO a înțeles să dez- 
mod activ relațiile de co- 

cu România, să sprijine ini- 
și propunerile românești, ca

Valentin LIPATTI
ambasador, 
delegatul permanent 
al României pe lîngă UNESCO

în anii cincinalului tre
cut, lucrările de irigații 
s-au desfășurat in U.R.S.S. 
pe un front larg. Colhozuri
le și sovhozurile au fost în
zestrate cu aproape un mi
lion și jumătate de hectare 
de noi pămînturi irigate. în 
afară de acestea, prin mij
loacele lor proprii, unitățile 
agricole au amenajat siste
me de irigații pe o supra
față totală de 300 000 hec
tare. Astfel, intr-un sin
gur cincinal, suprafețele 
irigate au sporit cu aproa
pe 20 la sută.

O anvergură și 
capătă lucrările 
gen în actualul
numai prin investiții capi
tale ale statului vor fi iri
gate 3 milioane hectare
de terenuri arabile in zo
nele secetoase din sudul 
Ucrainei, Caucazul de nord, 
bazinul Volgăi și în Asia 
centrală. In regiunea Kras
nodar, un imens lac de a- 
cumulare va aproviziona 
cu apă sistemul de irigații 
întins pe 155 000 hectare, 
cultivate în principal cu 
orez. în anii actualului cin
cinal va fi încheiată iriga
rea Stepei Flămînde din 
Uzbekistan, care devine 
principala bază a U.R.S.S. 
pentru cultura bumbacului, 
în prezent, peste jumătate 
din cele 400 000 hectare ale ' 
acestei - stepe sînt irigate. 
Au fost create aici 32 de 
sovhozuri care dau posta 
200 000 tone de „aur alb" și 
cantități tot mai mari de 
fructe, carne, lucerna. Tot 
în Uzbekistan se află în 
plină desfășurare lucrările 
de irigare a stepei Kar- 
sinskaia. Pentru a aduce 
aici apa Amu-Dariei, se a- 
menajează o cascadă de 
stații de pompare care va 
urca apa la o înălțime de 
150 de metri. O nouă zonă 
de cultivare a bumbacului 
cu fibra fină se creează și 
în Valea Serabadskaia. Ca
nalul Kara-Kum străbate 
pustiul cu același nume pe 
o distanță de 800 km. Fără 
această „arteră a vieții" 
cum ii spun localnicii, oa
zele Murgab și Tedjen ar 
fi fost condamnate la o 
moarte lentă sub nisipu
rile mișcătoare, pentru că 
debitele rîurilor Murgab și 
Tedjen erau in continuă 
scădere. Construcția mare
lui canal Kara-Kum nu nu
mai că a prevenit această 
calamitate, dar a asigurat 
și înflorirea agriculturii în 
această regiune. în cursul

Izvoare de viață
pentru stepele
Asiei centrale

sovietice

precis repartizarea lor pe 
teritoriul Uniunii Sovietice, 
natura a fost cit se poate 
de inechitabilă : 88 Ia sută 
din ele se află în regiuni
le nordice, cu populație 
rară, în timp ce zoneloi 
centrale și sudice, unde se 
află cea mai mare parte o 
populației, unde se concen
trează forța industrială a 
țării și sistemele mari de 
irigații, le revin numai 12 
la sută. S-a calculat că 
actualele resurse de apă 
din zonele de irigații in
tense pot asigura umidita
tea necesară pentru 22—24 
milioane hectare, adică vor 
fi suficiente pentru cel 
mult. 15 ani de acum îna
inte. Dar în continuare ? 
în continuare, extinderea 
irigațiilor pe baza rîurilor 
sudice nu va mai fi posi
bilă.

împreună cu ministerele și 
instituțiile cointeresate, să 
ia măsuri de organizare a 
lucrărilor 
științifică, de explorări și 
nroiectărl necesare infăp- 
•uirii acestei îndrăznețe

de cercetare

dei.
Lucrările legate de gran

diosul proiect de corectare 
a naturii vor cuprinde o 
oarte considerabilă a teri
toriului U.R.S.S. : Siberia 
’.puseană, regiunea Al teiu
lui, partea răsăriteană a 
Uralului, republicile din 

Centrală, Kazahsta- 
Transpunerea lui in

Asia 
nul. 
viață va face posibilă iri
garea în bazinele inferioa
re ale Amu-Dariei și Sir- 
Dariei a unei suprafețe a- 
gricole de 4 milioane hec
tare, pe care se va crea 
o puternică bază de zoo-

tehnie intensivă și 
tură a orezului. Al 
lioane 
zent pustii, din partea de 
sud-vest a Turkmeniei, vor 
deveni pămînturi roditoa
re. Apele vor aduce viața 
și in pășunile semi-deșerti- 
ce ale Kazahstanului, vor 
spori masiv recoltele de 
cereale din această repu
blică. De-a lungul canale
lor ce vor străbate pustiul 
vor răsări noi orașe și în
treprinderi industriale, in- 
trucit aici se găsesc boga
te zăcăminte minerale, pe
trol, gaze.

Au fost elaborate mat 
multe proiecte de întoar
cere spre sud a unei părți 
a apelor fluviilor siberiene.

întregul complex de. lu
crări de utilizare 
părți din debitul rîurilor 
siberiene urmează să 
înfăptuit în trei-patru eta
pe. în prima etapă se vor 
deversa spre sud 25 de ki
lometri cubi de apă sibe- 
riană anual. în cea de a 
doua etapă, volumul acesta 
se va dubla, fie pe seama 
ridicării în continuare a 
barajului de pe frtîșul In
ferior, fie prin vărsarea în 
Irtîșul mijlociu, printr-un 
canal special, a unei părți 
din apele Obi-ului supe
rior. Acest canal va con
stitui. totodată, axul siste
mului de irigații ce se va 
amenaja în stepa Kulunda 
și in depresiunea Bara- 
binsk. în etapele a treia 
și a patra se contează in 
primul rînd pe fluviul Obi. 
O parte din debitul lui va 
porni spre sud, in două di
recții : din zona localității 
Hantimansiisk, in sus pe 
Irtîș și dintr-un alt punct, 
printr-un canal, tot spre 
Irtîș.

Astfel, ceea ce a 
multe decenii la rînd 
un vis învăluit in ceața 
viitorului, devine în pre
zent un proiect de propor
ții grandioase, dar pe de
plin realizabil cu imensele 
resurse de care dispun 
in prezent constru-torii co- 
munismuM în Uniunea So
vietică. în viitor, apele ce 
se varsă fără nici un folos 
pentru oameni în mările în
ghețate ale Nordului vor 
face să crească lanuri de 
grîu. de bumbac, de orez, 
vor transforma în nesfîrșlte 
covoare verzi pustiurile A- 
siei centrale.

a unei
fie

fost doar

Silviu PODINA

X



INDUSTRIALIZAREA—UNICA BAZĂ Ministrul de externe al României BONN
u

A EMANCIPĂRII ECONOMICE A ȚĂRILOR
IN CURS DE DEZVOLTARE

Dezbaterile reuniunii ministeriale de la Lima a „grupului 
celor 77"

LIMA (Corespondență de la N.S. Stănescu și Viorel Popescu). — Dezba
terile in ședințe plenare, din cadrul reuniunii ministeriale de la Lima a 
„grupului celor 77“, se apropie de sfirșit. Reprezentanții țărilor in curs de 
dezvoltare, membre ale O.N.U., din America Latină, Africa și Asia și-au 
expus pozițiile in legătură cu problemele complexe' ale dezvoltării, spre 
a se putea trece la elaborarea unui document 
UNCTAD din primăvara anului viitor.

comun consacrat sesiunii

a sosit la Ankara Tratativele dintre
Vizita președintelui
I. B. Tito în Canada

Reuniunea de la Lima 
reprezintă, astfel, după 
cum se exprima unul 
dintre delegați, „un a- 
devărat atelier de per
fecționare a armelor 
de luptă contra sub
dezvoltării, pentru uni
rea eforturilor împo
triva cercurilor impe
rialiste și i 
liste". Luînd 
în continuarea 
terilor, șeful 
ției Zambiei, Humphrey 
Mulemba, ministrul mi
nelor, arăta că este ne-

neocolonia- 
l cuvîntul 

dezba- 
dclega-

cesar să se adopte un 
program realist de ac
țiune pentru viitoarea 
sesiune UNCTAD. El 
a reliefat, totodată, 
rolul important al dez
voltării relațiilor tine
relor state independen
te cu țările socialiste.

Relevînd căile posi
bile ale dezvoltării e- 
conomice,, reprezentan
tul Republicii Populare 
Congo, Tamba, minis
trul minelor, a spus, la 
rîndul său : „Introduce
rea marii industrii me
canizate în țările în

curs de dezvoltare și 
implantarea rezultate
lor sale în agricultură 
reprezintă unica bază a 
emancipării noastre e- 
conomice".

în această ordine de 
idei, participanții s-au 
referit la însemnătatea 
formării și specializării 
de cadre naționale în 
țările în curs de dez
voltare, în vederea uti
lizării tehnologiei mo
derne în diversele sec
toare ale economiei lor 
naționale.

ANKARA 3. — Trimisul special 
Agerpres, I. Badea, transmite : Mi
nistrul afacerilor externe al Româ
niei, Cotneliu Mănescu, a sosit 
miercuri dupâ-amiază la Ankara. Pe 
aeroportul Esenboga, unde erau arbo
rate drapelele de stat ale celor două 
țări, oaspetele român a fost întîm- 
pinat de Osman Olcay, ministrul de 
externe al țării gazdă, Orhan Eralp, 
secretar general în Ministerul Aface
rilor Externe, Nazif Cuhruk, ambasa
dorul Turciei la București, funcțio
nari superiori din M.A.E.

Erau de față ambasadorul României 
în Turcia, George Marin, și membri 
ai ambasadei.

Solicitat de reprezentanții presei și 
ai radioteleviziunii turce să-și ex
pună opinia asupra semnificației ac
tualei sale vizite la Ankara, tovară
șul Corneliu Mănescu a declarat că 
această vizită reflectă sentimentele 
amicale care animă popoarele român

și turc, tn cursul întrevederilor de la 
Ankara, a adăugat el, vor fi abordate 
relațiile româno-turce, în dorința de 
a găsi noi căi și .......   ’
dezvoltarea lor, și 
schimb de vederi 
lor internaționale

La rîndul său, 
subliniat că între Turcia și România 
nu există nici un litigiu și că în ca
drul convorbirilor vor fi analizate 
probleme de interes comun,. expri- 
mîndu-și speranța că discuțiile vor 
duce la rezultate bune.

★
La plecarea ministrului de externe 

al României la Ankara, pe aeroportul 
Otopeni erau prezenți Petru Burlacu, 
adjunct al ministrului, funcționari 
superiori din M.A.E.

Au fost de față Rasim Fenmen, 
Însărcinat cu afaceri ad-interim al 
Turciei la București, și membri ai 
ambasadei.

posibilități pentru 
va fi efectuat un 
asupra probleme- 
actuale.

Osman Olcay a

reprezentanții
R. 0. Germane

și R. F. a Germaniei
o M. KOHL: 
PRIMELE 
BUIE SA

„AM OBȚINUT 
REZULTATE, TRE- 
FACEM NOI PAȘI 

ÎNAINTE"
(Agerpres). — Secretarul 
Consiliul de Miniștri al 

Democrate Germane, Mi-

OTTAWA 3 (Agerpres). — Pre
ședintele R.S.F. Iugoslavia, Iosip 
Broz Tito, a sosit marți într-o vizită 
oficială în Canada, informează agen
ția Taniug. La sosire, el a fost sa
lutat de Roland Michener, guverna
torul general al Canadei.

★
înainte de a-și încheia vizita ofi

cială în S.U.A., președintele I. B. 
Tito a subliniat, cu prilejul dineului 
oferit în onoarea sa la Los Angeles 
de Consiliul pentru relații interna
ționale, rolul ce revine tuturor na
țiunilor de a clădi și menține îm
preună pacea, de a promova coope
rarea multilaterală. Referindu-se, în 
context, la O.N.U., președintele a 
spus : „Deși Națiunile Unite nu au

fost totdeauna capabile să găsească 
soluții la problemele care confrun
tau omenirea, speranțele popoarelor 
rămin în continuare legate de acest 
for internațional proeminent și de 
acest instrument de cooperare pe 
picior de egalitate. Consider că ad
miterea R. P. Chineze la Națiunile 
Unite va consolida posibilitatea a- 
cestei organizații de a soluționa nu
meroasele probleme încă nerezol
vate".

Politica de neangajare, a subliniat 
președintele iugoslav, militează pen
tru înlăturarea divizării lumii și a 
barierelor existente în calea coope
rării internaționale, pentru indepen
dență, pace și dezvoltarea tuturor ță
rilor.

© Un comunicat al M. A. E. al R. P. Congo

BRAZZAVILLE 3 (Agerpres). — 
Ministerul Afacerilor Externe al 
Republicii Populare Congo salută 
intr-un comunicat oficial restabilirea 
drepturilor^ legitime ale Republicii 
Populare Chineze, la O.N.U., arătînd 
că votul Adunării Generale consti
tuie o victorie a poporului chinez, a 
tuturor popoarelor. „Votul din 'Adu
narea Generală, care confirmă ca-

racterul inevitabil al victoriei tuturor 
cauzelor juste, subliniază comunica
tul. a reparat grava nedreptate ce 
fusese făcută uneia din cele mai 
mari națiuni din lume, care dorește 
să coopereze cu celelalte națiuni, pe 
baza principiilor egalității, respectului 
reciproc și neamestecului în trebu
rile interne".

HANOI Protest al MAE.
al R. D. Vietnam împotriva atacurilor

aviației și artileriei americane
HANOI 3 (Agerpres). — Agenția 

V.N.A. informează că, în perioada 
21—31 octombrie, avioane americane, 
inclusiv bombardiere B-52, au atacat 
satul Huong Lap, iar artileria forțe
lor S.U.A a deschis focul asupra lo
calităților Dinh Son, Vinh Giang și 
Vinh Thanh, situate la nord de pa
ralela 17. Totodată, aviația S.U.A. a 
efectuat raiduri asupra părții vestice 
a provinciei Quang Binh și a lansat

rachete asupra unor puncte din dis
trictul Dien Bien, provincia Lai Chau. 
Atacurile au provocat victime și 
daune materiale, precizează agenția.

Ministerul Afacerilor Externe al 
R. D. Vietnam, într-o declarație di
fuzată prin purtătorul său de cuvînt, 
condamnă aceste acte de război și 
cere încetarea tuturor acțiunilor care 
încalcă suveranitatea și securitatea 
R. D. Vietnam.

Acord privind consolidarea 
unității de acțiune a mișcării

sindicale internaționale
• ÎNCHEIEREA CONVORBIRILOR DINTRE FEDERAȚIA SINDI

CALA MONDIALA Șl CONFEDERAȚIA MONDIALA A MUNCII
PRAGA 3 (Agerpres). — Federația 

Sindicală Mondială și Confederația 
Mondială a Muncii își vor intensi
fica eforturile în vederea lichidării 
tuturor focarelor de război, în pri
mul ■ rind în Indochina și în Orien
tul Apropiat — se arată într-o de
clarație dată publicității ,1a încheie
rea convorbirilor dintre delegațiile 
celor două organizații, care 
desfășurat la Praga.

Cele două delegații au ajuns 
acord în privința consolidării
tății de acțiune a mișcării sindicale 
internaționale in vederea lichidării

s-au

la un 
uni-

ultimelor zone ale colonialismului și 
rasismului.

Participanții la convorbiri s-au 
pronunțat, de asemenea, asupra con
tinuării contactelor și schimburilor 
de opinii în scopul consolidării uni
tății de acțiune a muncitorilor și 
organizațiilor lor sindicale. Delega
țiile au constatat cu satisfacție do
rința manifestată de Federația Sin- ■ 
dicală Mondială, Confederația Mon
dială a Muncii și Confederația in
ternațională a sindicatelor libere de 
a stabili un acord pe baze largi în 
toate problemele care privesc sin
dicatele.

ORIENTUL APROPIAT
• ÎNTÎLN1REA PREMIERULUI ISRAELIAN CU MEMBRII MI
SIUNII O.U.A. • CONVORBIRILE MINISTRULUI DE EXTERNE 

AL IORDANIEI LA PARIS
TEL AVIV 3 (Agerpres). — Șefii 

de. stat ai Senegalului, Camerunului, 
Nigeriei și Republicii Zair, care se 
află într-o vizită în Israel în cadrul 
misiunii O.U.A. de facilitare a solu
ționării pe cale pașnică a conflictului 
din Orientul Apropiat, s-au intilnit 
miercuri cu premierul israelian, Gol- 
da Meir, și ministrul de externe, 
Abba Eban. După cum a declarat, un 
purtător de cuvînt al guvernului is- 
raelian, președintele Senegalului, Leo
pold Sedar Senghor, a expus, cu 
această ocazie, țelurile misiunii or
ganizației panafricane, subliniind că 
membrii acesteia acționează pentru o 
soluționare a crizei din Orientul

Apropiat pe baza rezoluției Consiliu
lui de Securitate din noiembrie 1967. 
Premierul israelian a prezentat oas
peților poziția guvernului său față de 
situația din regiune.

★
PARIS. — Herve Alphand, secretar 

general în Ministerul de Externe al 
Franței, a avut miercuri convorbiri 
cu ministrul iordanian al afacerilor 
externe, Abdallah Salah, aflat în vi
zită la Paris. într-o declarație făcută 
presei Ia sfîrșitul întrevederii, Ab
dallah Salah a arătat că discuțiile 
purtate s-au referit la „diferite pro
bleme interesînd lumea arabă și re
lațiile franco-iordaniene".

BONN 3 
de stat la 
Republicii 
chael Kohl, și secretarul de stat la
Cancelaria federală a Republicai Fe
derale a Germaniei, Egon Bahr, s-au 
întîlnit miercuri după-amiază la 
Bonn, în continuarea tratativelor a- 
supra unei convenții de tranzit și 
a unui acord privind circulația între 
R.D. Germană și R.F. a Germaniei, 
transmite agenția A.D.N. La convor
biri au luat parte, de asemenea, 
membrii celor două delegații și ex- 
perți.

La sosirea sa in capitala R.F. 
a Germaniei — relatează agenția 
A.D.N., — Michael Kohl, secre
tar de stat la Consiliul de Mi
niștri al R.D.G., a declarat : 
„Ducem deja de citeva săptămini 
tratative foarte intense și putem 
spune că, in unele domenii, am 
obținut primele rezultate. Ini
țiativelor guvernului R.D. Ger
mane le revine un rol impor
tant in obținerea acestor rezul
tate. In actuala fază a tratati
velor. ar fi regretabil ca una 
dintre părți să se situeze pe o 
poziție de espectativă. In inte
resul negocierilor, trebuie să 
facem noi păși înainte".

BELGRAD 3 (Agerpres). — In
tr-un interviu acordat televiziunii din 
Belgrad, cu prilejul vizitei lui Iosip 
Broz Tito in Canada, ministrul de 
externe, Mitchell Sharp, a subliniat 
că convorbirile care vor avea loc cu 
acest prilej se vor referi la relațiile 
bilaterale, precum și la problemele 
europene și ale Orientului Apropiat.

Mitchell Sharp și-a exprimat sa
tisfacția față de evoluția legăturilor 
comerciale dintre Canada și Iugosla
via și a relevat că întrevederile pre
ședintelui Tito în Canada vor con
tribui la dezvoltarea lor în conti
nuare.

Abordind unele probleme interna
ționale, Sharp a exprimat opinia că 
nu mai este suficient ca numai ma
rile puteri să fie de acord în ce pri-

vește problemele internaționale, a- ' 
firmînd, în context, că la reglemen
tarea lor trebuie să coopereze și alte 
state, țări cum ar fi Canada și Iugo
slavia. Reiese foarte clar că. marile 
puteri nu mai pot hotărî singure vii- <&■ 
torul lumii, a spus el.

Referindu-se la contactele pe « 
le va avea cu omologul său Mhiv» 
Tepavaț, Sharp a spus că speră să 
aibă convorbiri despre conferința 
pentru securitatea europeană, la care . 
Canada va fi, probabil, reprezentată. 
„Credem, a spus el, că este impor
tant ca securitatea să fie realizată 
In Europa și aceasta este convinge
rea politicii noastre, cit și a Iugo
slaviei, deși vorbim din puncte 
vedere diferite".

de

experienței nucleare

J 1
(Agerpres). — Orga-LONDRA 3

nizația țărilor exportatoare de petrol 
(O.P.E.C.) a cerut ca societățile pe
troliere să plătească statelor în care 
își desfășoară activitatea 
sații necesare ca urmare a 
crize monetare occidentale, 
provocat o devalorizare de

compen- 
actualei

a
a

care 
facto

dolarului S.U.A. Știrea a fost anun
țată la Londra de revista „Petro
leum Press Service". Potrivit aces
tei publicații, situația monetară a 
lumii capitaliste, care continuă să 
rămînă confuză, nu poate facilita 
un acord general între guvernele 
țărilor exportatoare de petrol și, , 
companiile petroliere.

BERLIN. — Convorbirile dintre re
prezentantul guvernului R.D. Ger
mane, Guenter Kohrt, secretar de 
stat la Ministerul Afacerilor Externe, 
și reprezentantul Senatului Berlinu
lui occidental, directorul senatorial 
Ulrich Miiller. au continuat la 3 no
iembrie în 
Părțile au 
întîlnire să

capitala R.D. Germane, 
convenit ca următoarea 
aibă loc la 12 noiembrie.

americane

Noul premier finlandez, 
Teuvo Aura, a prezentat marți pre
ședintelui republicii, Urho Kekkonen, 
pe membrii cabinetului interimar for
mat la 29 octombrie. într-o scurtă 
declarație făcută presei, Teuvo Aura 
a menționat, printre altele, că în do
meniul politicii externe guvernul 
condus de el va continua să dezvolte 
relații prietenești cu toate țările.

Ministrul afaserilor ex
terne al U.R.S.S., Andrei Gr°- 
mîko, a avut o întrevedere 
logul său finlandez, Olavi 
anunță agenția T.A.S.S. Au 
cutate probleme de interes
Ministrul finlandez de externe a sem
nat, totodată, la Moscova protocolul 
privind schimburile de mărfuri între 
U.R.S.S. și Finlanda pe 1972.

cu omo-
Mattila, 

fost dis- 
reciproc.

OTTAWA 3 (Agerpres). — Congre
sul muncitoresc din Canada, centrală 
sindicală cu peste un milion și ju
mătate de membri, a adresat Ad
ministrației S.U.A. o telegramă de 
protest în legătură cu experiența 
nucleară subterană ce urmează să 
aibă loc în Insula Amchitka. „Explo
zia nucleară, se spune în telegramă, 
reprezintă o amenințare gravă Ia 
adresa locuitorilor din teritoriile 
nordice ale Canadei și implică peri
colul unei contaminări radioactive

a unor mari părți ale atmosferei ț! 
oceanului".

$

★
WASHINGTON 3 (Agerpres). — 

Comisia pentru energia atomică a 
S.U.A. a anunțat că efectuarea expe
rienței nucleare subterane în Insula 
Amchitka a fost amînată din motive 
tehnice cu citeva zile.

Comentînd decizia Administrației 
de a efectua explozia în ciuda nu
meroaselor proteste exprimate in 
întreaga lume, ziarul „NEW YORK 
TIMES" scria în editorialul său de 
miercuri : „Administrația nu a reu
șit să justifice această experiență 
poporului american sau unor țări în
grijorate, ca Japonia și Canada. 
Puține lucruri ar putea întări securi
tatea pe această planetă mai mult 
dccît abandonarea experiențelor nu
cleare”.

La Sofia a fost semnat miercuri 
protocolul privind schimburile comer
ciale dintre Bulgaria și Iugoslavia pe 
anul 1972. Conform protocolului, co
merțul dintre cele două țări urmează 
să crească în 
53 la sută în 
văzut pentru 
convorbirilor 
narea protocolului au fost examina
te, de asemenea, probleme ale spe
cializării și cooperării, precum și 
problemele legate de îndeplinirea 
acordului privind construirea șoselei 
Bela Palanka—Pirot și a liniei pen
tru transportul energiei electrice 
Sofia—Niș, informează agenția B.T.A.

cursul anului viitor cu 
raport cu volumul pre- 
an'ul în curs. In timpul 
care au precedat sem-

âlegeri parțiale pentru de* 
semnarea a doi guvernatori, a com
ponenței adunărilor legislative din 
patru state și a primarilor din șapte 
mari orașe au avut loc marți in 
S.U.A. Acestea au fost primele ale
geri la care au participat și tinerii 
între 18 și 21 ani, care au primit 
recent drept de vot. Rezultatele cu
noscute pînă în prezent confirmă in
diciile furnizate de sondajele de opi
nie, că tinerii alegători se pronunță 
pentru candidații care se opun inter
venției S.U.A. în Vietnam și măsuri
lor economice nepopulare ale Admi
nistrației.

Seminarul național orga
nizat de sindicatele cuba
neze în probleme de edu
cație și cultură 31U3t sfîrșit 13 
Havana Participanții — relatează a- 
genția Prensa Latina — au analizat o 
serie de aspecte referitoare la-activi- 
tatea cultural-educativă și sportivă 
în cadrul mișcării sindicale. Luînd 
cuvîntul în încheierea lucrărilor, Bias 
Roca, membru al Secretariatului C.C. . 
al P.C. din Cuba, a subliniat impor
tanța proceselor educative și a ridi
cării calificării profesionale a oame
nilor muncii pentru dezvoltarea eco
nomiei naționale.

Protocol bulgaro-alha- 
ÎÎSZ. Mart* a f°st semnat la Sofia 
protocolul privind schimburile ' de 
mărfuri între Bulgaria și Albania pe 
anul 1972. Documentul prevede o 
creștere de 10 la sută a livrărilor re
ciproce de mărfuri, în raport cu ni
velul anului în curs.

Kim Ir, prim-vicepreședinte al 
Cabinetului de Miniștri al R.P.D. 
Coreene, a primit delegația Confede
rației Generale a Muncii din Franța 
(C.G.T.), condusă de Henri .Krasucki, 
membru al Biroului Politic al C.C. al 
P.C. Francez, secrqtar al C.G.T., care 
efectuează o vizită in R.P.D. Coreea
nă. Cu acest prilej — relatează 
A.C.T.C. — s-a desfășurat o convor
bire prietenească.

Hcord polono-american. 
John Volpe, secretarul Departamen
tului Transporturilor al S.U.A., aflat 
în vizită la Vașovia, și M. Zaifryd, 
ministrul polonez al căilor de co
municație, au semnat miercuri un 
acord privind colaborarea științifică 
și tehnică dintre cele două țări în 
domeniul respectiv. Ministrul ameri
can a fost primit de Piotr Jarosze- 
wiez, președintele Consiliului de Mi
niștri, și a discutat cu Stefan Jedry- 
chowski, ministrul afacerilor externe, 
probleme legate de stadiul actual și 
perspectivele dezvoltării relațiilor 
dintre Polonia și S.U.A.

QUITO 3 (Agerpres). — Pedro An
tonio Saad, secretar 
mitetului Central al 
munist din Ecuador, 
vîntare la o adunare 
la Universitatea din

Situația economică 
repercusiunile acesteia asupra pă
turilor largi ale populației, a arătat 
secretarul general al C.C. al P.C. din 
Ecuador, sînt un rezultat al exploa
tării poporuiui ecuadorian de către 
imperialismul american și elementele 
autohtone aflate în slujba acestuia. 
Pedro Antonio Saad a lansat un apel 
la unitatea tuturor forțelor progre
siste și constituirea unui larg front 
popular în lupta împotriva imperia
lismului, pentru democrație și pro
gres social.

general al Co- 
Partidului Co- 
a rostit o cu- 
care a avut loc 
orașul Quenco. 
grea a țării și

Oprirea cursei înarmărilor și în
făptuirea dezarmării preocupă, după 
cum se știe, în cel mai înait 
grad opinia publică de pretutindeni, 
toate popoarele lumii — interesate 
în asigurarea unui viitor de pace, 
care să le permită să-și consacre, în 
deplină securitate, munca și capaci
tățile creatoare cauzei progresului 
lor material și cultural. Realizarea 
acestui nobil țel reclamă deopotrivă 
acțiuni hotărîte și convergente din 
partea tuturor statelor, precum și o 
luptă energică a tuturor popoarelor, 
a tuturor forțelor progresiste și de
mocratice de pe toate meridianele.

Problemele dezarmării au consti
tuit — ca o expresie a acestei pre
ocupări — și tema întîlnirii interna
ționale ce a avut loc zilele trecute 
la Moscova, reunind oameni de 
știință și exponenți ai opiniei pu
blice din peste 20 de țări ale lumii. 
Printre aceștia s-au numărat Josuă 
de Castro, economist brazilian de re
putație mondială, K. D. Malavia, de
putat în Parlamentul indian, președin
tele Comisiei pentru dezarmare a 
Consiliului Mondial al Păcii, M.D. Mi- 
lionșcikov, vicepreședinte al Acade
miei de Științe a U.R.S.S., Cyrus Ea
ton, personalitate cunoscută a vieții 
publice din America, fizicianul fran
cez P. Bikard, secretar general al 
Federației mondiale a oamenilor de 
știință, și alții. Desfășurată în cadrul 
Comisiei pentru dezarmare a Consi
liului Mondial al Păcii, întîlnirea și-a 
propus ca obiectiv să efectueze un 
schimb de opinii în legătură cu căile 
și modalitățile de înfăptuire a de
zarmării, cu rolul pe care opinia 
publică poate și trebuie să-l aibă în 
realizarea acestui mare deziderat al 
omenirii. Atît în ședințele plenare, 
cit și în cadrul celor două comisii ■ ■ ' ' —‘ ' s_au

un 
sfera 
înar- 

re-

gională, măsuri de dezarmare par
țială, consecințe economice și so
ciale ale dezarmării, raportul dezar- 
mare-dezvoltare, dezarmarea și me
diul înconjurător etc.

Dincolo de anumite deosebiri pri
vind convingerile politice, filozofice, 
religioase ale participanților, reuni
unea a evidențiat importante puncte 
de vedere comune in problemele

dorov, vicepreședinte al Comitetului 
sovietic pentru apărarea păcii — a- 
pasă greu pe umerii popoarelor, spo
rind totodată pericolele la adresa 
păcii". Singura cale de a scăpa 
de pericolul unui nou război, de 
primejdiile care planează asupra 
omenirii o reprezintă înfăptuirea de
zarmării și în primul rind a dezar
mării nucleare. „Toate problemele

Un ipperativ major al contemporaneității:

pentru înfăptuirea dezarmării
CORESPONDENȚA SPECIALA DIN MOSCOVA

atl fost prezentate rapoarte și 
purtat discuții în legătură cu 
larg evantai de probleme din 
dezarmării : reducerea cursei 
mărilor, măsuri de dezarmare

majore discutate. Scoțînd în evi
dență faptul că astăzi în lume 
s-au acumulat . și continuă să 
se acumuleze stocuri uriașe de 
arme clasice și atomice, care apasă 
din greu asupra popoarelor, consti
tuind în același timp o sursă per
manentă de încordare și tensiune, 
participanții au fost unanimi în a 
aprecia că lupta pentru dezarmare 
a devenit nu numai o necesitate vi
tală, dar și o sarcină de prim 
a tuturor acelora cărora le 
scumpă pacea. „Uriașa creștere 
melor pe care statele le alocă
mărilor — sublinia acad. E. K. Fio-

ordin 
este 

a su- 
înar-

lumii, însăși dezvoltarea sa pe calea 
progresului, își pot găsi rezolvarea
— arăta profesorul italian La Pira
— numai prin realizarea dezarmării 
generale și totale". „Toate statele 
lumii, toate națiunile — releva Ia 
rîndul său savantul și omul politic 
englez Philip Noel-Baker, laureat al 
Premiului Nobel pentru pace — tre
buie să participe la acțiunile destinate

. să ducă la distrugerea armelor nu
cleare, la înfăptuirea dezarmării. In 
acest context, vorbitorii au evidențiat 
în unanimitate importanța convocării 
unei. conferințe mondiale de dezar
mare, la care să fie invitate să par
ticipe, cu drepturi egale, toate sta-

tele lumii, fără nici o excepție. A- 
ceastă conferință ar putea prilejui, 
după opinii susținute în cadrul în- 
tilnirii de la Moscova, un forum 
larg de examinare a problemelor de
zarmării, de găsire a căilor practice 
și unanim acceptabile de rezolvare 
a acestora. Această idee și-a găsit 
de altfel reflectare în mesajul pe 
care participanții la întîlnire l-au 
adresat celei de-a 26-a sesiuni a 
Adunării Generale a O.N.U., chemînd 
organizația mondială să-și intensi
fice eforturile îndreptate spre reali
zarea acestui deziderat vital. In în
făptuirea dezarmării un rol de prim 
ordin revine, așa cum s-a evidențiat 
în cadrul întîlnirii, opiniei publice, 
maselor largi populare. „Rolul opi
niei publice nu este numai impor
tant, ci și determinant — declara 
profesorul francez Roger Mayer — 
deoarece numai popoarele, numai 
opinia publică ar putea impune rea
lizarea dezarmării". De o deosebită 
atenție s-a bucurat în cadrul întîl
nirii ideea unirii eforturilor tuturor 
forțelor progresiste, democratice și 
antiimperialiste în lupta pentru ex
cluderea războiului din viața socie
tății, pentru realizarea de măsuri 
concrete pe calea dezarmării.

Participînd activ la dezbaterile din 
cadrul reuniunii, delegația Consiliului 
Național pentru Apărarea Păcii din 
România, condusă de academicianul 
Dumitru Dumitrescu, a subliniat, în 
intervențiile sale, poziția consec
ventă a României socialiste in spri
jinul înfăptuirii- dezarmării, inițiati
vele guvernului, român in acest sens, 
însemnătatea deosebită pe care opi
nia publică din România, întregul 
nostru popor o acordă încetării curSei 
înarmărilor — toate cpnturînd un 
amplu și sugestiv tablou al efortu
rilor susținute depuse de țara noas
tră pentru realizarea acestui dezi
derat major al lumii contemporane.

Lucrările Conferinței Con
siliului O.U.S. pentru pro

blemele științifice au început 
în localitatea Ibadan din Nigeria. La 
dezbateri iau parte reprezentanți din 
19 țări. Timp de patru zile vor fi dis
cutate o serie de probleme referi
toare la cooperarea științifică între 
țările africane.

Populația S.U.S
207 372 000 la data de 1 septembrie 
anul acesta — relatează agenția Asso
ciated Press.

Azi se deschide la Paris

Sesiunea solemnă

0 Conferinței

generale a UI&CO
(Agerpres). — Joi se 
capitala Franței sesiu- 
a Conferinței generale 
prilejuită de cea de-a

Radu BOGDAN

PARIS 3 
deschide în 
nea solemnă 
a UNESCO,
25-a aniversare a creării acestei in
stituții specializate a O.N.U.

România este reprezentată de o 
delegație condusă de Mircea Malița. 
ministrul. învățămîntului.

Din delegație mai fac parte amba
sador Valentin Lipatti, delegatul 
permanent al României pe lingă 
UNESCO,' prof. dr. docent Jean Li- 
vescu, președintele Comisiei române 
pentru UNESCO, și prof. univ. Pom- 
piliu Macovei.

V*

dinlumeacapitalului-
SE ÎNCHID UZINE 

ÎN LORENA
O demonstrație pu

țin obișnuită a avut 
loc la sfirșitul săptă- 
minii trecute, de-a 
lungul parcursului in
tre două mici localități 
din provincia franceză 
Lorena. Citeva mii de 
muncitori au organizat 
un marș de 10 km 
intre Homecourt, oraș 
locuit de 
giști, și Briey, 
subprefecturii 
Pe pancartele purtate 
de demonstranți se 
putea citi : „Bazinul 
Briey trebuie să tră
iască !“, „Garantati-ne 
munca!", „Locuri de 
muncă pentru tineri!". 
In același timp, in
tr-o serie de uzine ale 
regiunii, care consti
tuie leagănul siderur
giei franceze, s-a des
fășurat o grevă de 24 
de ore.

Aceste acțiuni re
vendicative ale mun
citorilor din Lorena 
sint o consecință a ho- 
tăririi luate de patro
nii trustului „Wendel- 
Sidelor" de a reduce 
in următorii ani apro
ximativ 12 000 de 
locuri de muncă in u-

siderur- 
sediul 
locale.

cinele din regiune. Ca 
urmare a așa-numi- 
tului „plan de conver
siune" a industriei si
derurgice lorene, vor 
fi inchise in viitorii 
patru ani cinci oțelării 
Și 14 linii de laminoa
re, ceea ce va afecta 
o bună parte a popu
lației din zona respec
tivă. Astfel, numai o- 
rașul Homecourt, de 
unde a pornit marșul 
de săptămina trecută, 
are un buget care de
pinde in proporție de 
aproape 70 la sută de 
activitatea unei uzine 
siderurgice ce urmea
ză să se inchidă.

In cadrul unui 
ting desfășurat 
Briey, un militant 
dical a declarat : „O 
mină de oameni hotă
răsc soarta a mii de 
bărbați și femei, fără 
ca aceștia să poată 
spune un cuvînt. Nu 
putem accepta o ase
menea metodă. Ei 
pretind că uzinele sint 
prea vechi. Dar el 
sînt răspunzători pen
tru faptul că timp de 
zeci de ani nu au fă
cut nimic pentru mo-

, preo-
'.oar de

dernlzarea lor, 
cupindu-se d< 
exploatarea muncito
rilor și de
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mi- 
la 

sin-

obținerea 
unor profituri 
me“. ■

Revendicările 
rurgiștilor din 
na împotriva tendin
țelor de concentrare 
a industriei capita
liste, cu grave conse
cințe asupra situației 
muncitorilor, accen
tuează și mai mult at
mosfera de tensiune 
socială care caracteri
zează acest sfirșit de 
toamnă in Franța. In
tr-un comunicat dat 
publicității zilele trecu
te, C.G.T. anunță că in 
ultimele 12 luni pre
țurile au crescut cu 
aproximativ 8 la sută, 
depășind cu mult pre
viziunile oficiale. A- 
cest fapt alimentează 
sentimentul de neli
niște care a cuprins 
pături tot mai largi de 
oameni ai muncii.

mari-
side- 
Lore-

Paul 
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