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LUCRĂRILE PLENAREI
C.C. AL P.C.

Președintele Consiliului de Stat, 
Nicolae Ceausescu, a primit pe primul 

ministru al Maltei, Dom Mintoff

Joi, 4 noiembrie, ou continuat lucră
rile plenarei Comitetului Central sl 
Partidului Comunist Român.

La dezbaterile pe marginea expu
nerii prezentate de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu cu privire la Programul 
Partidului Comunist Român pentru îm
bunătățirea activității ideologice, ridi
carea nivelului general al cunoașterii 
și educația socialistă a maselor, pentru 
așezarea relațiilor din societatea noas
tră pe baza principiilor eticii și echi
tății socialiste și comuniste, au luat 
cuvîntul tovarășii: Teodor Coma», 
prim-secretar al Comitetului Județean 
Tuicea al P.C.R., Constantin Drăgoescu, 
secretar al Comitetului județean Gorj 
al P.C.R., JLetay Lajos, scriitor, Manea 
Mănescu, membru al Comitetului Execu
tiv, al Prezidiului Permanent, secretar 
ai C.C. al P.C.R., președintele Consiliu
lui Economic, general de armată Ion 
Ioniță, membrii supleant al Comitetu
lui Executiv ai C.C. al P.C.R., ministrul 
torțelor armate, Eduard Eisenburger, 
președintele Consiliului oamenilor mun-

cil de naționalitate germană. Eugen 
Jebeleanu, poet, Vasile Potop, prim- 
secretar al Comitetului județean Iași al 
P.C.R., Ștefan Voicu, redactor-șef al re
vistei „Lupta de clasă', Janos Fazekas, 
membru al Comitetului Executiv al C.C. 
al P.C.R., vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, Ilie Cîșu, prim-secretar al 
Comitetului județean Prahova al P.C.R., 
Vasile Vîlcu, membru al Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R., prim-secretar 
al Comitetului județean Constanța al 
P.C.R.

In ședința de după-amiază, în conti
nuarea dezbaterilor, au luat cuvîntul 
tovarășii: Iosif Uglar, membru sunieant 
ai Comitetului Executiv al C.C. ai P.C.R., 
prim-secretar al Comitetului județean 
Satu Mare al P.C.R., Roman Moraru, 
secretar al Comitetului județean Cluj al 
P.C.R., Marțian Dan, prim-secretar al 
C.C. al U.T.C., ministru pentru proble
mele tineretului, Gheorghe Răduiescu, 
membru al Comitetului Executiv, al Pre
zidiului Permanent 31 C.C. 31 P.C.R.,

vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri, Simion Dobrovici, prim-secretar 
ai Comitetului județean Vrancea al 
P.C.R., Tiîus Popovlci, scriitor, Ștefan 
Peterfi, președintele Consiliului oame
nilor muncii de naționalitate maghia
ră, Constantin Băbălău, membru su
pleant al Comitetului Executiv al C.C. 
ai P.C.R., prim-secretar al Comitetului 
județean Dolj al P.C.R., Anton Breiten- 
hoier, redactor-șef al ziarului „Neuer 
Weg”, acad. Nicolae Teodorescu, de
canul Facultății de matematică a Uni
versității din București, Dumitru Po
pescu, membru al Comitetului Executiv, 
secretar ai C.C. al P.C.R., președintele 
Consiliului Culturii și Educației Socia
liste, Tiberiu Grecu, director general al 
Uzinei de mașini grele-București, Dan 
Hăulică, redactor-șef al revistei „Seco
lul XX”,' și Gheorghe Pană, membru al 
Comitetului Executiv, al Prezidiului 
Permanent, secretar al C.C. a! P.C.R.

Lucrările plenarei Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Român con
tinuă.

Joi la amiază, președintele Consiliului de Stat, Nicolae Ceaușescu, a primit pe primul ministru al Maltei, Dom Mintoff. care face o vizită oficială în țara noastră.La primire au participat președintele Consiliului de Miniștri, Ion Gheorghe Maurer, Cornel Burtică, ministrul comerțului exterior. George

Macovescu. prim-adjunct al ministrului afacerilor externe, și Iacob Io- nașcu, ambasadorul țării noastre in Malta.în cadrul convorbirii care a avut loca fost relevat, cursul favorabil al relațiilor româno-malteze și s-a exprimat dorința ca acestea să înregistreze noi succese. De asemenea, au

fost abordate unele aspecte ale situației internaționale, subliniindu-se rolul țărilor mici și mijlocii in rezolvarea problemelor care privesc soarta popoarelor lumii, securitateași pacea mondială.Întrevederea s-a desfășurat Intr-o atmosferă de deplină înțelegere, cordială.
Dejun la Consiliul de Stat

OK întrebări 
mv și răspunsuri 
DESPRE CINCINAL

ÎN PAGINILE II - III-IV-V Șl VI

C U V I N T U L
PARTICIPANȚILOR

Ce semnificații are dezvoltarea
• industriei construcțiilor de mașini
® in toate județele țării?

LA DEZBATERILE
PLENAREI

Ca o puternică reflectare a politicii partidului nostru de dezvoltare armonioasă a industriei pe întreg teritoriul țării, din cele 45 întreprinderi noi care se vor construi, în intervalul 1971—1973. în industria construcțiilor de mașini, 29 vor fi amplasate în localități în care, în momentul de față, nu există unități ale acestei ramuri. Ca rezultat, LA SFÎRȘITUL CINCINALULUI, INDUSTRIA CONSTRUCȚIILOR DE MAȘINI VA FI PREZENTA IN 37 DE JUDEȚE ALE ȚARII. Cu deplin temei, aceasta se va inscrie ca o excepțională realizare a industrializării noastre socialiste, cu semnificație de simbol pentru progresul tehnico-științific neîntrerupt și dezvoltarea din punct de vedere industrial a tuturor județelor țării. Nu enumerăm toate obiectivele noi ale industriei constructoare de mașini, care vor fi construite în acest cincinal. Dintre ele, amintim, totuși, cîteva, adevărate „premiere" în județele respective : Uzina de vagoane din Caracal, Fabrica de armături din fontă și oțel din Zalău, Uzina de strunguri din Tir- goviște, Fabrica de panouri, pupitre și tablouri de distribuție din Alexandria, Fabrica de garnituri de frînă și etanșare din Rîmnicu-Sărat, Fabrica de aparataj și instalații din Titu, Uzina de utilaj alimentar din Slatina.și altele.Practic, PRIN NOILE IMPLANTURI INDUSTRIALE, CONSTRUCȚIA DE MAȘINI VA PULSA PE ÎNTREG TERITORIUL ȚARII — necruțătoare replică la falsa profeție a acelora care, cu trei decenii în urmă, considerau că România este predestinată să rămină „eminamente agricolă" ! Căci nu este vorba de o ramură industrială oarecare, ci de una cu rol hotăritor pentru promovarea consecventă a progresului tehnic in economia națională, pentru dotarea ci tehnică superioară. O asemenea repartizare a unităților constructoare de mașini URMĂREȘTE TOCMAI SĂ ASIGURE O BAZA GERMINATIVA PENTRU DEZVOLTAREA INDUSTRIALA DE ANSAMBLU A JUDEȚELOR. NUCLEE PENTRU PROLIFERAREA CONTINUA A PROGRESULUI TEHNIC IN CADRUL ACESTORA. Iată cîteva date care demonstrează influența pe care dezvoltarea în ritm susținut a acestei ramuri o va avea asupra îmbunătățirii calitative a structurii producției industriale : IN ANSAMBLUL PRODUCȚIEI GLOBALE INDUSTRIALE, PONDEREA CONSTRUCȚIEI DE MAȘINI ȘI PRELUCRĂRII METALELOR SE VA MARI DE LA 25,3 LA SUTA IN ANUL 1970, LA 29,4 LA SUTA IN ANUL 1975. O parte din sporul producției industriei construcțiilor de mașini va fi dată de noile unități ale acestei ramuri amplasate în diferite județe. Se poate aprecia, în acest sens, că datorită dezvoltării și modernizării industriei — în cadrul căreia construcțiile de mașini ocupă un loc principal — PRODUCȚIA GLOBALA INDUSTRIALA VA DEVENI, IN PERIOADA 1971—1975, PREPONDERENTA ÎN MAJORITATEA JUDEȚELOR ȚARII, producția globală industrială pe un locuitor urmind să fie mai marc decit cca agricolă.Amplasarea majorității noilor unități constructoare de mașini în Județele mai puțin dezvoltate, împreună cu construcția altor unități industriale, VOR IMPRIMA RITMULUI MEDIU ANUAL DE SPORIRE A PRODUCȚIEI GLOBALE INDUSTRIALE ÎN ACESTE JUDEȚE O CREȘTERE MAI ACCELERATA, IN COMPARAȚIE CU MEDIA PE ANSAMBLUL INDUSTRIEI. In acest context se vor încadra județele Olt, Sălaj, Teleorman, Tuicea, Vaslui. Vîlcea, Mehedinți, Bis- trița-Năsăud și altele. Deosebit de important este că pe cuprinsul acestor județe și localități, IN ANSAMBLUL POPULAȚIEI OCUPATE SE VA ÎNTĂRI DETAȘAMENTUL DE FRUNTE AL CONSTRUCTORILOR DE MAȘINI — lucrători cu înaltă pregătire tehnico-profesională, prezență de prestigiu în rindul oamenilor muncii care lucrează în industrie. Nu intimplător, în toate județele se arc in vedere, în

C. C. AL P. C R.

Joi, președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu. și soția sa, Elena Ceaușescu, au oferit, la Consiliul de Stat, un dejun in onoarea primului ministru al Maltei. Dom Mintoff, și a soției sale, doamna Moira Mintoff.A participat președintele Consiliului de Miniștri, Ion Gheorghe Maurer, cu soția.De asemenea, au luat parte Cornel Burtică, .ministrul comerțului exterior. George Macovescu, prim-adjunct al ministrului afacerilor externe, Iacob Ionașcu, ambasadorul țării noastre in Malta.Din partea' malteză au fost pre- zeriți la dejun Giuseppe Camilleri, secretarul personal al, primului mi- •- nistru-, dr. Edgaid Mizzi, -avocatul general de pe lingă Departamentul Justiției, Emmanuele Cutajar. cadrul secretariatului Consiliului Miniștri.Dejunul s-a desfășurat într-o mosferă de caldă cordialitate.Toastând, președintele Consiliului de stat, Nicolae Ceaușescu, * spus :Vă rog să-mi dațl voie, domnule

Un nou pilon
siderurgiei românești

NR. 3 DE LA GALATI
. I B

din deat-

prim-ministru și doamnă prim-ministru, sâ exprim satisfacția pentru vizita pe care o faceți în România, care, sper, va marca un moment important în dezvoltarea relațiilor dintre România și Malta.Noi înțelegem bine preocupările dumneavoastră pentru a asigura o dezvoltare independentă a țării, deoarece și România a fost și este preocupată de acest lucru.Sper că dezvoltarea colaborării dintre țările noastre vă contribui la întărirea independenței lor. Ia ridicarea bunăstării ambelor popoare.Cunoașteți politica și preocupările României : construim socialismul în țară, dorim să asigurăm condiții de viață cit mai bune poporului ; ne preocupăm, în același timp, de dez- .vnltarBâ relațiilor de toate statele, socialiste liste. Noi pornim de la lumea de astăzi fiecare .sau mic, trebuie să facă a promova relațiile de colaborare și de pace.In acest spirit apreciez încă o dată vizita pe care o faceți în tara noastră și dezvoltarea relațiilor între România și Malta.Doresc să ridic acest pahar pentru rezultate cit mai bune in relațiile I dintre țările noastre.Vă urez să vă simțiți cit mai bine>-> în România !In sănătatea dumneavoastră și a doamnei prim-ministru, în sănătatea persoanelor care vă însoțesc.A luat apoi cuvîntul nistru

prietenie, cu și nesbeiă- faptul că in stat, mare totul pentru

primul mț-
maltez- Dom Mmtoiif,care a spus :Colegii mei, soția mea și cu mine,

doresc să vă mulțumească pentru ospitalitatea foarte caldă pe care ne-ați acordat-o in timpul șederii noastre aici. Vă sintem în mod special recunoscători pentru faptul că în acest moment foarte dificil pentru poporul nostru, România și-a a- rălat în mod deschis prietenia față de Malta.Ca și dumneavoastră, considerăm că fiecare țară are dreptul de a găsi soluțiile potrivite pentru propriile sale probleme și, mai ales, să-șl aleagă singură propriul drum spre socialism. Cred că știți că noi, in Malta. încercăm astăzi să schimbăm curentul istoriei. Dacă ar fi să urmăm vechiul drum ar însemna să devenim din nou fortăreață, să fim din nou soldați pentru marile puteri ale lumii. Noi refuzăm acest lucru din tot sufletul, din toată ființa. Vrem să fim muncitori în serviciul păcii, și nu soldați în serviciul războiului.Noi știm că România manifestă simpatie pentru idealurile noastre, șl am venit aici să purtăm discuții șl să vedem cum, în ce fel această simpatie poate să prindă viață, să se transforme în fapte. Acum, la sfirși- tul vizitei noastre, sintem convinși că tot ceea ce România poate să facă pentru a ne sprijini în sarcina foarte dificilă pe care ne-am pus-o, va face în spirit d prietenie, și va face cu toată tăria. De aceea, domnule președinte, ridic paharul să vă doresc dumneavoastră, soției dumneavoastră, miniștrilor, poporului dumneavoastră fericire și prosperitate și să urez trăinicie prieteniei dintre Malta și România.
Tovarășa Elena Ceaușescu s-a întîlnit

cu doamna Moira Mintoff

mai puțin dezvoltate cincinal, o sporire substanțială a numărului de salariați, în opt asemenea județe prevăzîndu-se creșteri de peste 30 la sută, iar in altele — sporuri de 20—30 Ia sută în 1975, față de anul 1970. CLASA MUNCITOARE, în cadrul căreia constructorii de mașini ocupă un Ioc tot mai important, VA ACUMULA NOI CREȘTERI IN JUDEȚE ÎN CARE, PÎNA NU DE MULT, POPULAȚIA AGRICOLA DEȚINEA PONDERI DE 60—70 LA SUTA ÎN TOTALUL POPULAȚIEI OCUPATE. în același timp, gradul de urbanizare, care pe ansamblul țării va cuprinde 45 la sută din populație, va crește într-o măsură mai mare în județele în curs ,de industrializare, numărul județelor cu peste 40 Ia sută populație urbană urmind să se mărească de la 13 in 1970, la circa 20 în 1971.
Dr. Ion RĂVAR

Excelenței Sale Domnului Dr. BRUNO KREISKY
Cancelar federal al Republicii Austria VIENACu prilejul reînvestirii Excelenței Voastre în înalta funcție de cancelar federal al Republicii Austria, vă rog să primiți felicitările mele cordiale și cele mai bune urări de sănătate și succes în activitatea dumneavoastră.Mă folosesc de acest prilej, pentru a-mi exprima convingerea că relațiile de prietenie și colaborare dintre România și Austria se vor dezvolta 

și în viitor, în interesul celor două popoare, al păcii și cooperării în Eu
ropa și în întreaga lume.

ION GHEORGHE MAURER
Președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Socialiste România

Furnalul nr. 3, obiectiv deosebit de important intre multiplele construcții pe platforma Combinatului siderurgic din Galați, a început să capete contur.Se cunosc bine locul și rolul noului furnal, de 1 700 mc, în creșterea producției de fontă, în ridicarea potențialului siderurgiei românești. De aceea, constructorii au permanent in vedere grăbirea ritmului de execuție, „atacarea" simultană a tuturor lucrări-

intre pe si- a în-

ritmului si-

lor, In vederea respectării termenului final de punere în funcțiune a furnalului.Am cerut tovarășului Lu
cian Popescu, inginer-șef coordonator al lucrărilor, la furnalul nr. 3, să ne concretizeze realizările de pînă acum :— Desfășurarea lucrărilor la acest furnal impune realizarea simultană a mai multor obiective. În prezent, se lucrează la montarea părții superioare a furnalului, pregătindu-se, in a-

hala este aside
celași timp, montarea tronsonului superior de la grinda schip, a aparatului de încărcare a furnalului. La casa furnalului și de turnare închiderea realizată, fiind astfel gurate bune condițiilucru pentru sezonul rece. Într-un stadiu avansat se află și lucrările la epurarea fină și brută, cele de la estacada buncăre și stația de derivație, de la stația ie racord adine, gospodăria de

Al 3-lea furnal de 1 700 mc in construcție Foto : Gh. Vințilă

deapă, centrala suflantă, la alte obiective.Rezultatele de pînâ acum la furnalul nr. 3 au la bază munca avintată, eroica a constructorilor, conlucrarea judicioasă cu factorii de răspundere ce concură la realizarea acestei mari investiții a cincinalului, precum și valorificarea experienței ciștigate la construcția primelor două furnale aiiaie acum in prouuc,ia, permanentizarea echipelor pe genuri de lucrări, selecționarea lor cu atenție, introducerea acordului global in execuție. Astfel, fundația furnalului s-a executat prin adoptarea unui sistem de turnare cu 3 benzi transportoare, alimentate prin buncăre de primire, ceea ce a permis turnarea a 900 mc de beton in 24 de ore. Această metodă s-a utilizat și la fundațiile prein- călzitoarelor și epurării brute.Pentru mărirea vitezei de lucru și creșterea productivității muncii. 7p la sută din totalul tunelelor electrice și hidrotehnice din furnal au fost executate din elemente prefabricate, cu o greutate de 40 tone, confecționate in atelierele centrale ale întreprinderii. De asemenea, au fost adoptate noi soluții, in ceea ce privește construcția unor instalații la sol, după care se asamblează, asigurindu-se un ritm superior de montaj. Pentru aceasta, spre deosebire de construcția altor furnale de la Galați și din țară, la montaj s-a utilizat o macara de mare capacitate, cu inalt randament.Construcția furnalului nr. 1 de la Galați se desfășoară intr-un ritm susținut, ca multe alte lucrări de investiții din județele țării, pentru ca acestea să fie puse in funcțiune mai repede, sâ dea producție in timp scurt, atit de necesară economiei naționale in acest cincinal.
Tudorel OANCEA
corespondentul „Scînteii’

în cadrul unei întrevederi care a avut loc joi. la Palatul Consiliului de Stat, tovarășa Elena Ceaușescu s-a întreținut cordial cu soția primului
ministru al Maltei, doamna Molr» Mintoff.A participat tovarășa Elena Maurer, soția președintelui Consiliului de Miniștri.

Excelenței Sale Domnului avocat NGUYEN HUU THO
Președintele Prezidiului Comitetului Central 

al Frontului Național de Eliberare 
din Vietnamul de Sud

Președintele Consiliului Consultativ al Republicii Vietnamului de Sud 

Excelenței Sale Domnului arhitect HUYNH TAN PH AT 
Președintele Guvernului Revoluționar Provizoriu

al Republicii Vietnamului de SudAm aflat cu adîncă mîhnire despre pierderile umane și materiale provocate de uraganul care s-a abătut asupra părții septentrionale a țârii dv.în numele poporului român, al Partidului Comunist Român, al Consiliului de Stat, al guvernului Republicii Socialiste România, precum și al nostru personal ; vă exprimăm dumneavoastră și, prin dumneavoastră, populației care a suferit de pe urma calamităților naturale, profunda noastră compasiune și solidaritate și vă rugăm să transmiteți sincere condoleanțe familiilor îndoliate.Ne exprimăm încrederea că populația din zonele afectate va reuși să lichideze cit mai grabnic urmările acestor calamități.
NICOLAE CEAUSESCU ION GHEORGHE MAURERSecretar general ' Președintele

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

al Republicii Socialiste România

Tovarășului Dr. SALVADOR ALLENDE GOSSENS
Președintele Republicii ChileCu prilejul împlinirii unui an de la instalarea dumneavoastră în înalta funcție de președinte al Republicii Chile și instaurarea primului guvern de Unitate Populară, vă transmit dv. și poporului chilian prieten in numele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, al poporului român și al meu personal, cele mai calde felicitări și urări de noi succese pe calea propășirii economice și sociale a țării dv.în anul care a trecut, guvernul Republicii Chile, aplicînd cu curaj și consecvență programul Unității Populare, a obținut realizări de importanță istorică în lupta pentru apărarea independenței și suveranității, pentru recuperarea bogățiilor naționale și construirea unei societăți în care poporul chilian să-și realizeze idealurile sale de bunăstare și progres social.Ne exprimăm convingerea că relațiile dintre România și Chile se vor dezvolta continuu, în interesul reciproc al popoarelor noastre, al păcii și înțelegerii in lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România
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LUCRĂRILE PLENAREI C.C. AL P.C.R.
CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI EMIL BODNARAȘ

Stimați tovarăși,Problemele activității politico-ideologies și de educare marxist-leninistă în partid și în societatea noastră, enunțate în iulie în cunoscutele „propuneri de măsuri" aprobate unanim de Comitetul Executiv, vin acum spre dezbatere in fața Comitetului Central într-o prezentare, unică în desăvirșirea ei.Constatarea aceasta este prilejuită de expunerea de astăzi a tovarășului Nicolae Ceaușescu.Dacă autorul „propunerilor de măsuri" din iulie s-a restrîns atunci la o enunțare a- proape telegrafică, el, în expunerea de astăzi, dă problemelor întreaga dimensiune.Analizînd temeinic condițiile obiective • care determină in societatea noastră socialistă necesitatea unei superioare activități politico-ideologice și educative, secretarul general sintetizează concluziile sale din expunere, în enunțări de valoare programatică. In .felul acesta pagini cu totul remarcabile prin logica lor strînsă și puterea de argumentare redau in expresiuni sobre întreaga fundamentare teoretică a poziției noastre politice atît în problemele de politică internă, cit și internațională în relațiile noastre cu țările socialiste, cu partidele comuniste și muncitorești, cu țările și popoarele care trăiesc in altă orînduire socială decît a noastră.Expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu 
se situează astfel printre documentele de seamă ale partidului, care atestă maturitatea sa de gindire politică și de acțiune ca forță politică conducătoare a societății noastre socialiste.îmi permit să propun plenarei ca în încheierea lucrărilor ei să adopte expunerea - secretarului general drept document al plenarei Comitetului Central, pentru ca împreună cu măsurile din iulie, aprobate de Comitetul Executiv, să stea la baza activității politico-ideologice și de educare 'marxist-leninistă în partidul și în societatea noastră;

CUVÎNTUL

Este evident pentru noi toți că plenarele Comitetului Central sînt momente de sinteză cuprinzătoare a experienței construcției socialismului' in țara noastră, prilejuri de clarificare și îmbogățire a instrumentului de idei marxist-leniniste, a capacității de a orienta în mod conștient dezvoltarea economică și socială a țării, instrumentar cu care ne întoarcem la activitatea noastră cotidiană. Cu atît mai mult simt acest lucru astăzi, ascultînd expunerea de o înaltă ținută și de o deosebită valoare teoretică și praotică prezentată de tovarășul Nicolae Ceaușescu; cu privire la sarcinile partidului în domeniul ideologiei, al educației socialiste și al relațiilor în societatea noastră.Expunerea secretarului generai al partidului arată solida bază de gindire creatoare marxist-leninistă a politicii interne și externe a Partidului Comunist Român. După părerea mea, un fir roșu străbate această expunere, și anume valoarea fără precedent care este acordată factorului uman în construcția socialistă. Este afirmată și adusă la o putere superioară ideea că elementul determinant în construcția societății noi este omul, gradul său de pregătire și de conștiință, profilul său moral și politic. Fericirea, bunăstarea, înflorirea culturală a omului constituie obiectivul construcției socialiste, iar caracterul, competența și energia sa sînt mijloacele de realizare.Datorăm tovarășului Nicolae Ceaușescu un concept care clarifică orizontul spre care se îndreaptă de pe acum țara noastră socialistă. Este vorba de acea societate multilateral dezvoltată în care înfloresc toate disciplinele, toate domeniile de activitate, toate ramurile economiei și culturii.Cred că prin expunerea luminoasă de astăzi se precizează mai mult și cealaltă latură a doctrinei profund umaniste a partidului nostru, și anume cea privind formarea multilaterală a omului. înțelegem mai bine ca oricînd esența acestui proces de formare, întru nimic asemănător unei supra- puneri_de straturi distincte : aici știință, aici profesie, dincolo educație politică, disociere artificială, care ar însemna să ducem mai multg existențe, în funcție de ședința la care participăm. Este vorba, dimpotrivă, de o unitate organică între cunoștințe, deprinderi, idei și acțiune — cimentate toate de înaltele valori morale ale comunismului. Aceste valori înmănunchează totul, asigurind formarea unui om crescut în spiritul dreptății sociale, al solidarității umane, al .dragostei fierbinți față de patria socialistă, al spiritului de abnegație și devotament față de libertatea și progresul țării, gata să întrețină un dialog pe baze demne^și sigure cu valorile altor culturi.Este vbrba, in al doilea rînd, nu de un om 
care s-ar mulțumi să reflecte lumea încon

Mai susțin propunerea și din rațiuni date de natura expunerii privind relațiile de tip nou inter-socialiste, dintre statele sistemului socialist, cit și dintre partidele comuniste și muncitorești.însușindu-ne expunerea ca document al plenarei, manifestăm hotărirea noastră neabătută de a aduce și cu acest prilej contribuția noastră internaționalistă la marea cauză a unității țărilor socialiste și a partidelor comuniste și muncitorești, în concepția noului tip de relații, destinată a da mișcării comuniste și muncitorești, socialismului — citez din expunere — „noi dimensiuni naționale și internaționale".Din complexul de probleme pe care le tratează, expunerea se oprește cu o voită repetare asupra necesității perfecționării continue a „normelor de relații și de conviețuire socială, a organizării societății, a democrației socialiste ca parte integrantă a procesului de dezvoltare și de educație socialistă".Vreau să mă refer în cele cîteva alineate care urmează la partea esențială a acestui grup de probleme : democrația socialistă și dezvoltarea ei.Cadrul in care democrația se afirmă in societatea noastră, în partid și în stat este dat de principiul centralismului democratic și de principiul conducerii colective ca principiu suprem de conducere în absolut toate sectoarele de activitate.Restringînd rigorile centralismului la strictul necesar unei societăți conduse unitar și planificat, democrația se dezvoltă pe măsura cuprinderii calificate a problemelor de către diferitele eșaloane de conducere colectivă. Conducerea colectivă devine astfel forma-cheie de afirmare și dezvoltare a democrației. Conducerea colectivă este deci, prin esență, o expresie de calitate și nu de număr. De unde deosebita importanță a ridicării constante, a nivelului politic- ideologic al membrilor, în primul rînd, ai unui colectiv de conducere, spre a. putea valorifica just întreaga sa capacitate profesională și politică în actul complex de organizare, îndrumare și control al organizației socialiste, fie ea politică, economică, social-culturală sau de altă natură.Incepînd din 1965, de la Congresul al IX- lea al Partidului Comunist Român și de la adoptarea Constituției Republicii Socialiste România, rînduielile democratice din țara noastră au evoluat mult în sensul dezvoltării lor constructive.Și totuși problema continuă să stea la ordinea zilei și este firesc să fie așa.Democrația socialistă, ca expresie a unui tip superior de ordine și disciplină socială, are exigențe care cresc simultan cu creșterea mijloacelor de producție și a producției, simultan cu dezvoltarea nivelului general al societății. >Satisfacerea acestor exigențe, în cadrul acelorași principii fundamentale, are loc prin continua... îmbunătățire i.;'prganizărij-.-0
TOVARĂȘULUI MIRCEA MALIȚAjurătoare, ci de Unul care înțelege s-o modifice. La formarea omului concură întreaga societate. Mai mult ca oricînd, educația ne privește pe toți, deopotrivă, atît pe cei de vîrstă școlară, cît și pe cei de virstă adultă. Educația privește, de asemenea, toți factorii prin care se exercită ea, sau care o pot inrîuri — de la cărți la televiziune, la distracții și sporturi. Ea implică, în condițiile noastre de astăzi, o gamă largă de metode, sensibil mai largă decît și-o putea Închipui instruirea scolastică tradițională.îmi propun să mă opresc la factorul școală. Sînt puține țări în lume care să fi recunoscut însemnătatea civilizatoare a școlii în termeni atît de lipsiți de echivoc ca România socialistă. La Congresul Uniunii Tineretului Comunist, tovarășul Nicolae Ceaușescu a spus : „Este un adevăr unanim recunoscut că principalul factor de cultură și civilizație a unei națiuni, cadrul de bază al instruirii și formării tineretului il reprezintă școala. Marile obiective economice și sociale de viitor, aspirațiile spre realizarea unei societăți socialiste dezvoltate pe toate planurile nu Ie pot realiza decît oameni cu o înaltă pregătire științifică și tehnică, cu un larg orizont de cunoștințe generale, cu temeinice deprinderi pentru activitatea practică".Ideea a fost exprimată din nou, In forme de o deosebită limpezime, în expunerea de astăzi. Corolarul acestei idei e că școala nu reprezintă o simplă podoabă, nu este o cheltuială făcută in scopuri de divertisment, nici nu face parte din categoria asigurărilor sociale. Ea reprezintă nu numai o datorie față de generația tînără, ci și o investiție de prim ordin in viitorul societății.Prezentînd la Marea Adunare Națională expunerea referitoare la noul plan cincinal, tovarășul Ion Gheorghe Maurer a început prin a înfățișa investițiile în industrie, știință și învățămînt.Unitatea între știință, producție și învățămînt este o formulă cuprinzătoare, modernă și adecvată dezvoltării industriale a țării noastre, cu mari ecouri într-o lume în căutare de soluții privind școala și formarea tineretului.In aplicarea directivelor partidului cu privire la învățămînt. datînd din 1968, a ho- tărîrilor Congresului al X-lea al P.C.R., s-au luat măsuri pentru ca sistemul de învățămînt să asigure unitatea organică între școală, viața productivă și investigația științifică. Nimeni nu poate nega caracterul de continuitate al acestor preocupări. în același timp, trebuie să spunem că in anul de față aceste principii au fost aplicate cu mai multă consecvență, cu mai multă vigoare, ca urmare a consfătuirii de lucru și a hotărârilor Comitetului Executiv din iulie 1971.De o mare justețe a fost semnalarea de către tovarășul Nicolae Ceaușescu a lipsurilor din domeniul invățămîntului, domeniu ce constituie o verigă importantă în procesul formării oamenilor din țara noastră. Chemările, sugestiile, indicațiile secretarului general al partidului au fost primite cu mare entuziasm de către masa de profesori, elevi și studenți. Promptitudinea cu care aceștia au răspuns la măsurile luate arată cît de judicioasă a fost analiza făcută în domeniul invățămîntului, faptul că această analiză a atins toate elementele cheie;Aș vrea să dau cîteva exemple. în timpul verii, tinerii au participat la numeroase activități de muncă voluntară. Cu o săptămină înainte de începerea anului școlar, 2 000 000 de copii, răspunzînd special unei chemări a pionierilor, și-au îngrijit școlile în care urmau să-și înceapă învățătura, iar în perioada de recoltare școlarii și-au adus in număr mare contribuția la activitatea agriculturii noastre.Ideea educației prin muncă și pentru muncă se extinde în toate formele noastre de învățămînt. Vrem să aducem aci mulțumiri 

relațiilor, a metodelor și a stilului de muncă de către organele și organizațiile constituite. In acest sens Comitetul Central al partidului, ca for conducător politic permanent, Marea Adunare Națională și Consiliul de Stat, ca organe supreme ale puterii de stat, Consiliul de Miniștri, ca organ suprem al administrației de stat, comitetele județene și comisiile populare, organizațiile economice diferite și-au îmbunătățit continuu activitatea și eficiența funcțională.Sînt în curs de pregătire studii și măsuri privind noi îmbunătățiri.Acum cîteva luni, intr-un schimb de păreri privind activitatea organelor supreme ale puterii de stat, tovarășul Ceaușescu a sugerat, bazat pe experiența pozitivă a activității de aviz și control din partea comi- .siilor Marii Adunări Naționale, îmbunătățirea funcționării Marii Adunări Naționale ca organ unic legiuitor. Studiile întocmite ău ajuns la unele propuneri care vor fi supuse spre dezbatere.Comisiile Comitetului Central și ale comitetelor județene urmează și ele să-și îmbunătățească structura și competențele spre a putea contribui mai bine la dezvoltarea procesului de ridicare a nivelului politic, ideologic, al organelor și organizațiilor de partid și de stat.In acest domeniu, al normelor de relații din societate, al dezvoltării democrației socialiste, ca formă de ordine și disciplină socială de tip superior, va rămîne, firește, mereu de acționat spre a ține pasul cu cerințele obiective ale întregului proces de dezvoltare a societății, cit și spre a favoriza procesul însuși, sub impulsurile puternice izvorîte din relațiile interne ale democrației.Sarcinile exprimate în expunerea secretarului general nu reprezintă obiective ale unei campanii, ci jaloanele unei îndelungate și susținute activități în toate domeniile la care se referă.Problemele puse sînt pe măsura deplină atît a partidului nostru, cit și a poporului nostru muncitor, cu experiența, capacitatea, încrederea în forțele lor și spiritul lor combativ.Nouă ne revine sarcina să perseverăm neabătut în organizarea, îmbunătățirea .activității politico-ideologice și de educare marxist-leninistă a partidului, a oamenilor muncii, muncitori, țărani, intelectuali, să perseverăm în acțiunea de perfecționare continuă a democrației noastre socialiste, pentru a afirma la un nivel tot mai ridicat rolul conducător politic al partidului nostru, pentru a întări tot mai mult orîn- duirea noastră și coeziunea națiunii noastre socialiste și a face mereu mai' puternic statul nostru.Dacă este adevărat că socialismul este răspunsul modern la problemele majore ale vremurilor noastre, să facem ca România socialistă să fie cuprinsă la loc de cinste în acest răspuns. ...........................---j;; — 

pentru măsura ce a fost luată, ca școlile să fie patronate de industrie. Cele 5 000 de ateliere școlare care funcționează de la începutul acestui an școlar demonstrează dimensiunea efortului întreprins, precum și stăruința și grija organelor de partid județene pentru punerea în aplicare a hotărîrii Secretariatului Comitetului Central.Dubla subordonare a instituțiilor de învățămînt tehnic, economic, medical, agricol, a adus iarăși beneficii pentru școală, nu numai în privința ajutorului material de dotare, care este în curs, dar și prin contactul profund educativ pe care legătura cu industria îl reprezintă pentru viitorul absolvent, pentru orientarea și formarea sa politică și profesională.Consiliile de învățămînt superior și de cultură generală s-au intîlnit de mai multe ori în cursul verii și au înaintat Comitetului Executiv propuneri de perfecționare a acestor două ramuri de învățămînt, propuneri aprobate la 14 septembrie. A fost elaborat sistemul unitar al predării științelor sociale, care prevede îmbunătățiri și ca număr de ore, dar și din punct de vedere al calității, al contribuției acestor discipline la formarea elevilor și studenților. S-au adus sistemului liceal corectări bine venite, prin înființarea a 41 de licee de specialitate. Ziua săptămînală de muncă productivă a fost introdusă incepînd cu clasa a IX-a și termi- nînd cu universitățile.Indicațiile în materie de organizare a procesului educativ au fost elaborate împreună cu Comitetul Central al U.T.C., cu Organizația de pionieri și cu Asociația studenților. Atmosfera sărbătorească, entuziastă și rodnică a acestui început de an școlar și universitar a reflectat faptul că tineretul și profesorii îl urmează cu căldură, dragoste și gratitudine pe tovarășul Nicolae Ceaușescu, că aderă deplin la politica Partidului Comunist Român, deciși să răspundă prin studiu și efori sporit la mandatul de cinste ce Ii se încredințează.Toate măsurile la care m-am referit arată că printr-o muncă susținută și perseverentă se pot realiza lucruri mai mari într-un ritm mai viu. Faptul că aceste măsuri n-au fost luate la timp reprezintă o serioasă lipsă, în primul rînd a Ministerului Invățămîntului, care este în fond un minister al învățământului, al educației și al formării.Ministerul Invățămîntului poartă in special vina de a nu fi ținut pasul cu transformările mari care se petrec în țara noastră, de a nu fi adaptat școala, cu viteza cerută, la cerințele din ce în ce mai pretențioase ale construcției noastre socialiste, de a nu fi făcut să pulseze mai viu ceea ce este considerat astăzi in mod hotărît o revoluție tehnică-științifică.în multe locuri s-a procedat lent și birocratic, nu am dus măsurile. pină la capăt, nu am aplicat ceea ce se prevedea în documentele și indicațiile de partid. Ei bine, dacă există în știință, și tehnică o revoluție, ea trebuie să fie reflectată și în școală. Expunerea secretarului general al partidului sublinia cît de impetuoase sînt schimbările de la noi și din lume. Procesul transformării revoluționare a țării noastre se desfășoară rapid. Astăzi vorbim de explozia informațională. Există discipline care, la 20 de ani de la apariția lor, au devenit clasice. Iată de ce a sta pe loc, a merge încet chiar, este echivalent cu a da înapoi. Iată de ce pregătirea unui om se judecă nu numai prin cantitatea de cunoștințe, ci și prin aptitudinea de a se perfecționa continuu și de a se adapta la nou.Știm că avem multe de făcut In știință, în învățămînt, ca și in producție. N-avem nici un motiv de ingimfare. Ritmul transformărilor în lume este atît de viu, exigențele sînt atît de mari incit niciodată sarcina noastră nu se poate considera încheiată. Sîntem pe deplin conștienți de lucrurile pe care le avem de făcut. îmbunătățirea condițiilor materiale pentru cu- 

. prinderea unui mâi mare număr de copii în grădinițe, asigurarea trecerii la un învățămînt de zi in cit mai multe școli prin înmulțirea internatelor și semiinter- natelor, ridicarea eficienței invățămîntului prin transformarea claselor în cabinete și prin predarea pe bază de experiment și investigație, încurajarea creativității , în sistemul nostru de învățămînt prin înlocuirea tehnicilor memorative cu altele formative, pregătirea generalizării învățămîn- tului de 12 ani, omogenizarea rețelei, dezvoltarea invățămîntului superior și lărgirea profilului său de formație, amplasai-ea institutelor pe marile platforme de cercetare și producție, necesitatea, unei contribuții cît mai susținute în sistemul național de reciclare a cadrelor și în instaurarea sistemului de educație permanentă, iată e- nunțate sumar punctele principale ale unui vast program pe care partidul l-a conturat in documentele sale privind dezvoltarea invățămîntului pentru acest cincinal și pentru deceniul care urmează. Ne revine o sarcină deosebită în organizarea eficientă a predării științelor și a formării din timp, de pe băncile școlii, a. viitoarelor cadre ale unei societăți care-și bazează forțele pe știință.Cultivarea științelor nu este o sarcină ușoară. Așa cum un violonist care dă un concert are în spatele său un minim de 20 000 de ore de exerciții, ‘ un elev la o olimpiadă științifică trebuie să fi parcurs și el mii de ore de concentrare, studiu și exerciții, nemaivorbind de orele pe care le presupune o descoperire sau o contribuție științifică. Tineretul nostru este înzestrat pentru știință. Și trebuie să facem totul pentru a pune cît mai deplin în valoare, în interesul societății noastre, însușirile, talentul, disponibilitățile tinerei generații.Aș vrea să spun că, pentru viitor, credem că școala va trebui să cultive cu mai multă consecvență și virtuțile morale ale viitorului cetățean, cinstea, apărarea bunului obștesc, spiritul de dreptate, disciplina, ordinea, curajul, sinceritatea, modestia, temeinicia, respectul adevărului și acel cult al muncii despre care a vorbit tovarășul Nicolae Ceaușescu ca fiind sursa propășirii noastre. Oricît ar fi de bună o oră de educație sau de dirigenție, ea nu poate transmite tot conținutul educației, iar profesorii,, prin orele și prin conduita lor, transmit educație. S-au luat măsuri pentru consfătuiri, ale cadrelor didactice, pe care Ie facem împreună cu forurile tutelare, s-au luat măsuri de îmbunătățire a manualelor și de publicare ă unei literaturi suplimentare, a unor cărți actuale, care să apară mai rapid, despre planul cincinal, despre programul de dezvoltare a țării elaborat de partid.Aș vrea să mă refer în cîteva cuvinte la una din problemele cele mai des relevate — modul de predare a științelor sociale. Nu este un secret că la aceste discipline există încă un mod de expunere abstract, menținut Ia nivelul generalităților. Constatăm că modul de expunere excesiv teoretic în care sînt prezentate fenomenele . economice, sociale, adevărurile mar
CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI GHEORGHE BLAJ

Am convingerea că actuala plenară a Comitetului Central al partidului nostru se va înscrie «la loc de înaltă cinste in glorioasa istorie a Partidului Comunist Român. Intr-adevăr, pentru prima dată pregătirea unei plenare a Comitetului Central al partidului a avut loc cu participarea activă a tuturor comuniștilor, a milioanelor de cetățeni, bărbați și femei, tineri și vîrst- nici, oameni ai muncii români sau aparți- nind naționalităților conlocuitoare, care au dezbătut cu un înalt simț de responsabilitate, .prin prisma propriei' experiențe, in adunări de partid, sindicale, de U.T.C., ’n întreprinderi și instituții, la orașe și sate, măsurile de excepțională valoare istorică, teoretică și practică adoptate de Comitetul Executiv, exprimîndu-și unanima adeziune față de programul elaborat de tovarășul Nicolae Ceaușescu.Participarea în mod practic a .întregului popor la pregătirea acestei plenare are semnificații multiple și adinei. Pe lingă importanța majoră a ordinii de zi, este ilustrat cu acest prilej, în toată amplitudinea sa, felul cum înțelege conducerea partidului nostru să promoveze democratismul adevărat. Aceasta reprezintă o pildă vie a modului in care politica partidului este făurită de masa membrilor de partid, de întregul popor. Tocmai de aceea ea este tradusă in viață cu abnegație și cu profunda convingere că reprezintă expresia celor mai înalte aspirații ale clasei muncitoare, țărănimii, intelectualității, ale tuturor celor ce muncesc.Avem deci toate motivele să credem că hotăririle actualei plenare vor avea o puternică înrîurire asupra tuturor celulelor vieții noastre politice, economice, sociale și culturale, valorificînd la un nivel superior potențialul creator al poporului român.Stimați tovarăși, cu permisiunea dumneavoastră mi-aș îngădui să prezint în fața plenarei, succint, unele aspecte din activitatea organizației județene de partid Maramureș pe linia înfăptuirii programului de măsuri conceput de secretarul general al partidului. în decursul anilor, și îndeosebi după Congresul al IX-lea al Partidului Comunist Român, organizația noastră a do- bîndit o bună experiență în desfășurarea muncii politico-educative. Rodnicia acestei activități este incorporată în noua fizionomie a celor ce muncesc, în atitudinea lor înaintată față de muncă, în comportamentul lor in societate, în familie, în succesele obținute in dezvoltarea economiei, a întregii vieți spirituale. Este semnificativ în acest sens că pe cele 10 luni care au trecut din acest an, industria județului a dat Suplimentar economiei naționale o producție globală in valoare de aproape 120 milioane lei. Progrese demne de remarcat s-au obținut și în agricultură, înregistrîn- du-se sporuri importante de recoltă, precum și creșterea efectivelor de animale și a productivității lor.N-am spune, insă, întregul adevăr dacă n-am releva că la un moment dat au apă

xist-leniniste nu are priză asupra tineretului, iar absolvenții de liceu, care se prezintă la facultate nu mînuiesc vocabularul politic și științific. Pentru mulți dintre ei, cel mai greu curs este acela al științelor sociale sau al filozofiei ; am intîlnit tineri care nu făceau nici o asociere între propozițiile economiei marxiste citite în școli și uzina palpabilă și înfloritoare care se construiește lingă ei. Pentru ei aceste lucruri păreau realități radical diferite, fără vreo legătură vizibilă între ele.Desigur, ministerul dispune de editură, dispune de editori și răspunde de felul și de nivelul modului de a se preda. Iată de ce nu vorbesc de acest lucru fără a menționa soluțiile care au fost concepute : la indicația tovarășului Nicolae Ceaușescu s-au creat, împreună cu Academia de Științe Sociale și Politice și cu Academia „Ștefan Gheorghiu", cabinete tip de științe sociale, în care noul mod de predare urmează să fie încurajat. Aș vrea, de asemenea, să amintesc că nu considerăm doar sub raport cantitativ măsurile întreprinse în domeniul științelor sociale. Dacă ar fi să exprimăm stadiul lor prin numărul de cercuri, conferințe și acțiuni, ar fi simplu să apreciem că sarcinile au fost îndeplinite. Practic însă, eficiența măsurilor din program, temeinicia lor abia acum urmează să fie demonstrate, în strînsă legătură cu îndeplinirea cerințelor de ordin calitativ. Credem că ne așteaptă o lungă perioadă de activitate intensă, în care accentul trebuie să cadă pe sporirea preocupărilor pentru conținutul invățămîntului, De aici necesitatea de a lichida o serie de neajunsuri în pregătirea cadrelor' didactice care predau științele sociale, căci in ultimă instanță de calitatea profesorului depinde și calitatea invățămîntului.In al doilea rînd, se cere să se stabilească legături strînse, permanente, între predarea științelor sociale și cercetarea științifică, întrunit unitatea dintre știință, producție și învățămînt se aplică și la științele sociale.în al treilea rînd, este necesar să se realizeze legături directe și permanente eu producția.In al patrulea rînd, a se stabili legături trainice între cadrele didactice și colectivele care predau științele sociale în învă- țămîntul superior și în invățămintul de cultură generală.In sfîrșit, vom acorda deosebită atenție invățămîntului ideologic, a cărui obligativitate pentru cadrele didactice a fost de curînd instituită pentru toate școlile și universitățile.Sîntem convinși că noile programe de științe sociale, rod al unei largi conlucrări a cadrelor didactice, a specialiștilor din cercetarea științifică, cu Academia de Științe Sociale și Politice și cu Academia „Ștefan Gheorghiu", rod al dezbaterilor exigente, sint în măsură să creeze un cadru adecvat muncii de conținut și de ridicare a nivelului calitativ.S-a întărit considerabil combaterea modului de viață burghez și a concepțiilor idealiste mistice. Un loc important il ocupă temele de etică și estetică în programele noastre. Un loc central îl au preocupările

rut, pe alocuri, cazuri de subapreciere a muncii politico-educative, de îngustare a sfeței,.xle„acțixltate p .unor. organe..șj, organizații''d6- partid... Xn. npmeroașe'.'pduSari ale organizațiilor de bâză șe discuta și se rediscuta modul' de realizare, a planului,. îndeosebi prin prisma activității unor Servicii, compartimente tehnice sau administrative — și mai puțin a muncii politice, de influențare ideologică. în multe cercuri și cursuri ale invățămîntului ideologic s-au manifestat unele tendințe de formalism și tehnicism, lipsă de curaj în abordarea a- profundată și convingătoare a unor probleme teoretice privind creșterea rolului de conducător al partidului în etapa făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate.Succesele obținute i-au determinat pe unii din activiștii noștri să acorde mai puțină importanță activității complexe de ridicare a conștiinței socialiste a maselor. Din această cauză, în unele unități se subestima valoarea stimulentelor morale pentru cei merituoși, se neglija crearea unei opinii muncitorești combative, de masă împotriva celor care comiteau abateri, totul limitîn- du-se, pe de o parte, la stimulente pur materiale și, pe de altă parte, la sancțiuni administrative. Trebuie să recunoaștem că și în județul nostru s-a resimțit efectul negativ al unor programe transmise prin radio și televiziune, al lipseixde discernă- mint critic și de orientare politică în selectarea filmelor, al publicării și difuzării unor creații literare cu un conținut care nu răspundea exigențelor, formulate cu atî- ta claritate de partidul nostru, privitoare la rolul . educativ al artei. Nu voi insista asupra acestor aspecte fiindcă ele au fost deja combătute în mod convingător și principial de tovarășul Nicolae Ceaușescu in ampla expunere rostită în cadrul plenarei Comitetului Central, precum și în expunerea la Consfătuirea de lucru a activului de partid din domeniul ideologiei și al activității politico-ideologice și cultural educative.Aș menționa, însă, că deficiențe, asemănătoare s-au manifestat și in activitatea unor instituții cultural-artistice din județul nostru. în loc să se urmărească cu perseverență accentuarea rolului educativ al tuturor manifestărilor culturale, au apărut tendințe de paradă, de festivism. Bunăoară, muzeul județean nu și-a concentrat principalele eforturi în direcția cercetării și popularizării celor mai semnificative momente din lupta clasei, muncitoare, a maselor populare, a organizațiilor Partidului Comunist Român pentru eliberarea națională și socială, întreprinzînd mai mult investigații de importanță minoră și publicînd studii oare se adresează doar unui cerc restrîns de specialiști.Deși aceste aspecte n-au avut un caracter general, persistența lor putea stînjeni înaintarea noastră spre realizarea marilor obiective stabilite de Congresul al X-lea al partidului. In asemenea împrejurări a intervenit programul adoptat" de Comitetul Executiv, program care ne-a determinat să trecem cu curaj la evaluarea exigentă a întregii noastre activități, în vederea întăririi răspunderii și’ capacității organelor și organizațiilor de partid în conducerea muncii de educare a maselor. Ne-am străduit să perfecționăm în primul rînd stilul de muncă al comitetului județean, al biroului său, inspirîndu-ne din exemplul și prodigioasa activitate a tovarășului Nicolae Ceaușescu. Ne-am concentrat atenția îndeosebi spre întărirea și permanentizarea contactului direct și nemijlocit cu masa oamenilor muncii, urmărind eficiența pe care o conferă prezența membrilor organului de partid în mijlocul creatorilor bunurilor materiale și spirituale. Această legătură strînsă nu a avut loc numai cu prilejul pregătirii și desfășurării adunărilor de partid, sindicale sau de U.T.C., cu o ordine de zi prestabilită, ci într-un cadru mult mai larg, cu o participare masivă a diverselor categorii de cetățeni, ceea ce a permis un dialog viu și deschis.Cunoscind astfel mai temeinic realitatea, problemele care frămîntă masa largă de oameni .ai muncii, sprijinul acordat organizațiilor de bază in înfăptuirea sarcinilor 

pentru adincirea educației patriotice și internaționaliste, a spiritului de prietenie și frăție dintre poporul român și naționalitățile conlocuitoare.Firește că problema invățămîntului nu este epuizată nici de aceste măsuri. Este vorba, în același timp, și de adoptarea unui stil de mai mare claritate, mult mai concret și care să se dezbare definitiv de prejudecata adevărurilor generale neilustrata de exemple concrete și fără prea mare legătură cu practica.Ca rezultat al acestei plenare și al expunerii ținute- de tovarășul Nicolae Ceaușescu, sîntem convinși că se va produce o adevărată mutație în stilul de vorbire al oamenilor în materie politică, economică și socială, fie că această vorbire se desfășoară în învățămînt, fie că ea este destinată propagandei pri lămuririi cetățeanului. Există încă foarte puțină literatură bună pe înțelesul tuturor despre fenomenele fundamentale ale transformării țării noastre, despre temele pe care le investighează știința românească, despre marile investiții și marile combinate ivite în țară, despre transformarea omogenă a țării, ca și despre fenomenele mondiale în general. Oamenii de știință au — încă nu de puține ori — prejudecata tratatelor inaccesibile, cu multe subsoluri și referințe care se adresează fatalmente unui mic număr de cercetători. Peste 4 milioane de elevi reprezintă un public de cititori de mare aviditate. De regulă, manualele sint sau ar trebui să fie punctul de plecare al unei lecturi largi, literatura științifică, fie că 'este din domeniul științelor naturii sau al celor sociale. Aceeași iiteratură este așteptată de către milioanele de cetățeni angajați în procesul reciclării și al perfecționării. Este necesară mai multă literatură științifică, social-politică, care să contribuie la o creștere a eficienței dezbaterilor largi și factorilor ce compun procesul de decizie în țara noastră. Mal multă literatură de analiză a construcției economico-sociale din țara noastră, mai multă analiză marxist-leninistă a fenomenelor vieții pe care o trăim și a epocii pe care o parcurgem — scrisă limpede, atrăgător și cu aceeași încărcătură de pasiune pe care o reclamă uzinele noi — iată un imperativ din cele mai importante.Raportul tovarășului Nicolae Ceaușescu a fost un model de stil. Toate cuvintările secretarului general al partidului sînt la subiect, toate comportă o analiză detaliată șl sînt generatoare de acțiune, toate au deschidere spre viitor explicit formulată, și, concomitent, o bază fermă pentru generalizarea teoretică, cu un ecou trecînd dincolo de granițele țării noastre.In încheiere, aș vrea să spun că școala, cu toate articulațiile ei, cu marele-i număr de elevi și cadre didactice, urmează nedezmințit programul partidului, cuprins în documentul fundamental, în actul eminent pe care îl constituie expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu de astăzi, este angajată în procesul perfecționării ei continue, pentru a asigura un proces educativ de mai mare eficacitate tehnică și profesională, cît și o optimă formare morală, cetățenească și partinică., 

ce le revin a căpătat un mai mare randament. Aceasta cu atît mai mult cu cît munca de educare șir îndrumare, prin prisma 1 noilor - cerințe, â ■ devenit . complexă și’ ", diferențiată?La perfecționarea stilului muncii educative au contribuit și studiile întreprinse în diferite sectoare, analizele făcute în cadrul biroului, al plenarelor lărgite ale comitetului județean de partid pe astfel de teme cum sînt „Conținutul și caracterul educativ al adunărilor generale", „Popularizarea și aplicarea legislației muncii în întreprinderi", „Perfecționarea pregătirii politico- ideologice a cadrelor", „Munca de educare politică, moral-cetățenească și ateist-știin- țiflcă, desfășurată de sindicate și de organizațiile riJ.T.C.", Desigur, rezultatele pe care le-am dobindit nu constituie pentru noi motive de automulțumire, nu ne1 îndeamnă cîtuși de puțin la concluzia că dacă sarcinile economice se înfăptuiesc, și munca politică-educativă se desfășoară bine, că nivelul de conștiință al oamenilor ar corespunde pretutindeni exigențelor actuale.Recentele adunări generale deschise ale organizațiilor de bază, plenarele lărgite ale comitetelor de partid,'ale organizațiilor de masă și obștești din județul nostru au analizat cu responsabilitate comunistă atît experiența pozitivă dobîndită pînă acum, cît și neajunsurile manifestate în activitatea de educare marxist-leninistă a membrilor de partid, a tuturor oamenilor muncii, adoptînd măsuri eficiente pentru îmbunătățirea substanțială a acestei munci.Dezbaterile au relevat că nu în puține cazuri sfera de cuprindere a activității politico-ideologice a fost destul de restrînsă, că în unele colective de muncă, îndeosebi în domeniile administrației de stat, învățămîn- tului, comerțului, sănătății unde organizațiile de partid nu-și exercitaseră cu fermitate atribuțiunile ce le revin, se crease o atmosferă călduță, de tocire a spiritului critic și autocritic, ceea ce a permis apariția și tolerarea unor lipsuri, abateri și abuzuri chiar în activitatea unor cadre de conducere.Este de apreciat că, în numeroase locuri, membrii de partid, însușindu-și spiritul și conținutul noilor documente adoptate de conducerea partidului, și-au reconsiderat atitudinea față de îndatoririle pe care le au, adoptînd o poziție combativă față de cei care au comis abateri de la disciplina de partid și de stat. Așa s-au petrecut, de pildă, lucrurile la plenara lărgită a Comitetului comunal de partid din comuna Bogdan Vodă, la adunarea organizației de bază din cooperativa agricolă de producție Rozavla, la ședința activului de partid din sectorul sanitar al municipiului Baia Mare, unde participanții au cerut sancționarea și chiar excluderea unor membri de partid care au atentat la avutul obștesc, care au încălcat grav normele de comportare proprii societății noastre.La o recentă adunare, comuniștii de la Liceul Nr. 3 din Baia Mare au luat o poziție critică, combativă, față de conducerea școlii care a subapreciat rolul organizației de partid, a cocoloșit lipsurile și abaterile unof cadre didactice, tolerînd intrigi și neînțelegeri, cu consecințe negative asupra procesului educativ. Cîntărind cu chibzuință gravitatea faptelor, organizația de partid a hotărît sancționarea membrilor de partid, din conducerea liceului și a propus destituirea lor din funcție.Asigurind întărirea rolului organelor și organizațiilor de partid în conducerea și coordonarea un-tară a tuturor laturilor activității politico-ideologice și cultural-educative, Comitetul județean de partid Mata- , mureș se preocupă de plasarea centrului de greutate al acestei munci in organizațiile de partid, in colectivele din întreprinderi, unități agricole, șantiere de construcții, școli, in instituțiile și așezămintele de cultură, de promovarea largă a formelor și metodelor de activitate cu influență directă asupra conștiinței comuniștilor, a tuturor oamenilor muncii. Membrii biroului și ai comitetului județean, ai organelor municipale, orășenești și comunale de partid au acordat un sprijin direct organizațiilor de bază privind
(Continuare in pag. a IlI-a)
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LUCRĂRILE PLENAREI C.C. AL P.C.R
(Urmare din pag. a Il-a) organizarea învățămîntului politico-ideologic în lumina noilor exigențe. Au fost astfel stabilite tematici de studiu mai adecvate cerințelor reale ale organizațiilor de partid, nivelului de pregătire al oamenilor, punîn- du-se accentul pe studierea temelor decur- gînd din preocupările teoretice și practice actuale ale partidului nostru, pe îmbunătățirea educării partinice, patriotice și moral cetățenești a comuniștilor, uteciștilor, a tuturor cursanților. S-a lărgit corpul de lectori și propagandiști cu un număr însemnat de activiști de partid, de stat și. din economie. 
A crescut ponderea propagandiștilor din rîn- dul- muncitorilor, a celor care lucrează nemijlocit în producție avînd o pregătire poli- tico-ideologică corespunzătoare.Comitetele de partid teritoriale ca și cele din principalele întreprinderi și instituții și-au creat puncte de documentare și informare care vor înlesni buna pregătire a propagandiștilor și cursanților. Membrii organelor de partid, alte cadre de conducere vor ține cu regularitate expuneri și consultații în fața membrilor de partid, a tinerilor, cit și a celorlalte categorii de oameni ai muncii.în vederea întăririi rolului lor educativ, adunările organizațiilor de partid vor dezbate cel puțin trimestrial teme cu un bogat conținut politico-ideologic. Ne preocupăm, de asemenea, de întărirea răspunderii cadrelor de conducere din întreprinderi și instituții. pentru ca ele să fie pătrunse de conștiința faptului că sînt și conducători poli

Măsurile de îmbunătățire a muncii ideologice, propuse de tovarășul Nicolae Ceaușescu și adoptate de Comitetul Executiv, au antrenat întregul partid, mase largi de oameni ai muncii la o amplă dezbatere a problemelor fundamentale ridicate de dezvoltarea societății noastre. Dezbaterile organizate au constituit un mijloc important de sporire a combativității revoluționare a comuniștilor, de maturizare politică a organi-.. zațiilor de partid, de întărire a rolului conducător al partidului în toate domeniile.Analiza activității de educare marxist-le- ninistă a îndeplinit un rol pozitiv în combaterea mentalităților și practicilor retrograde, a contribuit la promovarea spiritului militant al clasei muncitoare, al țărănimii cooperatiste, al intelectualității, la creșterea influenței ideologiei partidului nostru in mase. Unanimitatea cu care au fost sprijinite măsurile inițiate a constituit o manifestare de unitate deplină a poporului în jurul partidului comunist și al conducerii sale. In același timp, dezbaterile au generat propuneri și sugestii de o mare însemnătate pentru îndeplinirea sarcinilor politice, concrete ale comuniștilor, ca și pentru stabilirea direcțiilor principale spre care avem datoria să ne îndreptăm toată atenția.Expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu dă expresie adeziunii și voinței întregului partid și popor. Ea reflectă o preocupare constantă a Partidului Comunist Român, subliniată cu deosebită insistență la Congresele IX și X, care au atras atenția că rolul activității ideologice constă în a stimula gîndirea politică vie a oamenilor, astfel ca aceștia să poată participa cu întreaga lor capacitate de creație la înfăptuirea politicii partidului și statului. în acest cadru, expunerea trasează sarcini de mare răspundere pentru îmbunătățirea muncii politico- educative în strînsă legătură cu ansamblul problemelor care decurg din programul de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate. A trata problemele ideologice așa cum sînt ele în realitate — și anume ca o componentă de bază a practicii sociale — constituie obligația esențială a comuniștilor, singura cale pe care putem atinge marile obiective istorice stabilite.Așa cum se menționează în expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu, problemele ideologice cuprind toate laturile vieții sociale. Din gama largă de aspecte supuse analizei intenționez să mă limitez la unele privind activitatea economică. Consider că niciodată nu a fost formulată cu atîta claritate interdependența dintre activitatea de educare marxist-leninistă a maselor și modul în care se rezolvă sarcinile economice și sociale concrete care frămîntă colectivele unităților noastre. Problema este cu atit mai actuală cu cit. discutăm despre importanța, conținutul și orientarea muncii politico-ideologice, sub semnul succeselor trainice pe care poporul nostru le-a obținut în toate domeniile sub conducerea partidului.Rezultatele cu care am încheiat cincinalul 1966—1970 stau la baza aprecierii îndreptățite că el a reprezentat cea mai rodnică perioadă a întregii noastre construcții socialiste. Dezvoltarea rapidă a forțelor de producție și perfecționarea relațiilor sociale au sporit considerabil potențialul României, îmbunătățirea treptată a sistemului de organizare, conducere și planificare a economiei naționale, adincirea democrației socialiste au dinamizat energia maselor, au lărgit sfera și formele participării lor la conducerea treburilor obștești.Politica externă principială, promovată de partid și guvern cu neșovăitoare energie, a servit cauza socialismului și păcii în lume, sporind prestigiul țării pe arena internațională. Pe temeiul realizărilor anterioare am început în condiții bune un nou cincinal. Ne propunem pentru următorii ani menținerea unor ritmuri înalte de creștere, continuarea procesului de modernizare a economiei și ridicarea eficienței în toate sectoarele de activitate.Obiectivele și sarcinile concrete ale cincinalului 1971—1975 sînt unanim cunoscute din analizele făcute atit la Plenara Comitetului Central din mai, cît și cu prilejul aprobării lor de către recenta sesiune a Marii Adunări Naționale. Toate aceste sarcini, cantitative și calitative, au un numitor comun : crearea premiselor pentru ridicarea neîntreruptă a condițiilor de viață, materiale și spirituale, ale poporului. Nu producem nimic doar de dragul de a produce. Tot ceea ce ne propunem este menit să ser
vească oamenilor și dezvoltării personalită
ții lor — țelul suprem al întregii politici 
a partidului și statului.

în ffioetași timp, realizarea integrală a 
Mitretailor stabilite este condiționată de mo
ftul ta care oamenii lucrează, deoarece pînă 
M ®sm1 aste factorul hotăritor al în

tici, nu numai economici sau administrativi, avind obligația să cunoască și să aplice cu fermitate politica partidului. Acționăm intens pentru utilizarea și mai largă a formelor muncii politico-educative, care și-au dovedit pe deplin eficiența, cum ar fi activitatea agitatorilor, a gazetelor satirice, foilor volante, cinecluburilor, stațiilor de radiofi- care. consfătuirilor și schimburilor de experiență și a altora, folosindu-le in scopul educării cetățenilor, al popularizării realizărilor și a atitudinilor înaintate, dar. în același timp, orientîndu-le în direcția combaterii active a lipsurilor, abaterilor și concepțiilor înapoiate.Intrucît și în județul nostru există, manifestări de parazitism, cazuri de tolerare și chiar de încurajare în cadrul unor anumite familii a tendințelor de viață ușoară, fără muncă, în prezent sprijinim inițiativa acelor comitete și birouri de organizații de partid, comitete de sindicat, care organizează convorbiri cu părinții unor tineri care nu sînt încadrați in muncă sau care comit acte, antisociale. Ne îngrijim, totodată, de îmbunătățirea activității educative a muncitorilor navetiști, îndeosebi prin trimiterea periodică a unor lectori, brigăzi științifice, formații artistice în satele de reședință a salariaților.Prin mobilizarea intensă a forțelor de care dispunem, a tuturor categoriilor de1 intelectuali cu o bună pregătire politico- ideologică și de specialitate, vom asigura ca în toate localitățile județului, la toate casele de cultură, cluburile, căminele culturale, școlile, să aibă loc cu regularitate 
CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI ILIE VERDEȚtregii dezvoltări. Subliniind consecvența cu care partidul a urmărit formarea cadrelor, de toate categoriile, necesare operei de construire a societății socialiste, tovarășul Nicolae Ceaușescu arăta că prin complexitatea și implicațiile ei sociale, revoluția culturală ocupă același loc ca și marile schimbări revoluționare din industrie și agricultură. Din această teză toate organele de conducere din economie au obligația să tragă concluzii practice în activitatea lor. Făurirea unei societăți socialiste moderne ar fi.de neconceput fără ridicarea nivelului cultural al oamenilor muncii și lărgirea orizontului lor științific — de natură să le ofere posibilitatea de a acționa conștient cu perspectiva clară a dezvoltării — fără promovarea neabătută a criteriilor de echitate socială și lărgirea democrației socialiste, în măsură să le dea sentimentul că sînt efectiv stăpînii propriului destin. Trebuie să ne fie limpede că de nivelul conștiinței socialiste a maselor depinde înfăptuirea exemplară a sarcinilor economice complexe care ne stau în față.Educarea politico-ideologică a tuturor cetățenilor in spiritul înaltelor idealuri etice ale partidului, al frăției dintre toți oamenii muncii, indiferent de naționalitate, formarea profilului moral-politic al omului nou, cu un dezvoltat simț de responsabilitate socială, constituie astăzi una din pirghiile fundamentale ale realizării programului de construire a societății socialiste multilateral dezyoltate. în această perspectivă, organizațiile de bhz^din unitățile economibe; cai ,'și activele de,, partid de Ja orașe, și județe,...âu pus în centrul ’ dezbaterilor rolul pe cared are pregătirea politică temeinică în exercitarea cu competență a atribuțiilor legale conferite organelor de conducere colectivă din întreprinderi și centrale, in mai buna gospodărire a resurselor de care acestea dispun, in perfecționarea activității de organizare a producției și realizare integrală a sarcinilor de plan. Cu prilejul acestor dezbateri, comuniștii și-au îndreptat atenția nu atit spre evidențierea laturilor pozitive, cît mai ales spre lipsurile care persistă, pentru a putea găsi căi de înlăturare a lor. Spiritul critic și autocritic oglindește nivelul politic al membrilor de partid și constituie chezășia îmbunătățirii activității curente și de perspectivă în toate sectoarele.în această ordine de preocupări, deși nu ne propunem să discutăm acum neajunsurile existente în activitatea economică, analizate în plenare ale C.C. cu alte ocazii, nu pot să nu mă opresc la cîteva dintre ele. Ia elaborarea planurilor, de exemplu, apar deseori dificultăți provocate de faptul că unele cadre cu funcții de conducere nu dovedesc suficient simț de răspundere în identificarea perseverentă a tuturor rezervelor interne de care dispun întreprinderile și centralele, nu acționează energic pentru mobilizarea lor în interesul creșterii intensive și echilibrate a economiei. Sînt frecvente cazuri cînd unitățile cer fonduri de investiții suplimentare, mai multe resurse materiale sau financiare și caută, în același timp, diferite justificări pentru a da cît mai puțin, pentru a-și asuma cît mai puține obligații față de- stat și față de societate. Nu se respectă pretutindeni și integral obligațiile înscrise în Legea investițiilor. Asupra eficienței eforturilor pe care le face întreaga societate se repercutează negativ lipsurile în pregătirea investițiilor, ritmurile necorespunzătoare în construcții, îrftîrzierile în ce privește darea în funcțiune a noilor capacități sau atingerea parametrilor proiectați.In multe întreprinderi nu se manifestă o atitudine intransigentă din partea întregului colectiv față de apărarea și dezvoltarea proprietății socialiste. Pe unele șantiere de construcții se face încă risipă sau se produc înstrăinări de materiale, există în întreprinderi consumuri încă ridicate de materii prime, de combustibil, energie, metal, laminate și altele. Este necorespunzâtoare situația din unele întreprinderi care au indici de utilizare a mașinilor și utilajelor de 70 la sută și chiar mai puțin sau coeficientul de schimburi de 1,7 — ceea ce arată că în ramurile respective nu s-au luat încă toate măsurile care să asigure folosirea deplină a capacităților de producție.Unelș unități își încalcă ohligațiile asumate prin contracte și creează astfel dificultăți in activitatea altor unități, nu respectă indicatorii de calitate, producing neajunsuri în aprovizionarea populației și în realizarea sarcinilor de export. Datorită unor deficiențe de concepție, nerespectării tehnologiilor de fabricație, utilizării de materiale necorespunzătoare sau controlului necorespunzător pe fluxul de fabricație, numai în septembrie 1971 au fost respinse la livrare mărfuri în valoare de peste 41 de milioane de lei destinate consumului intern.Nu putem vorbi despre echitate socială fără a menționa, totodată, că, deși fondurile de salarii sînt consumate pretutindeni, nu toate unitățile contribuie în mod corespunzător la sporirea avuției naționale, nu sînt respectate pretutindeni și riguros prevederile sistemului de salarizare. Chiar în aparatul central — cu excepția ministerelor Muncii, Finanțelor, E- nergiei Electrice, Metalurgiei, Construcției de Mașini și Comerțului interior — celelalte ministere și instituții centrale au promovat salariații la categorii superioare fără ca aceștia să îndeplinească condițiile de vechime, iar unele au aplicat această promovare la excepțional la peste jumătate din personalul total existent în centrală. Atunci, tovarăși, se pune problema, cum luptăm pentru transpunerea în viață a hotărîrilor de partid pe care le adoptăm în unanimitate la toate plenarele ? Și este bine știut că marea parte a conducătorilor acestor unități se află în sală.Fenomenele negative menționate, ca și 

acțiuni cu un larg ecou, de natură să contribuie la dezvoltarea conștiinței socialiste a maselor, la educarea și formarea temeinică pentru viață a tinerei generații.Stimați tovarăși,In numele comuniștilor, al tuturor oamenilor muncii din județul Maramureș, mă declar întru totul de acord cu expunerea secretarului general al partidului, prezentată plenarei Comitetului Central, și cu măsurile cuprinse în această expunere. Secretarul general al partidului ne-'a făcut încă o dată dovada spiritului său marxist creator. Conținutul bogat în idei al expunerii sale aduce o contribuție deosebită la dezvoltarea marxism-leninismului, la apli- i carea creatoare a marxismului la condițiile concrete ale țării noastre. în mod strălucit, tovarășul Nicolae Ceaușescu ne-a precizat programul și căile concrete de muncă pentru îmbunătățirea întregii noastre activități ideologice și educative.Permiteți-mi să asigur plenara Comitetului Central, pe tovarășul Nicolae Ceaușescu, personal, că organizația județeană de partid, Maramureș, strîns unită în jurul conducerii partidului, va acționa și în viitor cu hotărîre, abnegație și pasiune comunistă, pentru ridicarea întregii activități politico-ideologice și cultural-educative la nivelul înaltelor exigențe formulate de secretarul general al partidului, pentru îndeplinirea exemplară a tuturor sarcinilor care ne revin din mărețul program de edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate în țara noastră.
altele de aceeași natură, pun cu toată seriozitatea în fața noastră, a tuturor celor care lucrăm în economie, răspunderea politică pentru îndeplinirea sarcinilor care ne sînt încredințate. Nici o funcție de conducere, indiferent de locul ei pe scară ierarhică, nu este o simplă funcție tehnică. Pentru ca cineva să poată conduce un colectiv trebuie să aibă, fără îndoială, o înaltă competență profesională, dar și un dezvoltat spirit partinic, să se afirme în fapte ca un activist, care aplică neabătut și cu spirit de inițiativă politica partidului și guvernului în sectorul care i-a fost încredințat.Așa cum se subliniază în expunere, pregătirea ideologică nu poate fi confundată cu acumularea de teze teoretice abstracte, cu studierea unor lucrări ale clasicilor ca un scop în sine, nu poate fi redusă la un simplu proces de îmbogățire a culturii generale. Partidul nostru a respins asemenea interpretări simpliste și a subliniat în repetate rînduri că trebuie să înarmăm oamenii cu spiritul viu al marxism-leninismului spre a le da posibilitatea să rezolve în condiții cît mai bune sarcinile construcției socialiste. Aceasta înseamnă, înainte de toate, așa cum se menționează în expunere, cunoașterea aprofundată și înfăptuirea neabătută a politicii interne șî externe a partidului nostru — marxism- leninismul aplicat la România.Legătura indisolubilă între teorie și practică determină forța materialismului dialectic: și istoric, capacitatea sa. de transformare. ■ revoluționară a, luțpii,i într-un. asemenea'spirit, de responsabilitate partinică, trebuie să lucreze Consiliul de Miniștri și Biroul său permanent, conducerile ministerelor, dovedind mai multă e- xigență față de activitatea tuturor unităților în subordine, față de realizarea planului de stat la toți indicatorii și întronarea unei stricte discipline socialiste, bazate pe respectarea legilor și hotărîrilor partidului și statului în litera și în spiritul lor.Noi toți, comuniștii, cărora partidul ne-a Încredințat munci de mare răspundere politică în conducerea administrației de stat, sintem datori să acționăm cu mai multă energie pentru respectarea legilor și crearea condițiilor necesare ca ele să producă efectele urmărite, să asigurăm realizarea, planului de dezvoltare econo- mico-socială a țării și perfecționarea întregii activități de înfăptuire a politicii partidului și statului nostru. în acest sens, consider întru totul justificată propunerea de a se introduce practica dărilor de seamă periodice, a rapoartelor de ’ activitate pe care Prezidiul Permanent, Comitetul Executiv, Secretariatul să le prezinte în fața Comitetului Central al partidului, ministerele in fața Consiliului de Miniștri, iar Consiliul de Miniștri în fața Consiliului de Stat și a Comitetului Central al partidului. O asemenea practică va spori răspunderea tuturor celor cărora partidul le-a încredințat munci de răspundere, va întări ordinea și disciplina de sus și pînă jos, va face posibilă o apreciere cît mai fundamentată a tuturor cadrelor de conducere în raport direct cu activitatea efectiv desfășurată.Tovarăși,Este adevărat că nu e prima dată cînd conducerea partidului nostru examinează sarcinile de îmbunătățire a activității ideologice. Trebuie să spunem însă că niciodată Comitetul Central nu a dezbătut în- tr-un cadru atit de amplu, într-un mod atît de profund și de deschis problemele din acest sector. Concluziile valoroase pe care le trage de pe urma acestei discuții arată o dată în plus cît de utilă ar fi fost organizarea ei mai demult. Am fi putut face mai demult ceea ce facem astăzi, am fi înlăturat mai din timp unele din greșeli și neajunsurile care au fost semnalate atît în expunere cît și în cursul celor două sau trei lum de dezbateri în activele de partid județene și am fi asigurat, cu mai multă exigență, transpunerea in practică a indicațiilor Congresului al X-lea al partidului în acest domeniu — așa cum am făcut în alte domenii, în industrie, în a- gricultură, în investiții, ca și în alte domenii, care au tost analizate sistematic de către Comitetul Central.în lumina discuțiilor și a expunerii secretarului general al partidului a devenit evident pentru toți tovarășii că activitatea ideologică nu poate constitui domeniul rezervat al unor activiști așa-zis specializați în munca de educație, de propagandă, că ea constituie o sarcină a tuturor comuniștilor, a tuturor organelor de partid — de jos și pînă sus — și că ea trebuie realizată potrivit acelorași norme care reglementează întreaga viață de partid.Expunerea secretarului generfil al partidului, discuțiile din plenară, ca și dezbaterile care au avut loc în întregul partid ne pun la îndemînă un mănunchi de idei de o deosebită importanță pentru îmbunătățirea în viitor a muncii politico-ideologice.Sîntem, tovarăși, confruntați cu un mare număr de probleme care se pun în acest domeniu și in propria' noastră activitate. Dar, așa cum am reușit să străbatem etapă cu etapă drumul socialismului — cucerirea puterii, industrializarea, cooperativizarea agriculturii, revoluția culturală, într-un cuvînt construcția unei societăți noi — vom reuși cu certitudine să ne îndeplinim și sarcinile complexe ale făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate.Sînt încredințat că fiecare comunist va socoti drept o îndatorire supremă să participe cu toată hotărîrea, cu toată energia la transpunerea în viață a programului pe care urmează să-1 adopte plenara noastră.

CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI AUREL BARANGA

Ședința plenară a Comitetului Central are loc în condițiile în care în conștiința noastră dăinuie ecourile, și vor mai dăinui multă vreme, a două evenimente deosebit de importante. \Un eveniment de ordin național și unul de ordin internațional. Un eveniment de ordin național — adoptarea de către cel mai înalt for de stat a Legii Planului cincinal care echivalează cu o adevărată schimbare la față a României pentru anul 1975, și un eveniment de ordin internațional : recunoașterea drepturilor istorice ale Republicii Populare Chineze la Organizația Națiunilor Unite. Două evenimente desigur, diferite, dar care se înscriu în conștiința noastră a comuniștilor români la. un punct de coincidență : a satisfacției și a mîndriei noastre, pentru că ele validează, incă o dată, justețea liniei politice a partidului nostru, pentru că arată, încă o dată, capacitatea de previziune științifică, politică a secretarului general al partidului nostru, perseverența, tenacitatea și partinitatea liniei pe care o imprimă politicii noastre naționale și internaționale.Același sentiment de profundă emoție și satisfacție l-am încercat și azi dimineață ascultînd expunerea secretarului nostru general, avînd încredințarea că asist la pronunțarea unui document de însemnătate fundamentală prin care partidul își propune să modeleze conștiința omului de astăzi și de miine al României Socialiste și comuniste.Ar însemna din partea mea o trufie nemărginită să încerc să dau aprecieri de ordin axiologic acestui document ; țin, mai degrabă, să vă comunic cîteva stări de sentiment.Am avut impresia unui document fundamental, pentru că reprezintă o sinteză, ca întreaga „gîndire Ceaușescu", o sinteză a gindirii întregului popor, în ce are el mai bun, mai înalt și mai devotat cauzei revoluției.Acest document a venit la capătul a patru luni în care în întreaga țară au fost dezbătute tezele propuse de secretarul general al partidului nostru Comitetului Executiv al Comitetului Central. Și au avut loc dezbateri frizind, cum ați ascultat și azi dimineață din cuvîntul secretarului general, demografia, pentru că au participat la aceste dezbateri milioane de oameni-^ți s-au pronunțat 500 de mii de vorbitori.Acest document, înfățișat conștiințelor noastre azi dimineață, la care ne vom mai întoarce ani și ani, la un studiu atent și temeinic, acest document-sinteză are marea, fundamentala calitate de a pune în centrul său suprema năzuință a revoluției socialiste — omul. Pentru că. din cînd în cînd, este bine să ne aducem aminte că revoluția socialistă, de pildă, debutează cu preluarea puterii. Fenomen istoric de o deosebită importanță, dar care rămîne, totuși, doar un mijloc ; că după aceea urmează socializarea principalelor mijloace de producție. Dar și acest lucru este un mijloc. A urmat, și la noi în țară, cooperativizarea agriculturii — prefacere de semnificație istorică, dar și ea numai un mijloc.Scopul Revoluției rămîne omul, cu întreaga lui capacitate de creație, cu toate suferințele și nădejdile lui. De acest om se ocupă în întregime, de la un capăt la altul,
CUVÎNTUL

Stimați tovarăși,Am ascultat cu emoție și profund interes expunerea prezentată plenarei de către tovarășul Nicolae Ceaușescu, document de înaltă valoare teoretică și politică, în care este abordată, într-o viziune de largă perspectivă istorică, cu profunde rezonanțe internaționale, o vastă problematică principială și practică privind evoluția societății socialiste, făurirea noii conștiințe sociale, normele care trebuie să guverneze relațiile sociale în țara noastră, profilul moral al comunistului, exercitarea de către partid a funcției sale conducătoare în construirea socialismului și comunismului, îmi exprim deplinul meu acord cu ideile raportului, cu ansamblul de măsuri propuse și mă simt angajat, prin întreaga mea activitate, la realizarea lor.îmi face o mare onoare să aduc în plenară gindurile și sentimentele organizației de partid a Capitalei, ale comuniștilor, ale celorlalți oameni ai muncii care in cadrul dezbaterilor ce au avut loc în ultimele 3 luni, aprobînd cu însuflețire și deplină unitate programul de măsuri ideolo- gico-educative adoptat de către Comitetul Executiv al Comitetului Central, au a- dus deosebite mulțumiri tovarășului Nicolae Ceaușescu, pentru fundamentarea acestui program, au subliniat rolul său remarcabil în elaborarea politicii interne și externe a partidului și statului, a direcțiilor fundamentale de activitate pentru realizarea acesteia. Este pentru partidul nostru un prilej de înaltă satisfacție și mîn- drie partinică de a avea in fruntea sa un conducător încercat și neobosit căutător al noului, stimulator al gindirii marxiste originale și profund dialectice, vizionar plin de cutezanță revoluționară al perspectivei comuniste a patriei noastre.Programul de dezvoltare a vieții ideologice a partidului, de intensificare a activității sale politico-educative și de perfecționare a relațiilor sociale izvorăște din 

documentul înfățișat conștiințelor noastre de secretarul general al partidului. Și, cum zic, el reprezintă o sinteză a tot ce a frămîntat și discutat poporul român în aceste ultime patru luni. Mi-ar fi cu neputință, deși am asistat la multe din aceste dezbateri, să înfățișez, în chip exhaustiv problemele luate in discuție. Ca scriitor, îngăduiți-mi să mă refer, in special, la cîteva aspecte ce se referă la probleme de artă, arta fiind o pîr- gliie eficientă în marea operă de modelare a conștiințelor omenești.Felul cum a fost tratată problema artei atît in documentele secretarului general, cit și în dezbaterile populare, de rezonanță națională, este și el o confirmare a modului cum abordează partidul nostru problemele culturii, adică, in cel mai Înflăcărat spirit revoluționar, in cel mai profund spirit marxist-leninist, amintindu-ne necontenit, și la fiecare literă, de principiul leninist — artă, parte integrantă din cauza generală a revoluției.Asistînd la cîteva din aceste dezbateri populard, ce am putut înțelege eu ca scriitor ? Că, spre deosebire de cîteva erezii care încă mai circulă prin mințile unor creatori, masele, departe de a nu înțelege problemele subtile ale artei — le pricep foarte bine -- chiar dacă nu formulează întotdeauna judecățile lor în termeni sa- vanți. se orientează foarte bine, pe baza instinctului sănătos și de _clasă, și a verificatului bun simț popular' românesc.De aceea, erezia „scoborîrii" creatorului la mase, pentru ca să se facă înțeles, a căpătat, în aceste dezbateri, un răspuns prompt : masele pricep problemele artei, știu despre ce este vorba, și atunci cînd nu înțeleg este pentru că nu e nimic de înțeles. Deosebirea dintre popor și unii intelectuali mi se pune în următorii termeni : atunci cînd într-o operă de artă, de pseudo-artă, nu e nimic de înțeles, poporul spune „n-am înțeles". Unii intelectuali, temători să nu- fie crezuți ignoranți, se fac în schimb că înțeleg, acolo unde nu e nimic de priceput.Masele au cerut o artă puternică, militantă, robustă, mobilizatoare, optimistă, dătătoare de elan și de viață. Ne-au chemat deci la aceleași țeluri, la care ne-a chemat și secretarul general la Congresul al IX-lea și la al X-lea și în toate întîl- nirile pe care le-a avut cu noi, creatorii. Masele aur respins producțiile sofisticate, alambicate, pretențioase, goale de conținut și foarte sforăitoare în formă.Felul cum s-au exprimat și au analizat fenomenul artistic a demonstrat că masele trăiesc fenomenul de artă în toată pro- funditateâ lui. De altminteri, iată, aș pune timid o întrebare : cum se explică că spectatorii noștri îl pricep atit de bine pe Shakespeare, pe acel „etern filozof și poet subtil" cum îl definea rafinatul Andre Gide și cum se face că aceiași spectatori întorc spatele unei „producții", în fond o elucubrație de pseudo-avangardă, vidă de orice conținut, dezmoștenită, din punct de vedere al formei, aparținînd unui ilustru Cutare ? Să fie Cutare scriitor de pseudo-avangardă mai profund decît Shakespeare ? Dați-mi voie să nu ader la ipoteză. Am fost, vă mărturisesc, uimit și depășit în previziunile mele cele mai trandafirii, cînd am văzut cu ce discernămînt abordează niște oameni „simpli" — vă rog să rețineți ghilimelele, — chestiuni gingașe de estetică. Acești oamenF'^lffiiJli” ștîu'lsă facă deosebirea de valoare între o poezie de o-reală încărcătură de emoții și un produs fabricat după o rețetă de comodă digestie intelectuală. Aceiași oameni „simpli" știu să citească un roman și să facă distanța între o carte purtătoare a unui nobil mesaj umanist și o maculatură de extracție exclusiv comercială.Spectatorii noștri pricep foarte bine piesele noastre, atunci cînd aceste piese sînt o imagine vie și convingătoare a incandescentei realități a vieții care ne înconjoară.Au cerut spectatorii și cititorii noștri o artă majoră, ințelegînd prin acest lucru o artă care să-i îmbogățească din punct de vedere spiritual, care să le mijlocească momente de meditație filozofică, cu privire la rostul lor pe pămînt și la rostul lor în societate. S-au pronunțat în unanimitate împotriva unei arte rudimentare, inferioare, alcătuită după șabloane prefabricate și rețete cinice, ale unui optimism de paradă, șugubăț și lipsit de substanță.
TOVARĂȘULUI ILIEconcepția partidului nostru despre societatea socialistă multilateral dezvoltată definită încă la Congresul al X-lea ca formațiune social-economică dinamică, a cărei realizare presupune creșterea puternică a forțelor de producție, perfecționarea ansamblului relațiilor sociale, dezvoltarea democratismului socialist, ridicarea generală a nivelului de trai și îmbogățirea vieții spirituale a națiunii noastre socialiste, formarea conștiinței socialiste. Elementul esențial al acestei conștiințe îl constituie participarea activă, în cunoștință de cauză a oamenilor muncii la edificarea și conducerea noii societăți, dăruirea lor totală pentru progresul patriei noastre socialiste, în fond, așa cum s-a subliniat în raportul prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu, este vorba mai ales de a dezvolta conștiința responsabilității sociale a oamenilor muncii ca făuritori ai propriei lor istorii, ca deținători ai puterii politice, ai proprietății asupra mijloacelor de producție, și ca producători ai bunurilor materiale și spirituale.Pe bună dreptate în expunerea la plenară se arată că sub impulsul activității creatoare desfășurate de partid după Congresul al IX-lea a avut loc extinderea activității politico-ideologice. s-a dezvoltat conștiința nouă, socialistă, o expresie a a- cesteia fiind realizarea cu succes a programului de dezvoltare economică a țării, u- nitatea politică a poporului în jurul partidului. Eu aș dori să subliniez în mod deosebit faptul că tot în acești ani. prin contribuția inestimabilă a tovarășului Nicolae Ceaușescu. au fost înlăturate reprezentările schematice despre societatea socialistă, au fost supuse criticii și eradicate din actul conducerii politice practicile subiectiviste, de încălcare a legalității, de ingerință administrativă în creația științifică, literară și artistică. La capătul unor neîntrerupte eforturi de perfecționare a vieții economice și social-politice, de fundamentare realistă a planurilor de dezvoltare a țării, partidul nostru și-a îmbogățit în acești ani patrimoniul ideologic, a fundamentat concepții originale in probleme de bază ale făuririi noii societăți, si a condus cu succes opera de dezvoltare dinamică pe plan economic și social a țării în acești ani.Desigur, la succesele obținute pînă acum a contribuit și munca politică, munca ideologică pe care au desfășurat-o organele și organizațiile de partid, de masă și obștești, instituțiile de cultură. Dar. așa cum au a- rătat și dezbaterile care au avut loc in Capitală. există încă multe fenomene negative în viața socială care ilustrează rămî- nerea în urmă a muncii educative, politico-ideologice, necesitatea intensificării și perfecționării acesteia.în legătură cu toate acestea, și pentru că raportul a făcut și o privire retrospectivă asupra activității politico-ideologice a partidului, a Comitetului Central și a secțiilor Comitetului Central, și avînd în vedere că am activat în secția propagandă a Comitetului Central, iar in ultimii 3 ani am fost în fruntea ei — doresc să arăt și în fața plenarei Comitetului Central că sînt conștient de responsabilitățile personale care

Nu aceasta este arta, pe care oamenu noștri, oamenii muncii o vor. Ar însemna să-i insultăm nemeritat dacă le-am atribui asemenea gusturi. Vor o artă complexă, plină de un patetic conținut de viață, de înalte idei filozofice, de profunde sentimente, care sâ-i pună in situația de a se gindi miine, cînd încep, din nou, munca lor, de a se gindi mult mai responsabil la locul lor in societate. O asemenea artă ne-au cerut masele, intr-o coincidență perfectă cu toate apelurile pe care le-a făcut secretarul general al partidului' creatorilor, fie pictori, scriitori, cinematografiști sau muzicieni.Problema care ni se pune noua, creatorilor, fie că sintem muzicieni, plasticieni sau cineaști este : Putem realiza noi o asemenea artă 7 Eu cred că răspunsul este imul singur : afirmativ și aceasta dintr-un principiu economic elementar ; materia primă cu care lucrăm noi ne este favorabilă.Avem, din fericire, un popor sănătos, tî- năr și plin de viață. Avem la dispoziție un instrument de lucru, — graiul acestui popor, — o limbă subtilă și suplă, puțind exprima cele mai adinei concepții filozofice, cele mai delicate sentimente. Avem un popor care disprețuiește stările de sincopă intelectuală, de brutalitate, de violență și de intoleranță.Avem un popor care a respins întotdeauna rasismul, antisemitismul, naționalismul șovin atîtea cicatrici cîte au desfigurat ființa umană în acest nefericit secol ai nostru.Avem un popor robust, vesel, care știe să rîdă ca nimeni altul. Singurul popor din lume care are locuțiunea „haz de necaz", un popor care a știut cu o vorbă de duh că descurajeze în decursul milenarei sale istorii multe trufii, multe aroganțe și multe apetituri de tiranie. Avem un popor care nu cunoaște misticismul. Tudor Arghezi în revista „Calende" din anul 1922 — vă rog să-mi faceți credit, îl citezdin memorie, dar îl citez exact, scria : „Poporul român este cel mai puțin mistic popor din lume". De aceea, cind asist la unele propensiuni ale unor colegi de-ai mei spre misticism și către ideea morții, oad in uimire, neințele- gînd de ce se întimplă acest lucru, cînd aparținem unui popor care’ are o singură propensiune : spre viață.Tovarăși,La Congresul al IX-lea, la Congresul al X-lea, cît și în toate întîlnirile sale cu noi, tovarășul Ceaușescu a pus în fața creației sarcini deosebit de mari. Noi trebuie să propunem poporului nostru modele de eroi demni de a fi urmați, și trebuie să prezentăm poporului nostru antimodclc, adică acele tipuri degradate și insultătoare pentru condiția umană, care trebuie stîrpite din conștiința noastră și a semenilor noștri, cu un ceas mai devreme.Tovarășul Nicolae Ceaușescu ne-a cerut totdeauna să spunem adevărul, adevărul comunist, nemistificat, să înfățișăm lumea noastră înconjurătoare, spunea secretarul general, „cu umbrele și cu luminile ei". Ei bine, o asemenea sarcină, tovarăși, este grea. Este deosebit de grea.Este mult mai ușor să scrii versuri pe care nu le înțelege nimeni, decupate din ziar și lipite intre ele cu pelicanol, este mult mai ușor să scrii piese absurde, din care nu pricepe nimeni nimic, fiindcă nu-i nimic de înțeles, este mult mai ușor, la ne-j,,, voie, șă fii și mistic sau, irațional agnostic, — și e mult mai greu să faci o operă comunistă, așa cum ne cere documentul de astăzi al partidului nostru.Dar, în această clipă, cînd mă apropii de sfirșitul cuvîntului meu mă gindesc : cînd a fost ușor să fii comunist ? Singura noastră consolare, a artiștilor comuniști, este că nu ne-a tras nimeni de mînecă să venim la această îndeletnicire. Operează și în această direcție psihologia di.ntr-o strălucită strigă- tură românească : „Prindeți hora măi băieți, care vreți care puteți, care nu, nu vă*• prindeți".Eu vreau să-l asigur însă pe secretarul general al partidului că imensa mare majoritate a creatorilor, aflați în această sală, și dincolo de zidurile ei, vor fi emoționați ca și mine de chemările partidului și vor face tot ce stă în puterile lor să ridice creația artistică comunistă românească Ia Înălțimea documentului înfățișat plenarei.
RĂDULESCUîmi revin și de semnificația, de importanță criticilor făcute în raportul prezentat astăzi, lipsurilor propagandei din acea perioadă. Vreau să arăt plenarei, și cred că acest lucru este cunoscut și din presă, că am analizat cu responsabilitate activitatea depusă, am tras toate concluziile, și sînt angajat în înlăturarea a ceea ce a fost negativ în munca mea ca propagandist, ca activist al partidului. Criticile făcute se referă mai ale.s la slăbirea combativității în munca secției, o atitudine ,.intelect.ua- listă" și alte fenomene care nu au permis a- ducerea la îndeplinire în mod hotărît și o- perativ a măsurilor adoptate de Comitetul Executiv, de Secretariatul Comitetului Central.Vă rog să-mi îngăduiți ca să folosesc prilejul ce mi s-a oferit de a lua cuvîntul în plenară pentru a mulțumi conducerii partidului, tovarășului Ceaușescu, pentru sprijinul acordat prin această analiză critică și pentru solicitudinea partinică și îndrumarea dată de a-mi îmbogăți și perfecționa experiența ca activist într-un organ de partid. Eu văd în aceasta trăsături alese de caracter și de conducător ale tovarășului Nicolae Ceaușescu, grija sa de a asigura creșterea partinică a activiștilor, acolo unde se poate înfăptui cel mai bine acest lucru, în cadrul activității practice de teren, în legături directe cu muncitorii, țăranii, intelectualii, cu masele de oameni ai muncii.în același timp, o privire retrospectivă asupra muncii depuse, așa cum s-a subliniat și in raportul prezentat astăzi plenarei, arată că s-a manifestat o slabă preocupare pentru aducerea la îndeplinire a sarcinilor trasate de Comitetul Executiv și Secretariat în domeniul propagandei, și din partea unor tovarăși secretari ai Comitetului Central, lucru care a mai fost criticat și în alte rînduri de tovarășul Nicolae Ceaușescu. Să dau un exemplu : sarcinile privind munca ideologică, propaganda și cultura — așa cum se poate vedea și din protocoalele ședințelor de instruire — au fost sporadic puse în fața aparatului Comitetului Central de către tovarășii, secretari care au îndrumat secția propagandă și respectiv Comitetul de Cultură și Artă. La aceasta se adaugă și cele criticate în raport cu privire la o tehdință de tărăgănare în soluționarea problemelor de propagandă, de anumită suficiență în muncă, și care nu au permis luarea la timp a măsurilor pentru aducerea la îndeplinire a indicațiilor și hotărîrilor stabilite de Comitetul Executiv, de către Secretariat, de către secretarul general personal. Eu aș vrea să spun că nu o dată, la criticile făcute de tovarășul Ceaușescu în ședințele de Secretariat unor .lipsuri din propagandă și cultură, uneori se căutau justificări și este evident că aceasta nu a permis luarea întotdeauna a măsurilor ferme pentru a fi aduse la îndeplinire cele stabilite de conducerea partidului.Cu atît mai mult este de subliniat meritul tovarășului secretar general că in
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(Urmare din pag. a III-a) vara aceasta a pus cu toată fermitatea problema dezbaterii aprofundate a activității politico-educative, a elaborat programul de măsuri pentru perfecționarea acestei activități, iar prin cuvîntarea ținută în fața activului ideologic central a dat o orientare clară, de ordin ideologic și politic dezbaterilor care au avut Ioc în întregul partid.Doresc să informez plenara că în municipiul București dezbaterea programului de educare comunistă, adoptat de către Comitetul Executiv, a generat în organizațiile de partid o preocupare mai activă, responsabilă pentru perfecționarea generală a muncii de partid, dar mai ales pentru găsirea de forme și metode mai eficace de educare politică și pregătire ideologică. Ne-am bucurat cu acest prilej de sprijinul direct al tovarășului Ceaușescu, care în citeva rînduri s-a întîlnit cu biroul comitetului municipal de partid, a participat la plenara lărgită cu activul, și a ajutat efectiv organizația de partid a Capitalei prin îndrumări și prin criticile severe în ceea ce privește orientarea și organizarea muncii politice, ideologice și a întregii activități de partid.Informez plenara că, pe baza îndrumărilor primite și a propriilor analize întreprinse, comitetul municipal a luat măsuri în vederea intensificării activității ideologice și educative, măsuri care constituie un început și vor trebui completate pe baza documentelor pe care le va adopta plenara de astăzi și pe baza expunerii tovarășului Nicolae Ceaușescu, pe care, așa cum a propus tovarășul Emil Bodnaraș, sint de acord s-o adoptăm ca document al plenarei Comitetului Central.Pornind de la concluzia că realizarea cit mai bine de către organele noastre de partid a rolului lor conducător se află în strînsă legătură cu pregătirea politico-ideo- logică a cadrelor, a tuturor membrilor de partid, comitetul municipal a tratat cu mai multă răspundere orientarea și organizarea învățămîntului de partid, a activității poli- tico-ideologice de ansamblu și problemele pregătirii politice a cadrelor. Sînt cuprinși astăzi aproape 260 000 de oameni în învățămîntul de partid, în cadrul cărora se află 97 la sută din totalul membrilor de partid ai Capitalei.în legătură cu pregătirea ideologică și propaganda prin lecții — a spus vorbitorul — aș vrea să ridic în fața' plenarei dorința organizațiilor de partid din Capitală ca tovarășii din conducerea partidului — la marile uzine s-a făcut expres cerința față de membrii Comitetului Executiv — să-și programeze mai des expuneri în fața comuniștilor și a celorlalți oameni ai muncii. De asemenea, se impune urgentarea apariției culegerilor tematice din documentele de partid, precum și a lucrărilor de aprofundare teoretică a unor aspecte importante ale activității sociale, prevăzute în planul de măsuri adoptate de Comitetul Executiv al Comitetului Central in luna iulie a. c.Comitetul municipal este preocupat să asigure îmbunătățirea generală a muncii politice in vederea înlăturării fenomenelor străine moralei și conștiinței socialiste, pentru mobilizarea largă a oamenilor muncii la realizarea programului economic și 
a sarcinilor edili tar-gospodărești. La r.ecșn- ta plenară lărgită, comitetul municipal ; de partid, biroul și secretariatul său au fost cu exigență criticați de tovarășul Nicolae Ceaușescu pentru neajunsurile care persistă pe acest tărîm. Desigur, in Capitală s-au întreprins multe acțiuni politice bune, mai ales pentru mobilizarea maselor, a sa- lariaților la realizarea sarcinilor economice. Dar a slăbit în ultimii ani munca

CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI CONSTANTIN DÂSCĂLESCU

Actuala plenară a Comitetului Central al partidului nostru are o însemnătate deosebită, atît prin problematica abordată, cit și prin modul în care ea a fost pregătită. Pentru prima dată în practica muncii de partid, la pregătirea unei plenare a Comitetului nostru Central participă toți comuniștii, și aș putea spune, întregul nostru popor. Ea conchide amplele dezbateri ce au avut loc în toate organele și organizațiile de partid, în instituțiile cu caracter educativ, în presa centrală și locală, în publicațiile de specialitate. Este locul să relev aici meritul excepțional al tovarășului Nicolae Ceaușescu, care a statuat această metodologie de lucru, model strălucit de aplicare a principiului muncii colective în activitatea de partid. Cu spiritul său pătrunzător, profund analitic, cu înaltul simț al răspunderii pentru destinele socialismului în țara noastră, secretarul general al partidului a definit rolul și însemnătatea muncii politico-ideologice în contextul etapei de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate, elaborînd un complex de măsuri menite să restructureze calitativ vastul proces de formare a conștiinței socialiste, a unui om nou, conștient de misiunea sa de ctitor al unei'lumi în care vor triumfa idealurile socialismului și comunismului.Magistrala expunere prezentată plenarei 
de către secretarul general al partidului nostru poartă șl de această dată amprenta personalității tovarășului Nicolae Ceaușescu, capacitatea sa nedezmințită de a conduce partidul și poporul nostru pe drumul făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate.Pătrunse de un profund spirit critic, revoluționar, de înaltă responsabilitate partinică, propunerile de măsuri, ideile care mtrăbat atît expunerile precedente, cit și 
cea prezentată plenarei, au generat și vor genera analize atente, dezbateri vii pur
tate într-o atmosferă de exigență și com
bativitate față de lipsurile din întreaga snuncă de propagandă, comuniștii expri- 
laitadu-și in unanimitate hotărirea fermă 
de a da viață prevederilor din aceste do- 
tesfflseate programatice. Istoria va consemna,

TOVARĂȘULUI (LIEpolitică de la om la om, mai ales munca politică în cartiere, și aceasta s-a re-.. simțit negativ atît în activitatea economică, dar mai ales în viața orașului. Trebuie să spunem deschis în fața plenarei că a fost slab controlul de partid asupra cadrelor din diverse domenii, spiritul de exigență partinică față de încălcarea legii, a normelor etice și de conduită în societate. Comitetul municipal de partid este conștient că una din carențele muncii politice a fost și este încă slaba atenție acordată afirmării în întreaga activitate socială a principiilor eticii și echității socialiste, a principiilor și normelor moralei comuniste.Criticile din raportul tovarășului Ceaușescu privind slăbirea combativității împotriva mentalităților parazitare, de căpătuială, de încălcare a normelor de conviețuire socială, se referă deopotrivă la organizațiile de partid și de stat din Capitală. Din păcate tocmai datorită acestor slăbiciuni ale organizațiilor de partid, ale comitetului municipal, asemenea mentalități și practici au cuprins și unele cadre de conducere pe plan municipal. Vă este cunoscut și din presă că recent biroul comitetului municipal de partid și comitetul executiv al consiliului popular municipal au trebuit să ia în discuție gravele abateri care au avut loc în domeniul construcțiilor de locuințe proprietate personală și să ia măsuri de, destituire a unui vicepreședinte al consiliului popular și a altor cadre din sistemul construcțiilor de locuințe.Doresc să asigur plenara Comitetului Central că comitetul municipal de partid a tras toate concluziile din criticile formulate de tovarășul Ceaușescu la plenara lărgită din 18 octombrie, va trage toate concluziile din documentele actualei plenare a Comitetului Central șl va acționa ferm pentru a înlătura fenomenele străine principiilor partidului, societății noastre socialiste.în legătură cu munca de educare politică și moral-cetățenească, mai ales a tineretului, aș dori să subliniez și eu în plenară slaba contribuție a televiziunii. în foarte multe adunări din întreprinderi, muncitorii au criticat concesiile făcute de televiziune gusturilor mic-burgheze, lipsa de responsabilitate cu care au fost programate unele filme. Dar credem că nici acum nu s-a găsit încă cumpăna necesară pentru a asigura emisiuni cu un profund ecou în conștiința tinerei generații ; sînt încă puțin dezbătute probleme de etică socială, problematica relațiilor de muncă, a relațiilor umane, a relațiilor familiale, a perspectivelor pe care societatea noastră le deschide tinerei generații.Pentru că în raportul tovarășului Ceaușescu au fost criticate aspectele negative din domeniul contribuției științei la educarea populației, aș vrea să arăt că și în Capitală institutele de cercetări din domeniul științelor tehnice și al științelor naturii participă încă insuficient la activitatea de educare materialist-științifică.De asemenea, aș vrea să spun că avem nevoie în activitatea politică și ideologică de un sprijin mai activ din partea institutelor Academiei de Științe Sociale și Politice ; se simte mai ales nevoia unor dezbateri teoretice, care să vină în sprijinul cursurilor de partid și, în general, al celor care se pregătesc din punct de vedere politic și ideologic. Autocritic vorbind, slaba prezență a institutelor de științe sociale și politice în activitatea de propagandă pe Capitală se da- torește și carențelor existente •îm munc-a ețtaăx' mitetului municipal de partid câte aacordatv mai puțină atenție activității de partid tocmai în aceste "instituții.întrucit tovarășul Malița s-a referit aici la citeva lucruri legate de învățământ — a spus în continuare vorbitorul — vreau să spun doar că se simte urgent necesitatea revederii Statutului corpului didactic și a Legii învățămintului care creează piedici în promovarea și îmbunătățirea structurii de 
fără îndoială, momentul 1971 ca hotărîtor în ridicarea conștiinței politice a poporului nostru, în revoluționarea întregii munci ideologice. (Trebuie să spunem că aceste documente ne-au dat posibilitatea să dezvăluim, ca niciodată pînă acum, principalele carențe din munca noastră, să ajungem la cauzele care le-au generat, să învingem o anumită inerție . în activitatea politico-ideologică, să milităm cu mai multă fermitate pentru promovarea unui climat de adevărată responsabilitate comunistă.Originea deficiențelor din activitatea politico-ideologică am aflat-o, înainte de toate, în subaitfecierea muncii de propagandă, în stilul de muncă al organelor și- organizațiilor de partid în care și-<au găsit loc tendințe birocratice, formale. Multe organe de partid s-au limitat la acțiuni cu caracter festivist, fără rezonanțe în conștiința oamenilor. Am fost tentați să considerăm că dacă' rezultatele economice erau bune aceasta însemna că și munca politică a mers bine. Această optică a atenuat analiza critică, profundă, a modului cum am muncit. Dincolo de toate acestea putem spune astăzi că rezultatele bune obținute de întreprinderile și unitățile noastre agricole puteau fi foarte bune în condițiile cînd s-ar fi acționat mai mult și mai eficace asupra conștiinței oamenilor. Puțin din timpul membrilor organelor de partid, al activiștilor a fost afectat explicării politicii partidului în rindul maselor, întreținerii unui dialog viu cu acestea. Or, un asemenea stil defectuos de muncă a Influențat, desigur, pe mulți dintre conducătorii de întreprinderi, i-au determinat să trateze cu superficialitate problemele formării și dezvoltării conștiinței socialiste, să manifeste chiar o anumită jenă pentru desfășurarea muncii politice in rîndul colectivului în care muncesc, să considere că au probleme mult mai importante de rezolvat decît cele ale educației socialiste.Dacă este de condamnat o astfel de concepție, o astfel de poziție care nu are nimic comun cu profilul comunistului, cu atît mai mult al unui conducător, trebuie să recunoaștem că această stare de lucruri a fost favorizată de îngăduința organului județean de partid.In dezbaterile ce au avut loc, comuniștii au scos în vileag numeroase aspecte ale formalismului în munca politico-ideologică. Unul dintre ele este gigantismul, goana după cantitate în daună calității actului educativ. An de an au fost încadrați în învățămîntul de partid aproape toți membrii organizației noastre județene, urmărin- du-se o cuprindere din ce in ce mai largă, mai mare față de media pe țară ; și nu cred că aceasta este un lucru rău, dar nu ne-am întrebat ciți sint cei care studiază în mod real marxism-leninismul, politica partidului, ciți gindesc și trăiesc în chip comunist. Se studiază încă puțin ; și nu mă refer numai la masa membrilor de partid, ci și la cadrele noastre, la lectorii comitetului județean, la activiștii săi, la membrii biroului.Există și un alt revers al formalismului: tratarea savantă, sofisticată a ideilor.. De

RĂDULESCUcadre din școli și facultăți, mai ales în domeniul disciplinelor sociale și politice.Multiple instituții de creație din Capitală prezintă un instrument important de educare socialistă a oamenilor. în climatul generat de hotărîrile Congreselor al IX-lea și al X-lea ale partidului s-a intensificat în Capitală viața culturală și au fost create opere de valoare artistică și spirituală. în cadrul dezbaterilor care au avut loc la uniunile de creație, la teatre și edituri, par- ticipanții au dat o înaltă apreciere și au adus calde mulțumiri tovarășului :Nicolae Ceaușescu pentru preocupările . neobosite, pline de solicitudine partinică în vederea înfloririi literaturii, artei socialiste românești. în același timp, criticile formulate de tovarășul Ceaușescu neajunsurilor de pe frontul literar-artistic au adus în atenție carențele serioase existente în munca organizațiilor de partid din instituțiile de artă și cultură.Trebuie, de asemenea, spus, că climatul din unele instituții de cultură nu contribuia eficient la stimularea creației, deoarece nu era un climat ideologic ferm, partinic, de responsabilitate socială, ci lăsa locul unor poziții conciliante, de cedare în fața presiunilor și gîndirii mic-burgheze. Și-a făcut loc o stare penibilă de irasci- bilitate la critică, de frecușuri personale, de prevalare a intereselor personale în fața marilor probleme ale creației literare și artistice.Dezbaterile au reliefat, de asemenea, faptul că nu întotdeauna comuniștii din uniuni, teatre și edituri au constituit primul exemplu în promovarea liniei politice și a ideologiei partidului în domeniul creației. Partidul nostru are mari forțe in rindul creatorilor ; este concludent faptul că numai în Comitetul Central sint peste 20 de tovarăși din rîndul scriitorilor, plasticienilor, compozitorilor, artiștilor. Din păcate, unii tovarăși fie că nu au venit la adunările deschise ale organizațiilor de partid, fie că nu au luat cuvîntul la dezbateri, pentru a contribui la elucidarea problemelor ideologice ale creației. Se știe, de asemenea, că au fost artiști membri de partid care au interpretat roluri în piese cu confuzii ideologice, că au fost cronicari literari • și de artă comuniști care nu s-au situat consecvent pe poziția luptei pentru o artă militantă, realistă, și că au fost directori de edituri comuniști care au tradus și publicat lucrări cu grave carențe ideologice, despre care tovarășul Nicolae Ceaușescu a vorbit și în ședința din iulie în fața activului ideologic.După ce a prezentat măsurile luate de comitetul municipal și organizațiile de partid pentru intensificarea vieții ideologice în: instituțiile de. artă și cultură, vorbitorul a spus : Apreciez că măsura propusă, de tovarășul Nicolae Ceaușescu ca organizațiile de partid din uniunile de creație să-și desfășoare activitatea sub îndrumarea directă a Secretariatului Comitetului Central este deosebit de importantă și va contribui, fără îndoială, la îmbunătățirea activității lor politice-ideologice, la creșterea rolului lor in viața uniunilor de creație. Aceasta nu va slăbi, evident, responsabilitatea comitetului municipal și a comitetelor de partid ale sectoarelor din București.In încheiere, doresc să asigur plenara Comitetului Central că organizația de partid a Capitalei, biroul comitetului munici- iț pal, conștieh'te’ de" persistența unor lipsUrV în munca lor, dar și- de cerințele deosebit de mari pe care conducerea partidului le pune în fața organizațiilor de partid din București, vor munci fără preget pentru perfecționarea întregii activități de partid, vor dovedi prin fapte că au înțeles esența documentelor pe care le dezbatem, locul major pe care-1 ocupă activitatea politico- ideologică în conducerea de către partidul nostru a societății socialiste.
asemenea, am acordat prea mare atenție studierii fiecărui curent filozofic, fiecărei școli din gîndirea burgheză contemporană, , multe din ele cu totul nesemnificative. Prea am căutat, și cu tot dinadinsul, idei interesante, părți pozitive în aceste curente, neglijînd însă esența lor idealistă, lipsind în acest fel propaganda noastră de una din caracteristicile sale fundamentale, spiritul critic, militant, neconcesiv.O altă ipostază a formalismului este profesionalizarea învățămîntului de partid. Nimeni nu poate nega contribuția pe care trebuie s-o aducă propaganda in realizarea sarcinilor economice, dar, de la această cerință, pînă la a confunda studiul politic cu cursurile profesionale sînt distanțe care n-ar fi trebuit niciodată parcurse. Unii „inventivi" propuneau chiar să renunțăm Ia învățămîntul de partid pentru că avem în- vățămînt agrozootehnic, pasămite pentru a evita paralelismul.Aș vrea să relev aici că propunerile dumneavoastră, tovarășe Ceaușescu, ideile pe care le-ați formulat în minunatul document prezentat plenarei, cît și documentata expunere la consfătuirea de lucru cu activul de partid din domeniul ideologiei nu vor fi puse în adevărata lor valoare atîta timp cit nu vom declara un război total formalismului, atitș timp cît nu ne vom restructura optica noastră, a tuturor celor ce lucrăm in domeniul politico-ideologic, atîta timp cit nu vom imprima un stil de muncă dinamic, viu, in conducerea și îndrumarea muncii de formare și dezvoltare a conștiinței socialiste a oamenilor.Iată, spre exemplu, problema educației tineretului. Ea este o problemă nu pentru că n-am avea un tineret robust, sănătos, devotat cauzei socialismului, ci pentru faptul că nu toate organele și organizațiile de j partid au pus în centrul preocupărilor lor / formarea și educarea tinerei generații. Așa se explică de ce organizațiile de tineret in acțiunile pe care le-au întreprins au alunecat uneori pe panta divertismentului facil, neglijînd finalitatea actului educațional. Putem aprecia că n-a existat o preocupare constantă pentru manifestări care Să dezvolte spiritul revoluționar, sentimente patriotice, dragostea față de muncă, opinia de masă împotriva fenomenelor antisociale din rindul unor categorii de tineri.Aș vrea să vă informez că plenara comitetului județean de partid în care s-au dezbătut problemele muncii ideologice nu a avut caracterul unei plenare obișnuite. Fiecare participant și-a făcut o exigentă autoanaliză, o severă autocritică. Ne-am putut da seama că neajunsurile, deficiențele sint multiple, mari și profunde. Fără a minimaliza lipsurile care ne aparțin, lipsuri împotriva cărora luptăm astăzi cu toată tăria, cu toată fermitatea, calitatea noastră de comuniști ne obligă să arătăm deschis că, intre cauzele care au generat fenomenele expuse mai sus, se numără și modul in care secția de propagandă a Comitetului Central a orientat munca organelor județene de partid în domeniul activității politice-ideologice.Profesionalizarea învățămîntului de partid, prezentarea necombativă a curentelor de 

idei contemporane, toleranța față de atitudinile apolitice, neangajate ale unor lite- rați, artiști plastici, muzicieni sînt consecințe — așa cum arăta tovarășul Nicolae Ceaușescu — ale spiritului intelectualist, funcționăresc, lipsit de fermitate muncitorească manifestat în cadrul secției. N-a existat, de fapt, o preocupare deosebită în direcția informării și documentării operative a tuturor celor ce activează în domeniul ideologic. Publicațiile și revistele de specialitate au fost adeseori inconsistente, sărace în materiale utile lectorilor, propagandiștilor, cadrelor care predau științele sociale, activiștilor de partid.De cîțiva ani secția de propagandă ne asigură că in vederea unei mai bogate informări și documentări va edita o publicație, va stabili modalitățile de colaborare cu institutele de cercetări, cu alte instituții centrale în domeniul științelor sociale. Pînă in prezent, însă, aceste deziderate au rămas în faza promisiunilor. Mai mult de- cit atît, sînt cazuri în care inițiative bune, pornite de la nivelul comitetului județean de partid au fost estompate de secția de propagandă a Comitetului Central. In a- ceastă ordine de idei aș aminti un exemplu, oprirea apariției buletinului informativ pentru lectori și propagandiști, buletin elaborat de secția de propagandă a comitetului nostru județean ; utilitatea lui fusese dovedită, primele două numere întrunind aprecierile celor cărora li se adresa.Aș vrea să informez plenara Comitetului Central, conducerea partidului nostru, că organizația județeană de partid Galați, mobilizată de sarcinile majore cuprinse în aceste documente programatice, documente care îmbogățesc și dezvoltă hotărîrile
CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI PAUL NICULESCU-MIZIL

Expunerea prezentată de tovarășul Nicolae Ceaușescu, încununînd rodnica .și ampla dezbatere care a avut loc in partid și in întreaga țară, reprezintă un adevărat program al partidului în domeniul ideologic, ca și in domeniul așezării' relațiilor din. societațea: .noastră pe baza pțin- cipiilor eticii și echității socialiste , și comuniste. Abordind cu profund spirit științific, revoluționar, cu originalitate și temeinică stăpînire a realităților țării noastre și ale vieții internaționale contemporane, problemele noi ale dezvoltării sociale,, a- ceastă expunere este un document de o, deosebită importanță teoretică și practică, pentru o perspectivă îndelungată. El. evidențiază, incă o dată, meritele de seamă ale secretarului general al partidului nostru in sesizarea și elaborarea soluțiilor la problemele de bază de care depinde mersul înainte aT societății noastre. în înfăptuirea politicii partidului de construire a socialismului- in patria noastră. în același timp, această expunere este pentru noi, un exemplu insuflețitor, un apel vibrant la gîndire creatoare și cutezătoare, Ia sporirea contribuției fiecăruia la activitatea teoretică și ideologică a partidului, la elaborarea și aplicarea politicii sale, în deplină concor- danță cu cerințele etapei actuale a construcției socialiste.Expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu a dat o fundamentare științifică profundă programului pe care îl dezbatem în această plenară. Ea a arătat limpede că noi nu avem o privire simplistă, vulgarizatoare asupra socialismului, asupra perspectivelor sale și, mai ales, asupra trecerii la comunism. Făurirea societății socialiste multilateral dezvoltate, procesul înaintării noastre spre comunism sînt un proces dialectic, care presupune o dezvoltare nu numai în- tr-unul sau altul din domeniile activității sociale, ci o dezvoltare unitară, armonioasă a tuturor laturilor societății care se condiționează și se influențează reciproc. De aci decurg sarcinile dezvoltării conștiinței revoluționare, ale educării maselor în spiritul concepției materialist-dialectice despre lume și societate, în spiritul politicii partidului, pentru a face din fiecare membru al partidului, din fiecare cetățean' al patriei militanți înflăcărați pentru edificarea societății socialiste pe pămîntuț României, pentru apărarea cuceririlor noastre revoluționare, a independenței patriei, pentru cauza generală a socialismului și păcii. A- ceastă preocupare nu are un caracter conjuncture!, spectacular sau de campanie, ci . este o preocupare serioasă pentru o perioadă îndelungată, o sărcină fundamentală a activității întregului partid, a cărei îndeplinire cere o muncă stăruitoare, plină de răspundere și de răbdare. Fără nici o exagerare — spunea cu deplină îndreptățire tovarășul Ceaușescu — trebuie spus că viitorul .comunist al patriei noastre depinde de realizarea cu succes a acestor măsuri.Analiza activității ideologice și cultural- educative desfășurate de către partid in ultimii ani pune în evidență roadele obținute în acest domeniu, concretizate în istoricele realizări ale clasei muncitoare, țărănimii, intelectualității, ale oamenilor muncii, fără deosebire de naționalitate, sub conducerea partidului, îndeosebi după congresele al IX-lea și al X-lea, în opera de construcție a socialismului. Dar această analiză la nivelul înaltelor exigențe ale partidului și poporului, al importanței pe care le au problemele Ideologice, evidențiază cu toată forța existența unor neajunsuri serioase, a .unor lipsuri și deficiențe care s-au manifestat în activitatea ideologică și cultural-educativă.Ca unul care am răspuns de problemele ideologice, și care, în cadrul împărțirii muncii în Secretariat, răspund și astăzi de unele din ele, doresc și aici, în Plenara Comitetului Central, să subliniez răspunderea personală ce-mi revine pentru existența neajunsurilor din domeniile de activitate în care am lucrat, în mod deosebit pentru faptul că nu am știut să imprim acel spirit de inițiativă, de responsabilitate și exigență pe care-1 pretinde partidul, că nu am știut să găsesc mijloacele cele mai potrivite pentru mobilizarea tuturor forțelor în vederea lichidării acestor neajunsuri 

Congresului al X-lea, a trecut cu toată fermitatea la transpunerea in viață a măsurilor adoptate de Comitetul' Executiv. In întregul sistem educațional din județul nostru, în învățămîntul de partid, în procesul instructiv-educativ din școli și facultăți, în instituțiile de cultură și artă; în activitatea organizațiilor de sindicat și tineret s-a instaurat un nou climat de mai multă exigență, responsabilitate și combativitate partinică, organele de partid de la toate nivelurile constituindu-se în adevărate nuclee de conducere unitară a întregii activități politico-ideologice.Pentru a răspunde noilor exigențe, în propaganda de partid se simte nevoia editării pentru toate formele învățămîntului de partid a unor manuale sau fascicole de lecții, după cum este necesară și îmbunătățirea substanțială a acelor existente, în sensul sporirii accesibilității lor, a acoperirii întregii arii tematice a cursurilor. Și, cum este firesc, să apară la timp. Există reticențe nejustificate față de introducerea mijloacelor moderne audiovizuale în practica propagandei de partid, și ar trebui ca televiziunea să inițieze cicluri de emisiuni axate pe formele învățămîntului de partid. Deosebit de utilă ar fi, totodată, realizarea unor filme, diapozitive, planșe pentru uzul lectorilor și propagandiștilor.Pentru a materializa în condiții optime prețioasa indicație a tovarășului Nicolae Ceaușescu, ca activiștii cu munci de conducere să contribuie la. elaborarea tezelor teoretice și ideologice, ca la elucidarea problemelor actuale ale edificării socialismului multilateral dezvoltat să participe toți cercetătorii din domeniul științelor sociale, ca la cristalizarea concepțiilor ce 
și îmbunătățirii activității politice și ideologice.Munca ideologică nu privește îngust unul'sau altul din compartimentele sociale, ci are implicații în toate domeniile, și cu deosebire în așezarea raporturilor dintre oameni, dintre individ și societate, în poziția omului față de proprietatea socialistă, față de muncă și față de stat. In această ordine de idei, doresc să subliniez în mod deosebit importanța tezelor cu privire la așezarea relațiilor umane pe principiile eticii și echității socialiste și comuniste, a preocupărilor pe care Ie manifestă de cîțiva ani, pe acest tărîm, din inițiativa tovarășului Nicolae Ceaușescu, conducerea partidului nostru. Nu doresc să mă opresc asupra problemelor expuse atît de bine în expunere, ci vreau doar să subliniez că înfăptuirea politicii partidului în acest domeniu este o condiție deosebit de importantă a mersului nostru înainte, a afirmării socialismului ca o orînduire care are în vedere in primul rînd omul, și de binefacerile căreia trebuie să beneficieze cele mai largi mase populare.Or, activitatea noastră educativă nu a acordat atenție suficientă acestor chestiuni, nu a fost destul de activă, atît pe plan teoretic, cît și pe planul propagandei de masă ; ea nu a dat riposta cuvenită acelor fenomene negative care mărturisesc, persistența "vechii conștiințe sociale; - a":vechi- lor deprinderi,.: generate de r-îndUielile trecutului, Iată decs socotesc, deosebit de importantă indicația din raportul tovarășului Ceaușescu cu privire la lupta împotriva vechiului. împotriva vechilor deprinderi, a fenomenelor retrograde, a ideilor ideologiei străine,. împotriva a tot ce poate — intr-un domeniu sau altul — să frîneze dezvoltarea socială, și, în același timp, cu privire la necesitatea de a stimula prin toate mijloacele ceea ce este nou și se dezvoltă, acesta . constituind unul din obiectivele fundamentale ale6activității noastre pe tărîm ideologic..Așa cum s-a remarcat și în expunerea tovarășului Ceaușescu, în domeniul științelor 'sociale și politice s-au obținut o serie de rezultate pozitive. Cu toate acestea, față de cerințele mari care se pun în fața noastră, cred că nu am reușit încă să desfășurăm o activitate satisfăcătoare. Este cert că cercetarea în domeniul științelor sociale este rămasă în urma însăși a practicii sociale. în cursul revoluției și al operei de construcție ă socialismului, partidul nostru 
a ținut cont de legile gpnerale și, în ace- ' lași timp, de condițiile istorice concrete ale țării noastre, elaborînd politica sa corespunzător acestor condiții și aducîndu-și in acest fel contribuția la îmbogățirea tezaurului de idei ale învățăturii marxist-leniniste. Experiența acumulată nu și-a găsit încă o generalizare teoretică corespunzătoare.Ceea' ce se cere astăzi cercetării social- politice este mai mult decît a face o cronică a trecutului istoric. Forța teoriei noastre constă în capacitatea sa de a oferi soluții problemelor sociale, de a studia realitățile și de a descoperi cu curaj tendințele legice ale dezvoltării, de a vedea perspectivele zilei de miine, într-un cuvînt de a fi o călăuză în acțiune. Din acest punct de vedere, Academia de Științe Sociale și Politice și noi, cei care- ne ocupăm de aceste probleme, am rămas datori. Partidul cere nu repetarea unor adevăruri cunoscute, nici însumarea mai mult sau mai puțin reușită de citate, ci o contribuție originală, creatoare, prin elaborarea de studii și analize, la cercetarea problemelor noi teoretice care au apărut și apar în Viața noastră — in așa fel incît aceste studii să ofere organelor de conducere politică, economică și socială elemente de gîndire, de sugestie, de soluții, variante diferite pentru deciziile care se iau.Cred că îndemnul tovarășului Ceaușescu către activul nostru de partid, economic și de stat de a lua parte la activitatea ideologică, la activitatea de cercetare va fi urmat de cit mai mulți tovarăși și va avea drept rezultat o infuzie de experiență în cercetarea social-politică, o contribuție sporită a acesteia la soluționarea problemelor dezvoltării societății noastre.Este incontestabil că trebuie să determinăm in cadrul Academiei de Științe Sociale și Politice un schimb mai activ de păreri în diferitele domenii ale științelor sociale. Noi nu vom putea face să progreseze gîndirea, nu vom putea ajunge Ia soluționarea unor probleme intr-un domeniu sau altul de activitate, dacă nu vom stimula în toată munca noastră schimbul larg de păreri, dezbaterile vii. pe baza studierii temeinice a realităților. Este necesar să se sublinieze, încă o dată, că toată activitatea teoretică trebuie să întărească spiritul militant al cercetătorilor noștri în criticarea concepțiilor idealiste, iraționale, înapoiate, să sporească combativitatea și Vigilența lor ideologică, să asigure afirmarea concepției noastre materialist-dialectice despre Iunie și societate. »Consider deosebit de valoroase măsurile propuse de către tovarășul Ceaușescu pentru ca Academia de Științe Sociale și Politice să participe în mai mare măsură la întreaga activitate politico-ideologică a organizațiilor de partid, la dezbaterea problemelor teoretice din diferite domenii de activitate, inclusiv din domeniul teoriei li

stau la baza întregii munci ideologice 6ă participe toate forțele de care dispune țara noastră, se impune, tovarăși, crearea unor condiții propice de cercetare în toate județele. Sînt încă deosebiri mari între posibilitățile existente în Capitală și cele din provincie. Iată de ce văd oportună crearea unor filiale ale Academiei de Științe Sociale și Politice, ale Centrului d« informare și documentare in științele sociale și politice.Este de dorit, de asemenea, ca în activitatea editorială să apară nu numai semnăturile unor senatori de drept, ci să s* facă apel și la alți tovarăși. Numai în felul acesta vom favoriza un larg schimb de opinii absolut necesar creației științifice. Tot în acest context văd necesitatea înlăturării unor rețineri față de potențele spirituale ale Galațiului față de crearea unei tribune politice, sociale și cultural-artistic* care să polarizeze toate forțele de care dispunem.în încheiere, doresc să subliniez că întreaga dezbatere a problemelor politico- ideologice, începînd cu propunerile și expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu și, terminind cu actuala plenară, ne oferă o călăuză sigură în activitatea complexă, menită să făurească și să dezvolte conștiința socialistă.Stă în puterea noastră ca aceste valoroase documente programatice să prindă viață. Aceasta este hotărirea fermă ce animă pe cei peste 66 000 de comuniști ai organizației județene de partid Galați. Am mandat din partea lor să asigur conducerea de partid, pe dumneavoastră, stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că vom face totul ca hotărîrile plenarei să devină fapt 
terare și artistice, la dezvoltarea activității de masă pentru răspîndirea cunoștințelor științifice și ideologice. zIn expunerea sa, tovarășul Ceaușescu a analizat, în mod strălucit, o serie de pro- bleme-cheie ale vieții internaționale, ale mișcării comuniste și muncitorești. Precum este cunoscut, Partidul Comunist Român și țara noastră se afirmă ca forțe deosebit de dinamice în viața politică internaționa’ă. , Pornim in această privință de. la considerentul că in epoca noastră, de mari transformări, un rol tot mai mare în soluționarea problemelor cu care este confruntată omenirea, in dezvoltarea colaborării între state, îl au masele populare, popoarele de pretutindeni, ceea ce face să sporească și rolul țărilor mici și mijlocii. Desigur, în lume există țâri mari, mici și mijlocii. Unele sînt socialiste, altele capitaliste. Dar nici orînduirea socială, nici dimensiunile teritoriale nu pot priva vreun stat de obligația și de dreptul de a-și aduce contribuția la desfășurarea vieții internaționale, la cauza colaborării între popoare și a păcii. Cu atit mai mult, atunci cind este vorba de țările socialiste, aceasta este o obligație sfintă față de propriul popor, ca și față de cauza generală a socialismului și păcii.Faptul că, în ciuda dificultăților și a elementelor de încordare existente în relațiile dintre unele țări socialiste, Republica Socialists' România â dezvoltat fTdezvoltă re-^S lății multilaterale cu toate’celelalte țări so-’-? cialiste este, indiscutabil, o confirmare stră- lucită a justeței orientării stabilite de congresul partidului nostru, a activității pe care o desfășoară conducerea partidului, in frunte cu tovarășul Ceaușescu,.in domeniul politicii externe. După cum se știe,z țar* noastră dezvoltă relații de colaborare pe toate planurile <ru Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste, cu celelalte țări vecine — Republica Populară Bulgaria, Republica Socialistă Federativă Iugoslavia, Republica Populară Ungară — cu celelalte țări socialiste'europene — Republica Populară Polonă, Republica Socialistă Cehoslovacă, Republica Democrată Germană, Republica Populară Albania — cu Republica Populară Chineză și celelalte țări socialiste din Asia — Republica Democrată Vietnam, Republica Democrată Populară Coreeană, Republica Populară Mongolă, cu primul stat socialist de pe continentul american, Republica Cuba. Partidul nostru dezvoltă relații de colaborare tovărășească cu partidele comuniste și muncitorești din toate aceste țări. Acționînd în mod constructiv și principial, România se pronunță cu toată forța pentru depășirea divergențelor existente intre țările socialiste și restabilirea unității lor. Este un fapt că în ultima vreme asistăm la un proces pozitiv de normalizare a relațiilor pe linie • de stat între țările socialiste, proces pe care noi îl salutăm. Desigur, față de neîncrederea și încordarea care s-au acumulat în decursul anilor, dezvoltarea acestui proces nu este ușoară, lesnicioasă. Dar oricine nu ignoră prejudiciile pe care le-au adus sciziunea și divergențele dintre țările socialiste își poate da seama de importanța hotăritoare, covîrșitoare pe care o au pașii în direcția normalizării relațiilor acestora. Desigur, baza trainică, singura posibilă și admisibilă în relațiile dintre țările socialiste, o constituie principiile marxist-Ieni- niște și internaționalismului proletar, ale respectării independenței naționale și a suveranității de stat, egalității în drepturi, neamestecului în treburile interne, respectului reciproc și întrajutorării tovărășești.După părerea noastră, în prezent interesele cauzei socialismului, ale unității țărilor socialiste, a forțelor antiimperialiste, interesele zădărnicirii politicii agresive imperialiste cer să nu se întreprindă absolut nimic care să îngreuneze procesul de normalizare a raporturilor între țările socialiste, ci dimpotrivă să se depună eforturi perseverente, susținute pentru stimularea lui.Un alt fenomen remarcabil al situației internaționale actuale îl constituie afirmarea tot mai pregnantă pe arena mondială a Chinei,, ca țară socialistă. Acest fenomen și-a găsit nu de mult expresia în restabilirea drepturilor legitime ale Republicii Populare Chineze în Organizația Națiunilor Unite, cauză pentru care România socialistă, alte țări socialiste și iubitoare de pace au militat activ. Este nu numai un succes al Chinei populare, o recunoaștere a rolului legitim și a importanței acestei țări, ci și o recunoaștere * rolului socialismului în viața internațională, a rolului țărilor socialiste.Fidel tradițiilor sale internaționaliste îndelungate, partidul nostru dezvoltă relații cu toate partidele comuniste și muncitorești. Amploarea acestor relații rezultă din faptul că numai în cursul acestui an, căre nu s-a încheiat încă, țara noastră a fost vizitată de delegații sau reprezentanți * 95 de partide comuniste și muncitorești, partide socialiste sau ai unor mișcări de eliberare națională. De asemenea, partidul a trimis numeroase delegații la congresele unor partide frățești sau in vizită la acestea. Apreciem că aceasta constituie o contribuție . la cauza dezvoltării raporturilor dintre partidul nostru și partidele respective, dintre poporul român și popoarele a- cestor țări, dar în'același timp și o contribuție la refacerea și întărirea unității

(Continuare în pag. a V-a)
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(Urmare din pag. a IV-a) mișcării comuniste și muncitorești internaționale. Desigur, înțelegem această solidaritate, așa cum a subliniat din nou, astăzi, expunerea tovarășului Ceaușescu, pe 
6 bază nouă, nu pe baza existenței vreunui centru al mișcării comuniste și muncitorești internaționale. In condițiile actuale, nu mai este necesară și nici nu este posibilă existența unui centru. Baza relațiilor reciproce între partidele frățești o constituie principiile internaționalismului proletar, solidarității și sprijinului reciproc, respectării independenței și egalității în drepturi, neamestecului in treburile interne ale altor partide, dreptului fiecărui partid de a hotărî de sine stătător asupra problemelor, potrivit condițiilor din țara sa. Respectarea riguroasă a ■ acestor principii, care au fost consemnate și in documentele Consfătuirii de la Moscova din 1969, este condiția necesară a dezvoltării Colaborării tovărășești între partide, 
a întăririi unității mișcării comuniste.Desigur, marea diversitate a condițiilor

CUVÎNTUL

Stimați tovarăși,Excepționala expunere, prezentată plenarei Comitetului nostru Central, constituie o expresie a gîndirii colective, creatoare a partidului, sinteza dezbaterilor care au avut Ioc în toate organele și organizațiile de partid, de masă și obștești de către comuniști și ceilalți oameni ai muncii, a programului de măsuri privind îmbunătățirea activității politico-ideologice și cultural- educative, elaborat pe baza propunerilor și sub directa conducere a tovarășului Nicolae Ceaușescu, program aprobat cu însuflețire de întregul partid și popor.Actuala plenară a Comitetului Central se înscrie in activitatea teoretică și practică a partidului ca o continuare a preocupărilor sale pe linia aplicării consecvente în viață a directivelor stabilite de Congresul al X-lea pentru dezvoltarea multilaterală • a societății noastre socialiste.întrunind adeziunea unanimă a comuniștilor, a tuturor oamenilor muncii de pe întreg cuprinsul patriei, acest amplu program de educare .marxist-leninistă. a ma-;,,/. selory de ridicare.’aconștiinței lor; șpț;ia-7.;. liste la nivelul exigențelor actuale se înfăptuiește cu succes, aducînd un suflu nou, proaspăt, dinamizator în toate sferele vieții noastre economice și social-politice, a generat și generează în continuare noi energii creatoare, devenind cu fiecare zi tot mai mult o adevărată forță motrice a societății românești contemporane.Valoarea acestui document programatic constă în aceea că prin măsurile pe care le conține vizează toate laturile activității politico-ideologice și cultural-educative, ale tuturor factorilor educaționali, relevînd rolul și importanța acestora în amplificarea vieții spirituale, în dezvoltarea conștiinței socialiste a maselor, pentru promovarea unui spirit de inaltă exigență și responsabilitate socială, a spiritului militant, revoluționar în rîndurile tuturor membrilor societății noastre socialiste.Este meritul deosebit al conducerii partidului, personal al secretarului nostru general că și în acest important domeniu al activității de partid a îmbogățit tezaurul Învățăturii marxist-leniniste cu noi teze și idei izvorîte din experiența noastră proprie, din practica revoluției și construcției socialiste în România. Aceasta face să crească tot mai mult prestigiul partidului nostru, ca un adevărat partid de tip nou, revoluționar, să sporească necontenit încrederea maselor în politica științifică a partidului, politică a- preciată pe drept cuvînt ca o reflectare vie a marxism-leninișmului creator in acțiune in continuă dezvoltare, pblitică ce exprimă în cel mai înalt grad interesele și aspirațiile fundamentale ale națiunii noastre socialiste.Dezbaterile care au avut loc în organizațiile de partid, de masă și obștești din județul Mehedinți, ca și din întreaga țară, desfășurate într-o atmosferă de înaltă exigență comunistă, de intransigență și combativitate revoluționară, au demonstrat cu vigoare maturitatea politică, spiritul de răspundere și hotărîrea comuniștilor, a tuturor oamenilor muncii de a aplica cu fermitate in viată măsurile pentru îmbunătățirea muncii politico-ideologice, de a transforma- această muncă intr-un puternic instrument de mobilizare a maselor la îndeplinirea marilor sarcini și obiective trasate de partid.Exprimînd gindurile și sentimentele comuniștilor, ale tuturor oamenilor muncii din județul Mehedinți de înaltă stimă și recunoștință, de profundă dragoste și atașament față de conducerea partidului, vă
CUVÎNTUL

Sînt bucuros că are loc această plenară unde se analizează cu spirit de răspundere activitatea politico-ideologică și educativă a partidului nostru. Am ascultat cu aceeași atenție din totdeauna expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu in legătură cu problemele ideologice și, sincer vorbind, m-am bucurat foarte mult intîlnind o bogăție de idei și teze strălucite care aduc lumini noi asupra unor probleme existente pe plan națio
nal și internațional.Abordând astăzi, la această plenară, acti- 

ln care își desfășoară activitatea partidele comuniste și muncitorești, gradul diferit al experienței și modul de gîndire propriu fiecărui partid, pot duce la existența unor deosebiri de vederi, chiar a unor divergențe. Această problemă a fost magistral tratată în expunerea tovarășului Ceaușescu. Noi considerăm însă că in mișcarea comunistă prevalează și trebuie să prevaleze ceea ce este comun și unește partidele comuniste. în ce privește deosebirile de păreri, ele nu trebuie să afecteze raporturile dintre partide și cu atît mai puțin raporturile interstatale. Opinia noastră este că atunci cînd apar deosebiri de păreri, ele trebuie discutate de la conducere la conducere, inclusiv pe calea schimbului de păreri în probleme teoretice. Un asemenea mod de rezolvare a deosebirilor de păreri, bazat pe stimă și respect reciproc, pe luarea în considerație a condițiilor concrete și a situațiilor diferite de Ia țară la țară, fără tendința de a impune altuia vreun punct de vedere și cu străduința de a realiza unitatea, este de natură să ducă la refacerea și întărirea coeziunii mișcării comuniste și muncitorești internaționale.
TOVARĂȘULUI TRAIAN DUDAȘrog să-mi îngăduiți să relev încă o dată, cu acest prilej, sprijinul deosebit de prețios acordat in mod permanent de Comitetul Central, personal' de' tovarășul Nicolae Ceaușescu, puternic reliefat și cu prilejul recentei vizite de 'lucru în județul nostru. Aprecierile, observațiile, critieile, sfaturile și indicațiile date la fața locului în întreprinderile și unitățile economice vizitate, in magistrala sa cuvîrjtare rostită în fața activului de partid și de stat din județ constituie pentru noi un adevărat program de acțiune, un puternic imbold în îmbunătățirea și perfecționarea continuă a întregii noastre activități.Zecile de mii de oameni ai muncii, din județul Mehedinți s-au angajat in fața conducerii partidului să înfăptuiască in mod exemplar, cu înaltă răspundere și fermitate comunistă sarcinile ce le. revin din programele elaborate de partid atît pe tâ- rîm economic, cit și în domeniul muncii politico-ideologice și cultural-educative.Respecțîndu-și cuvîntul dat în fața secretarului general al partidului, colectivele de muncitori, ingineri și tehnicieni de la Porțile de Fier au pus recent în paralel la Sistemul energetic național cel de-al 6-lea și ultimul agregat hidroenergetic, cu două luni mai devreme față de termenul prevăzut prin planul de stat. Prin acest remarcabil succes, prima, centrală hidroelectrică românească de pe Dunăre — din cadrul impresionantului obiectiv hidroenergetic și de navigație, construit în comun cu țara vecină și prietenă R.S.F. Iugoslavia — a fost pusă în funcțiune cu întreaga sa capacitate de 1 050 de MW.Ca urmare a amplelor acțiuni de activizare politică a maselor, cu prilejul dezbaterilor documentelor privind îmbunătățirea muncii ideologice, colectivele de muncă din unitățile industriale ale județului și-au îndeplinit și depășit sarcinile de plan și angajamentele asumate pe primele zece luni ale actualului cincinal. Realizări importante au obținut și oamenii muncii de la sate care aplicînd în viață indicațiile cuprinse în scrisoarea adresată de tovarășul secretar general, angajîndu-se cu toate forțele pentru a asigur.a,.șuccgșul xepoltei„yiițQare,i-ay .. încheiat cu? succes -campanian- agricolă de toamnă, •dtsfășurînd în continuare o activitate susținută pentru înfăptuirea. programelor naționale de dezvoltare a agriculturii noastre socialiste.Desigur, am obținut și obținem rezultate bune in toate domeniile de activitate, ca urmare a politicii realist-științifice a partidului, a creșterii capacității organizatorice și politice a organelor și organizațiilor de partid ; dar, așa cum sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu, nu trebuie să uităm niciodată că în munca noastră au fost și mai sînt greșeli, că mai avem încă mult de făcut mai ales în domeniul muncii politico-ideologice. că este necesar să analizăm întotdeauna într-un spirit critic și autocritic întreaga noastră activitate dacă vrem să nu rămînem în urma și să ținem mereu pasul cu dezvoltarea, generală a societății în lumea contemporană.înțelegînd sensul major al măsurilor a- doptate in domeniul politico-ideologic, în dezbaterile care au avut loc, în ședințele și plenarele organelor și organizațiilor de partid, am urmărit ridicarea întregii activități de partid la nivelul realizărilor do- bîndite pe plan economicam relevat cu acest prilej însemnătatea tezei subliniate de tovarășul Nicolae Ceaușescu la adunarea cu activul de partid și de stat din județul Mehedinți potrivit căreia nu trebuie să considerăm ca o fatalitate faptul că conștiința rămine în urma bazei materiale și să facem ca fiecare comunist, ca fiecare om al muncii, să înțeleagă că dezvoltînd baza materială noi avem posibilitatea să ridicăm conștiința la nivelul acestei baze, mai mult, conștiința trebuie să devină ea însăsi 
o forță materială mobilizatoare, capabilă să călăuzească întreaga noastră activitate.Trecînd cu hotărîre Ia îmbunătățirea și perfecționarea muncii politico-ideologice și cultural-educative pe baza programelor de activitate adoptate în adunările de partid la toate nivelele, trebuie să recunoaștem că și în județul nostru s-a manifestat tendința de a neglija activitatea educativă, de a se considera că această muncă este în exclusivitate o sarcină a organizațiilor de partid. Așa se explică faptul că deși în multe locuri mai există salariați sau membri cooperatori care nu muncesc cu pasiune, cu totală dăruire, care manifestă o atitudine înapoiată față, de muncă și avutul obștesc, care viciază climatul moral sănătos al colectivului în care lucrează, n-au fost folosite întotdeauna cu maximum de eficiență formele obștești de educare și influențare a maselor, forța opiniei publice, iar activitățile organizate au 
TOVARĂȘULUI VALTER ROMANvitatea politico-ideologică a partidului nostru, la trei luni și jumătate după consfătuirea de lucru a activului central de partid din domeniul ideologic, sîntem obligați să spunem că interesul suscitat în rîndurile maselor largi ale poporului nostru și dincolo de granițele noastre a fost deosebit de viu. "N-ar fi greșit să spunem, de asemenea, că în acest interval s-a și depus o muncă serioasă, susținută, pentru îndreptarea lipsurilor sesizate și că s-au obținut rezultate îmbucurătoare. Acest lucru privește și sectorul editorial, la care mă voi referi ceva mai tîrziu.Focul deschis de tovarășul Ceaușescu împotriva rămînerilor in urmă ale frontului ideologic, împotriva neajunsurilor și greșelilor, împotriva automulțumirii, răspunde unei necesități obiective a dezvoltării noastre impetuoase Consider că abordarea curajoasă și deschisă a unor rămîneri în urmă ' în dezvoltarea anumitor sectoare ale vieții noastre sociale, expresii a unor contradicții inerente socialismului, are o însemnătate vitală și consider ca un fapt deosebit de pozitiv și un merit al tovarășului Ceaușescu de a fi pus degetul pe rană, căci nesesizarea acestor fenomene negative și neluarea măsurilor necesare la timp ne-ar fi putut împinge în situații neplăcute și nedorite ; dimpotrivă abordarea lor ne ajută să le rezolvăm in mod corespunzător.Este un fapt că dezvoltarea corelată și echilibrată a infra și suprastructurii' unui organism social capătă, în condițiile revoluției științifice și tehnice și a competiției pe plan internațional, o importanță cu to- 

Aceasta este, după părerea partidului nostru, calea depășirii divergențelor, a realizării unității mișcării noastre comuniste.Conștienți de înalta responsabilitate față de poporul român, conștienți de îndatorirea ce ne revine față de clasa muncitoare internațională, față de socialism, ne vom manifesta ■'și în viitor ca un factor constructiv, principial și de unitate, ca o forță* activă care promovează neabătut ideea solidarității țărilor socialiste, a partidelor comuniste, a tuturor forțelor antiimperia- liste în numele cauzei socialismului, păcii, înțelegerii și colaborării între popoare.tn încheiere, îmi exprim convingerea că aplicarea programului pe care plenara Comitetului Central il dezbate astăzi va duce la întărirea partidului nostru, a unității rindurilor sale, la sporirea rolului său conducător în toate domeniile de activitate socială, va întări ^capacitatea partidului de a conduce poporul român pe drumul făuririi acelei societăți pe care o visează, al dezvoltării multilaterale a patriei, a bunăstării și fericirii. în ceea ce mă privește, voi face totul pentru a-mi aduce contribuția Ia înfăptuirea acestui program.
fost sărace în conținut, lipsite de intransigență și combativitate comunistă, de spirit revoluționar.Plenara comitetului județean de partid a analizat cu exigență partinică lipsurile care s-au manifestat în activitatea sa, a biroului și secretariatului comitetului județean în domeniul muncii politico-ideologice. Formalismul, rutina, modul îngust, simplist de a trata uneori problemele, nivelul politic și ideologic scăzut al unor membri de partid, chiar al unor cadre de conducere, se datoresc în mare măsură faptului că nu întotdeauna am urmărit în primul rînd ridicarea conținutului de idei, calitatea și sporirea eficienței acestei munci. Faptul că în acest domeniu n-a fost antrenat întregul activ. de partid, comisiile pe probleme, toți membrii comitetului și chiar unii membri ai biroului s-a datorat insuficientei preocupări a "biroului și secretariatului comitetului județean de partid pentru a face din munca politico- ideologică o sarcină de prim plan a întregului organ de partid.Avem nu puține lipsuri în muncă de educare a tineretului. Deși se poate aprecia că în județul nostru crește și se dezvoltă un tineret sănătos, angajat plenar în înfăptuirea politicii partidului, se mai întîlhesc unele elemente tinere scăpate de sub influența factorilor educativi, care nu se încadrează în muncă, diic o existență parazitară, fiind predispușî ori,cînd la comiterea unor acte antisociale, infracționale.Așa cum sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu, noi trebuie să educăm tineretul în spiritul une’ înalte responsabilități sociale ; să-1 învățăm să muncească în. ' orice domeniu de activitate, pentru că munca folositoare societății înnobilează omul.Dat fiind rolul determinant pe care îl are școala ca principal factor de cultură și civilizație, de modelare a caracterelor și formare pentru muncă și viață a tinerelor generații. apreciem ca deosebit de valoroase măsurile luate de conducerea partidului pentru întărirea caracterului aplicativ al învățămîn- ■tului de toate gradele, pentru legarea directă a acestuia de problemele practice, de activitate productivă, fără de care nu se poate concepe pregătirea, viitoarelor cadre de muA- citori și specialiști, Cetățenii de mîine ai patriei. Aceasta este o problemă de însemnătate vitală care privește atît prezentul, cît mai ales viitorul societății noastre.Ca unul care am lucrat multă vreme în cadrul organizației de partid a Centrului universitar București, pot să arăt că lipsurile care s-au manifestat în școli și facultăți, ca de altfel și în instituțiile de artă și cultură, se datoresc în mare măsură și faptului că a existat tendința la unele cadre de conducere pe linie de învățămînt și chiar pe linie de partid, de a se subestima rdlul și răspunderea organelor și organizațiilor de partid, ale comuniștilor care își desfășoară activitatea în instituțiile de învățămînt, de a nu orienta activitatea acestora spre problemele majore, de conținut ale procesului instructiv-educativ. Tocmai datorită acestui lucru, acestei optici greșite, au fost posibile o serie de fenomene și stări de lucruri negative, iar organizațiile de partid să nu acționeze cu fermitate pentru înlăturarea acestora. Se impune și în această direcție să îmbunătățim munca organizațiilor noastre de partid care trebuie să-și asume răspunderi directe, nemijlocite cu privire la aplicarea în viață a politicii partidului în școli, în viața universitară, punînd în centrul preocupării lor unirea eforturilor tuturor membrilor de partid pentru ridicarea întregului nostru învățămînt la nivelul exigențelor actuale.Mi-aș permite să fac și-o propunere. Consider că ar fi indicat să se examineze, o dată cu reintroducerea burselor acordate de către centralele industriale, de către întreprinderi, de către consiliile populare județene și sistemul organizatoric menit să asigure colaborarea și asumarea în mod direct a răspunderii cu privire la instruirea și educarea tineretului nostru studios atît de către facultate, cît și de întreprinderea sau instituția pentru care sînt pregătiți acești specialiști.Aplicînd în viață amplul program de măsuri pentru îmbunătățirea activității politico-ideologice, de educare marxist-leninistă a membrilor de partid,- a tuturor oamenilor 'muncii, adoptat de conducerea partidului, hotărîrile plenarei noastre de astăzi, organizația județeană de partid Mehedinți asigură Comitetul Central, personal pe tovarășul secretar generai., că va milita permanent, cu un spirit de înaltă exigență și răspundere, pentru continua ridicare a rolului conducător al organizațiilor de partid, ca principală școală de educație comunistă, ca forță mobilizatoare a maselor la înfăptuirea neabătută a politicii partidului nostru, de dezvoltare multilaterală a patriei.
tul excepțională, orice dereglare a acestei corelații putînd avea efecte negative și citeodată periculoase.Problema stabilirii exacte a nivelului de dezvoltare la care au ajuns țara noastră, fiecare sector al vieții sociale luat în parte, cunoașterea roadelor activității .partidului nostru în diferite momente ale evoluției noastre generale, sînt probleme teoretice și practice, căci numai cunoașterea constantă și exactă a pulsului organismului social complex poate să ne ajute la scurtarea drumului ce ne desparte de societatea comunistă. în acest sens, abordarea problemelor ideologice, acționarea convergentă asupra conștiinței umane au o importanță cu totul deosebită. Firește, nimeni nu poate avea pretenția ca conștiința să depășească existența socială, căci nu societatea este produsul omului, ci invers. Așa cum spune tovarășul Ceaușescu, trebuie să acționăm cu toată fermitatea pentru a nu se ajunge la răminerea în urmă a conștiinței și trebuie să facem ca conștiința să se ridice la nivelul bazei materiale și chiar să devină ea însăși o forță materială mobilizatoare.Consider că, în lumina documentului prezentat aici de tovarășul Ceaușescii și în special in lumina acelei părți a expunerii caro se referă lă lupta dintre vechi și nou, va trebui să întețim lupta noastră, ca ostași pe frontul ideologic, împdtriva unor expresii ale gindirii mistice, iraționaliste și agnostice care și-au găsit loc în coloanele anumitor publicații, împotriva unor manifestări ale neotrăirismului, împotriva propagării oricăror . idei străine. .Consider, de asemenea, în lumina acestor 

indicații, âă și în domeniul istoriei. trebuie să dăm o atenție mai mare și să combatem anumite, tendințe obiectiviste și pozitiviste, care s-au manifestat ici-colo.Consider că în aprecierea justă a unor fenomene și procese istorice, a rolului jucat de anumite clase și pături sociale burgheze, a unei anumite politici și a unor figuri aparținînd burgheziei, trebuie să ne călăuzim după criterii marxist-leniniste și să nu exagerăm în nici o direcție. Există trecut și „trecut". Un trecut pe care îl respingem, un trecut cu care ne mîndrim.Este clar că problema centrală ce se pune în fața noastră este problema pregătirii politico-ideologice a cadrelor noastre, iar în acest Context se pune cu o deosebită acuitate și problema rămînerii in urmă a științelor sociale.în această privință e cazul să repetăm că această stare de lucruri se datorește, în primul rînd, după părerea mea, influenței și urmărilor nefaste a unei gîndiri necreatoare. Rigiditatea și dogmatismul au făcut ca noile fenomene și procese ce apăruseră în istoria. contemporană să nu fie — într-o primă fază — nici măcar sesizate, apoi într-o altă fază, să fie ignorate sau negate, iar ulterior. să fie deformat prezentate șl interpretate în mod necorespunzător, tendențios.Lipsa de curaj în a recunoaște noile realități și a trage de aci toate concluziile necesare a făcut ca multe dintre tezele și teo- rțile valabile la timpul lor, dar depășite de procesul ireversibil al istoriei, să fie menținute ca valabile, ceea ce a acționat ea o frînă puternică asupra însăși dezvoltării științelor sociale, a marxismului, înregistrîn- du-se, în perioada respectivă, stagnarea lor.Firește, și aceasta, cred, rezultă foarte clar din cele spuse aci de tovarășul Ceaușescu, nu este vorba de vreo boală congenitală, ceva organic legat de însuși caracterul științelor sociale, în special marxiste, cînd vorbim de rămînerea lor în urmă : este vorba, pe de o parte, de caracterul deosebit de complex al științelor sociale, iar, pe de altă parte, de faptul că nu ne-am ocupat cum trebuie de aceste probleme.

Cu .claritatea, puterea de puțrpndere, principialitatea și exigența 'care. il’ caracterizează, tovarășul Nicolae Ceaușescu a pus în evidență in expunerea de înaltă valoare programatică prezentată plenarei C.C., probleme cu profunde implicații asupra educării marxist-leniniste a membrilor de ■partid, a tuturor oamenilor muncii, pentru ridicarea conștiinței socialiste la nivelul cerințelor etapei pe care o străbatem astăzi. Expunerea, pe care o aprob și o susțin eu toată convingerea, constituie. un prilej de reflecție critică și autocritică asupra activității fiecăruia dintre noi in domeniile de care răspundem, de analiză temeinică a modului în care s-a desfășurat munca educativă, de creștere a conștiinței socialiste, in lumina programului de măsuri aprobat de Comitetul Executiv al C.C. al P.C.R.Dezbaterea în. toate organizațiile de partid 
a amplului program de măsuri elaborat de tovarășul Nicolae Ceaușescu privind îmbunătățirea activității politico-ideologice a demonstrat unanimitatea și adeziunea deplină a tuturor comuniștilor, a întregului po- pbr, hotărîrea lor nestrămutată de a traduce in viață sarcinile și măsurile stabilite.Construim o societate in care clasa muncitoare/ țărănimea, intelectualitatea, toți oamenii muncii participă în mod conștient Ia făurirea propriului viitor, Ia crearea propriei istorii. Acest proces amplu și complex reclamă crearea tuturor condițiilor pentpu participarea reală la conducerea societății 
a întregului popor, un grad ridicat de conștiință și de responsabilitate comunistă.în înfăptuirea marilor idealuri ale socialismului, partidul nostru a pornit de la faptul că desfășurarea unei permanente activități politico-ideologice și de educație socialistă se înscrie ca o necesitate obiectivă, un proces continuu și neîntrerupt mereu perfecționat in raport cu exigențele și cerințele sociale, O componentă esențială a procesului de făurire a societății socialiste.„Noi considerăm și am considerat întotdeauna, arăta tovarășul Nicolae Ceaușescu în expunere, că menirea istorică a socialismului este nu numai de a elibera omul de asuprire și exploatare, de a asigura bunăstarea lui materială, ci ide a făuri o civilizație spirituală superioară, care nu se poate realiza decit prin formarea omului nou, cu o înaltă conștiință și pregătire culturală și profesională, cu un profil moral- politic înaintat". țAceste cerințe clare și pline de răspundere ale etapei ce o străbatem ne îndeamnă să supunem unei analize critice activitatea noastră in domeniul vieții social-politice, să desprindem învățămintele ce se impun pentru a asigura un avînt general în domeniul formării conștiinței socialiste, al ridicării gradului de maturitate politică a tuturor membrilor societății, pentru ca aceștia să înțeleagă importanța istorică a sarcinilor ridicate de partid în vederea perfecționării continue a tuturor laturilor și domeniilor de activitate.Realizările pe care le-am obținut în anii construcției socialiste încorporează atașamentul, talentul și priceperea oamenilor muncii din patria noastră, indiferent de naționalitate, consecvența și încrederea cu care ei urmează și aplică politica partidului.Există o strînsă interdependență între aceste realizări și creșterea necontenită a conștiinței socialiste a oamenilor muncii. Una din cele mai mari cuceriri ale socialismului este formarea omului nou, cu o înaltă conștiință, devotat idealului de libertate socială și națională, conștient de răspunderea pe care o are pentru construirea socialismului și comunismului în patria noastră.Rezultatele acestui amplu proces de creștere a conștiinței socialiste se manifestă pe multiple planuri. E16 sint evidente mai ales in Sfera producției materiale, în care omul participă la crearea avuției naționale in duhla sa calitate de proprietar al mijloacelor de producție și de producător — în ultimă instanță de beneficiar direct al produsului social.Această dublă calitate se manifestă în creșterea răspunderii sale față de îndeplinirea sarcinilor economice, față de perfecționarea procesului de producție.Sentimentul răspunderii determină preocuparea sporită a comuniștilor, a oamenilor muncii pentru bunul mers al activității în domeniul în care lucrează, pentru

Consider , că rămînerea în urmă a științelor sociale se raportează nu atît la corelarea dintre, științele naturii și științele sociale, cit la corelația dintre teorie și practica socială. Cercetările și elaborările teoretice. au rămas vădit în urma practicii sociale ; practica suferă astăzi mai mult de pe urma rămînerii în urmă a teoriei decît invers.' Lichidarea acestei rămîneri în urmă, elaborarea teoretică a marilor probleme cu care Se confruntă societatea noastră,. abordarea marilor probleme ale contemporaneității constituie o sarcină de bază a frontului nostru ideologic. Iată de ce consider și eu că a fost justă înființarea Academiei de Științe Sociale și Politice, iată una din sarcinile fundamentale ale acestei Academii, in a cărei, rezolvare consider că s-au înregistrat primele rezultate îmbucurătoare-; în această direcție trebuie însă depuse m continuare eforturi tot mai susținute, perseverente.Vorbind de apariția și persistența unor fehoniene negative in frontul ideologic cred că nu greșesc arătind că ar mai trebui văzut și. felul cum au fost primiți, de-a lungul unui șir de ahi, noi membri in partid și cum au fost unii. dintre ei promovați în funcții. Să-mi fie îngăduit să spun că, în nu puține cazuri, aceste primiri s-au făcut cu.prea multă ușurință, punîndu-se accent mai mult pe latura profesională, a pregătirii celui care , intra in partid, și nu s-a insistat suficient asupra profilului politic și moral al respectivului. Noi nu sîntem un partid al specialiștilor din diferite domenii profesionale, ci un partid al clasei muncitoare, al celor mai conștienți oameni din punct de vedere politic, intre care, firește, și specialiștii își au locul, dar ca oameni al căror grad de conștiință politică justifică această intrare. Cred că va trebui să fiin mai' atenți, mai exigenți la primirile în partid. Același'lucru se referă și la promovările în funcții de răspundere. Așa cum a subliniat, cu deosebită tărie, tovarășul Ceaușescu, criteriul politic este și trebuie să fie, în continuare, factorul hotărî tor.Doresc să adaug că punerea la ordinea de; zi de către tovarășul Ceaușescu a unui 
CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI MIHAI GEREînlăturarea lipsurilor, a oricăror abateri sau abuzuri..Problematica :din scrisorile, sesizările și audiențele oamenilor muncii care s-au a- dresat conducerii partidului demonstrează un fenomen pozitiv : că an de an sporesc semnalările și propunerile care se referă la probleme majore, de interes general, din industrie, din agricultură, din celelalte sectoare ale Vieții sociale, ceea ce indică mutațiile ce. s-au produs în conștiință,! schimbările calitative în mentalitatea călor ce muncesc.Chiar și în scrisorile prin care oamenii muncii solicitau sprijin în rezolvarea unor probleme personale se semnalau și diferite deficiențe din activitatea unor organe și organizații de partid, de stat, economice și obștești, centrale și locale.Caracteristic- pentru activitatea în acest domeniu este că problemele majore sînt tratate cu mai mult simț de răspundere, cei chemați analizînd cauzele care determină existența; unor lipsuri și luînd măsuri ;.hotărîte pentru eliminarea acestora.Trebuie^ însă. jșă. spunem că nu toate se- sizările ^și-ureciamațiiie oamenilor muncii care' ■ semnalează încălcarea disciplinei de partid, 'a. legilor țării, a normelor de conviețuire socială sînt rezolvate cu suficientă răspundere. Adesea acestea ajung in fața unor uși închise, se izbesc de obtuzitatea unora, de birocrația altora, de formalism, de tărăgănări în soluționare. Există numeroase exemple care indică modul superficial și lipsit de răspundere cu care sînt privite, uneori aceste sesizări. De multe ori nu se face o analiză temeinică a cauzelor care generează lipsurile semnalate și se trece cu ușurință peste fondul problemelor. Se întîlnesc încă frecvent cazuri cînd nu se manifestă solicitudine față de cei care doresc să sesizeze existența unor stări negative, cînd nu se iau măsuri față de cei ce șăvîrșesc abateri grave, abuzuri, încalcă disciplina de partid și legile țării. Organele și organizațiile de partid, de stat, economice și obștești trebuie să privească cu răspundere sporită aceste probleme, Cu atît mai mult cu cît semnalările oarnenilor muncii constituie o formă de participare a lor la îmbunătățirea activității,' o expresie elocventă a democrației socialiste. -Organele și organizațiile de partid trebuie să se preocupe in mai mare măsură de cultivarea sentimentului responsabilității față de sesizările și reclamațiile oamenilor muncii^ ■ deoarece se constată că uneori'cei care sesizează existența unor deficiențe sint persecutați. A accepta existența unor .asemenea atitudini înseamnă a abdica de la cele mai elementare reguli ale eticii comuniste. De aceea nu trebuie tolerată nici o abatere de la principiile moralei care guvernează viața noastră socială și care trebuie să constituie modul de a acționa și de a se comporta al oricărui membru al partidului nostru, indiferent pe ce treaptă a ierarhiei sociale s-ar afla.Mai sînt cazuri cînd persoane cu munci de răspundere încalcă disciplina de partid, legalitatea socialistă, săvirșesc abuzuri și abateri de la normele de conviețuire socială. La unele cadre se manifestă tendințe de căpătuială, de obținere a unor venituri care ies de sub incidența legii. Uneori, cei care sînt puși să gospodărească bunuri materiale manifestă lipsă de răspundere față de bunul obștesc, provoacă pagube statului, societății noastre socialiste.Fenomenele de însușire a unor bunuri ale societății, de. risipă, de delapidare, mită, existența unor obiceiuri de a se da sau de 

a se pretinde cadouri Ori „atenții" pentru rezolvarea unor cerințe justificate provoacă pe bună dreptate nemulțumirea oamenilor muncii. De cele mai multe ori, asemenea fenomene se petrec în unități unde există organizații de partid, de U.T.C., de sindicat, unde se află comuniști care de multe ori nu iau atitudine fermă sau se fac că nu observă nimic p'entru a nu supăra pe nimeni.Nu întotdeauna organele de partid dau dovadă de spirit combativ, de exigență comunistă față de abaterile și abuzurile uneori deosebit de grave. Chiar și a- tunci cind acestea se adeveresc și devin cunoscute de toată lumea, in loc ca cei vlnovați să fie trași la răspundere în cadrul organizației de partid, mergîndu-se pînă la destituire din funcție, excludere din partid, abaterile Sînt .tratate cu duhul blîn- deții, sînt cocoloșite, se caută și, din păcate, se acceptă fel de fel de explicații. Uneori cei care aduc prejudicii societății noastre, în loc să fie scoși din muncă, sînt mutați în alte funcții, sau chiar promovați.Oamenii muncii sesizează și condamnă manifestările de carierism, de înavuțire pe căi nedrepte, prin frustrarea statului și a societății, de sfidare a muncii cinstite. Au fost astfel depistate cazuri cînd unii își construiau apartamente luxoase încâlcind sau ocolind dispozițiile legale, cu materiale de construcții de proveniență dubioasă, la costuri care le depășeau cu mult veniturile, cînd unii cetățeni își schimbau autoturismele Ia fel că omul de rînd cămășile. Trebuie să spunem că astfel de fenomene apar și in rîndul unora din cadrele cu anumite munci mai de răspundere și care, tocmai datorită poziției lor, funcțiilor ce le ocupă, abuzează de încrederea cu care au fost investiți de societate și fac uz de influență spre a-și satisface interesele înguste. Ce fals sună in gura unor asemenea oameni cuvintele despre echitate și dreptate socială, cit 

aspect atît de important al construcției noastre socialiste, cum este cel al suprastructurii, ă problemei rămînerilor in urmă în acest domeniu, a fost, fără îndoială, rezultatul unei meditări profunde asupra destinelor noastre și reprezintă o contribuție valoroasă a tovarășului Ceaușescu la îmbogățirea teoriei și practicii construcției socialiste, la elaborarea marxismului contemporan, dovedind în fața lumii întregi , că marxismul a fost și este nu numai un instrument de analiză și de critică a capitalismului, ci și a socialismului, că partidul nostru promovează neabătut ceea ce Marx cjenumca „spiritul critic și revoluționar" și care însoțește și întreaga perioadă a construcției socialiste, marxismul contemporan fiind conștiința critică a epocii noastre.Consider că această autoanaliză este cu atit mai importantă și valoroasă cu cît se face nesilit de nimeni, dinlăuntrul societății și partidului nostru, la inițiativa secretarului nostru general, ea exercitînd pe planuri largi o profundă influență revoluționari- zantă.în continuare, tovarășul Valter Roman s-a referit la unele aspecte și probleme ale sectorului editorial, scoțînd în evidență — alături de realizări îmbucurătoare — unele lipsuri ale acestui sector care se cer grabnic înlăturate și făcînd, totodată, unele propuneri privind activitatea editorială.Tovarășul Valter Roman și-a exprimat ferma convingere că, în noile condiții create Editurii Politice, ea își va îmbunătăți activitatea și va fi la înălțimea sarcinilor trasate de partid. Colectivul Editurii Politice ține să exprime și pe această cale, în fața plenarei Comitetului Central al partidului, mulțumirile sale călduroase, pline de recunoștință, Secretariatului Comitetului Central pentru hotărîrea luată recent, la propunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu, privind trecerea Editurii Politice în subor- dinea directă a Comitetului Central al partidului.
de lipsite de substanță sînt acestea — în totală ' distonanțâ cu principiile eticii comuniste promovate de partid !Existența unor astfel de cazuri arată că nu totdeauna organele și organizațiile de partid au privit cu suficientă răspundere educarea politică, marxist-leninistă a membrilor de partid, a celorlalți oameni ai muncii, că nu au înțeles totdeauna semnificația politică, socială a acestor fenomene care lovesc în interesele tuturor oamenilor muncii și, în ultimă instanță, aduc prejudicii societății întregi. Există sectoare .de activitate care prin specificul lor sînt chemate să slujească nemijlocit pe toți membrii societății și unde problemele de educație și etică constituie cu atit mai mult un imperativ de prim ordin. Dominant în aceste sectoare este faptul că personalul muncește cu răspundere, grijă și abnegație pentru interesele'oamenilor muncii. Uneori însă în comportarea lucrătorilor din comerțul de stat, din prestările de servicii către populație, a funcționarilor din serviciile publice, a personalului medico-sanitar și a altora se manifestă lipsă de răspundere, atitudine . birocratică, lipsă de solicitudine, abuzuri și incălcărtaflagisante-' ale Geticii. și moralei- comuniste.' ■ ■ ■La Comitetul Central s-au primit mii de scrisori prin care se subliniază efortul făcut pentru dezvoltarea rețelei de asistență sanitară, grija cu care sint tratați oamenii muncii în unitățile sanitare. Dar, în același timp, sint sesizate abateri grave de la principiile și normele eticii medicale, de la misiunea nobilă, umanitară, a acestei profesiuni. Sînt relevate multe , cazuri de lipsă de răspundere elementară față de sănătatea oamenilor muncii, manifestări de căpătuială, pretipderea de „plocoane" sau cadouri pentru internare în spital sau pentru asistență medicală, spirit mercantil, de comercializare a unor medicamente, de vindere a demnității profesionale și umane. Pe cît de grave sint aceste încălcări, nu mai puțin gravă este toleranța însăși față de asemenea abuzuri și abateri de la etica profesională. Numai lipsa unei largi opinii de masă, lipsa spiritului critic, combativ, de exigență partinică, a unui control ferm și a stabilirii unor măsuri hotărîte pot explica existența acestor . fenomene în domeniul asistenței medicale.Formarea unor caractere integre, cultivarea trăsăturilor morale și etice ale omului nou : exemplu în muncă și viață, înarmat cu ideologia marxist-leninistă, devotat societății, pătruns de un spirit de responsabilitate comunistă față de destinele patriei, atașat trup și suflet politicii interne și externe a partidului constituie coordonatele majore ale muncii politice și ideologice ce trebuie desfășurate de organizațiile de partid, de U.T.C., de sindicat, de instituțiile cu profil educațional. >Fondul esențial de idei, firul conducător care trebuie să stea la baza acestui proces de creștere a conștiinței socialiste, de educare marxist-leninistă a membrilor de .partid, a oamenilor muncii îl constituie principiile politicii generale interne și externe a partidului, expuse în documentele de partid, in cuvîntările cu caracter programatic ale secretarului general al partidului.Tovarăși,încă de la crearea sa, Partidul Comunist Român și-a înscris in programul său rezolvarea marxist-leninistă a problemei naționale, eliberarea socială și națională, egalitatea in drepturi a tuturor cetățenilor țării, construirea societății socialiste. Lupta și poziția sa consecventă s-au materializat in \ anii construcției socialiste cînd partidul a rezolvat problema națională în spiritul teoriei și practicii revoluționare marxist-leniniste. Ca urmare a politicii juste promovate de Partidul Comunist Român s-a făurit unitatea moral-politică a întregului popor, a națiunii în jurul partidului, a tuturor oamenilor muncii, indiferent de naționalitate.Rezolvarea marxist-leninistă a problemei naționale constituie o expresie elocventă a trăsăturilor și esenței socialismului. Ea se materializează în drepturile egale asigurate tuturor celor ce muncesc, indiferent de naționalitate, drepturi consfințite în programul partidului, în Constituție, în legile țării, drepturi garantate prin condițiile materiale create pentru exercitarea lor în toate domeniile de activitate. Intre aceste condiții se numără repartizarea forțelor de producție în toate județele țării, inclusiv în zonele în care locuiesc, alături de oamenii muncii români, și oameni ai muncii aparținînd naționalităților conlocuitoare. în ultima instanță, egalitatea în drepturi se exprimă cel mai pregnant în posibilitățile de participare a oamenilor muncii, indiferent de naționalitate, la crearea tuturor bunurilor materiale menite să slujească înflorirea continuă și ridicarea la nivelul țărilor avansate a patriei comune — Republica Socialistă România.Prezența oamenilor muncii aparținînd naționalităților conlocuitoare, alături de oamenii muncii români, in organele și organizațiile de partid, în organismele de stat și obștești, în organele legislative și executive, la toate nivelurile, existența unei largi rețele de așezăminte de învățămint, de cultură și a. tă, presă, tipăriturile,'emisiunile de radio și televiziune în limbile naționalităților conlocuitoare constituie pîrghii puternice pentru educarea patriotică, în spiritul frăției, al muncii și luptei comune pentru cou-
(Continuare în pag. a Vl-a)
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(Urmare din pag. a V-a) struirea socialismului, pentru îmbogățirea tezaurului spiritual comun creat in decursul conviețuirii de veacuri pe aceleași meleaguri.Crearea consiliilor oamenilor muncii apar- ținînd naționalităților conlocuitoare, activitatea acestora in cadrul Frontului Unității Socialiste constituie un factor important și un mijloc eficient de participare, sub conducerea organizațiilor de partid, a celor ce muncesc din rîndul naționalităților conlocuitoare la elaborarea și înfăptuirea politicii interne și externe a partidului și statului, la întărirea frăției dintre oamenii muncii români și cei aparținind naționalităților conlocuitoare, pentru dezvoltarea muncii unite, închinată înfloririi multilaterale a patriei noastre socialiste comune. „Tot ce am realizat în această scurtă, dar bogată perioadă a istoriei României — spunea tovarășul Ceaușescu cu prilejul sărbătoririi semicentenarului partidului nostru— este rodul muncii eroice, al uriașei forțe creatoare a întregului popor, al tuturor celor ce muncesc de la orașe și sate — români, maghiari, germani și sîrbi și de alte naționalități — cărora orînduirea socialistă Ie-a deschis pentru prima oară un cîmp nelimitat de afirmare socială, o perspectivă clară, de progres și prosperitate, un viitor luminos".Sublinierea acestor realități obiective consfințește forța de nezdruncinat a unității statornicite în decursul veacurilor între poporul român și naționalitățile conlocuitoare— și nu există forță care să prejudicieze această unitate, cimentată în lupta și munca comună a oamenilor muncii români și din rîndul naționalităților conlocuitoare.Partidul și statul nostru fac totul ca această frăție să se întărească continuu prin

CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI ZAHARIA STANCU

Am ascultat și eu, ca șl dumneavoastră, cu deosebit interes ampla expunere a tovarășului Ceaușescu, in fața plenarei noastre, analiză profund științifică și creatoare a .drumului pe care-1 are de parcurs de acum înainte societatea noastră. .Am ascultat și eu cu deosebită emoție, ca și dumneavoastră, apelul pe care ni l-a adresat nouă, creatorilor de artă, tovarășul secretar general al partidului. Dacă drumul nostru este complex și sarcinile noastre sînt mari, apelul dumneavoastră, tovarășe secretar general, este clar și este în- suflețitor. Iar răspunsul nostru la acest apel emoționant nu poate fi decît simplu : da, tovarășe secretar general. Acest apel are o adîncă rezonanță în fiecare dintre noi și corespunde și năzuințelor noastre, conștiințelor noastre de scriitori comuniști, angajați în opera de construire a unei societăți noi, a unor oameni noi, asupra sufletelor cărora noi acționăm în mod nemijlocit. Și, în același timp, răspunsul la acest apel este legat și de rosturile adînci și firești, de demnitatea profesiunii noastre, care și-a propus, . chiar atunci cînd condițiile istorice obiective n-o îngăduiau,

CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI MIHAI GEREcultivarea sentimentului că România socialistă este patria noastră comună. Orice om al muncii, indiferent de naționalitate, se simte aici, în vatra țării, la el acasă, și toți oamenii muncii constituie o mare familie — familia constructorilor socialismului ' și comunismului din România. Consecvente acestor principii, Congresul al IX-lea, Conferința Națională și Congresul al X-lea ale partidului au ridicat pe o treaptă superioară preocuparea pentru perfecționarea și continuarea procesului de educare marxist-leni- nistă, în spiritul frăției, a tuturor celor ce muncesc din patria noastră, al dragostei față de patria comună, al devotamentului față de cauza construirii socialismului în România. Este unanim recunoscut că cel mai înflăcărat militant al egalității în drepturi și al asigurării tuturor condițiilor necesare exercitării lor în toate sectoarele vieții sociale este partidul, conducerea sa, personal tovarășul Nicolae Ceaușescu. Realizările obținute de oamenii muncii aparți- nînd naționalităților conlocuitoare, alături de oamenii muncii români, în îndeplinirea obiectivelor Congresului al X-lea al partidului constituie expresia grăitoare a atașamentului lor fierbinte față de politica științifică a partidului. Trebuie însă spus că în gîndirea unor oameni mai persistă rămășițe și influențe ale trecutului. în rîndurile naționalităților conlocuitoare, cit și ale oamenilor muncii români mai sînt unii — este adevărat puțini la număr — cu o slabă conștiință socialistă, insuficient educați, care nu și-au însușit în mod temeinic politica marxist-leninistă a partidului în problema națională și la care, tocmai datorită acestor cauze, se manifestă unele tendințe ce pot aduce prejudicii frăției tuturor oamenilor muncii, frăție atît de scumpă nouă. Manifestările naționaliste, șovine, indiferent din partea cui ar apărea, trebuie deopotrivă 
să schimbe și să înfrumusețeze fața pă- mîntului și totodată să-1 înfrumusețeze pe om. Cu atît mai mult într-o societate socialistă, care-și construiește conștient istoria, menirea artei se poate realiza mai mult decît oricînd.Revolta marilor noștri înaintași a fost îndreptată totdeauna împotriva a ceea ce urîțește și deformează viața noastră. Acum acest scop este scopul conștient al întregii societăți, organizată nu numai pentru a îngădui desfășurarea normală a vieții, dar și ca un detașament de luptă împotriva răului, a urîtului, împotriva a tot ce stingherește- deplina înflorire a fiecărui om în parte, nu în detrimentul altora, ci spre folosul tuturor.V-ați referit, iubite tovarășe secretar general, la raportul dintre viață și artă. Aș îndrăzni să spun aci că .scopul ultim al partidului nostru, scopul ultim al comunismului, ar fi acela de a micșora deosebirea dintre ele, de a face ca viața oamenilor să fie tot atît de frumoasă ca o capodoperă. Ceea ce ne cereți dumneavoastră este în acord cu legile obiective ale domeniului nostru, altfel nici n-ar fi posibil să realizăm ceva. E vorba de a ne trăi unite in același act și ideile, și idealurile noastre politice, și idealurile profesiunii noastre, și idealurile artei noastre, a stabili o/pțofundă« K legătură intre literatură și. societate, intre noi și întregul nostru'popor.De altfel, succesele literaturii noastre, despre care ați binevoit a pomeni și aici, și noi credem că aceste succese au existat, succese mari uneori, ale literaturii române și ale literaturii celorlalte naționalități din țara noastră, în anii socialismului, au rezultat tocmai din această legătură, din dragostea față de oamenii muncii, ca și din încrederea că binele va triumfa chiar dacă drumul binelui nu e niciodată simplu.Ingăduiți-mi, stimați tovarăși, să afirm că dacă eu personal în viața mea am scris o pagină reușită, ea nu a ieșit de sub condeiul meu neinfluențată de ideologia partidului nostru. Cum aș fi putut scrie despre revolta obidiților din care m-am născut dacă n-aș fi crezut în lzbînda ei, dacă n-aș fi văzut-o înfăptuindu-se, după ani, in fața ochilor mei. Așa s-a născut „Desculț".Da, îngăduiți-mi să vă povestesc foarte 

combătute cu cea mai mare fermitate, pentru că numai astfel vom întări intr-adevăr unitatea și frăția tuturor celor ce muncesc din patria noastră.întreaga muncă politico-ideologică și cul- tural-educativă desfășurată de organele și organizațiile de partid, de organizațiile de masă și obștești, de instituțiile de cultură și artă, de presă, radio și televiziune trebuie să stea sub semnul exigenței și responsabilității partinice și să slujească prin toate formele adîncirii frăției de nezdruncinat dintre oamenii muncii români și cei aparținind naționalităților conlocuitoare, cauzei înfloririi patriei noastre comune — Republica Socialistă România.Spiritul de exigență comunistă, de combativitate și răspundere revoluționară imprimat lucrărilor acestei plenare, exemplul personal de clarviziune politică al secretarului general al partidului, manifestat în întreaga sa activitate, modul magistral în care a tratat problemele complexe ale dezvoltării orînduirii noastre socialiste, ținuta teoretică înaltă a abordării problemelor ideologice deschid perspective largi unei impetuoase dezvoltări a întregii vieți spirituale din țara noastră, cu profunde implicații asupra procesului de îmbogățire a teoriei generale a construirii socialismului.„Mare este acel popor, spunea tovarășul Nicolae Ceaușescu,. care se străduiește să dea cel mai mult civilizației și cauzei păcii în lume". Partidul nostru, poporul român, continuatorul strălucit al operei de civilizație și progres a marilor noștri înaintași, vor face totul pentru a dărui civilizației și păcii cuceririle sale pe drumul socialismului.Mă alătur propunerii tovarășului Bodnaraș, ca expunerea tovarășului Ceaușescu să fie considerată document al plenarei Comitetului nostru Central.
pe scurt, ceea ce mi s-a întîmplat acum zece-douăsprezece zile. Era duminică seara, la o oră în care în mod obișnuit eu nu deschid televizorul. Dar în seara aceea nu știu ce mi-a venit, l-am deschis și am văzut un lucru mai mult decît uimitor pentru mine, om plecat de la țară, fiu de țărani, autor de cărți despre țărani : o pereche de oameni care își pregăteau nunta de aur, adică sărbătorirea a 50 de ani de la căsătoria lor, stăteau foarte simplu, iar un reporter de la televiziune le punea întrebări : «Cîți copii ați avui ?> Și răspundea cînd bărbatul, cînd femeia. «13, dar 3 ne-au murit de mici. Ne-au rămas 10» «Și cum i-ați crescut de ați scos din ei niște oameni foarte izbutiți ?» «învățîndu-i următoarele lucruri — Spunea cînd bărbatul, cind femeia — : întîi i-am învățat să muncească de la 5 și de la 6 ani. Pe unul din ei l-am pus să păzească gîștele, pe care vînzîndu-le, spunea țăranul în limba lui mult mai frumoasă decît aceea pe care o folosesc eu acuma, am cumpărat o căruță cu osii de fier». «Și mai departe ?», Întreba reporterul televiziunii, «Ce i-ați mai învățat pe copiii dumneavoastră ?» «Să fie cinstiți». «Și mai departe, ce i-ați mai învă-, țat ?» «Să, fie în viața lor de toate zilele și în toate împrejurările oameni de omenie».Emoționat profund de această emisiune m-am apucat a doua zi și am sdriS un articol, iar cînd am citit articolul pentru revista „Contemporanul" în corectură m-am întrebat : Cum de am ajuns eu, om născut la țară, dintr-o familie cu 12—13 copii să mă emoționez de un lucru pe care îl știam ? M-am emoționat pentru un motiv foarte simplu, uitasem că am scris „Desculț" de multă vreme, uitasem cum arată satul meu, iar prin acest sat, ca și prin alte sate, m-am dus din ce în ce mai rar, am stat de vorbă cu oamenii din ce in ce mai puțin și fără îndoială că fără știrea mea am tăcut ceea ce se cheamă o rupere de viață. A doua zi m-am gîndit foarte mult la acest lucru, dar peste 2—3 zile am deschis iarăși televizorul cam la aceeași oră ; de data asta un alt reporter stătea de vorbă cu niște copii — de 13 ani, de 14 ani, de 15 ani — unii erau în casă de corecție, alții fuseseră In casă de corecție. întrebările le punea un reporter inteligent, iar băieții dădeau răs

punsuri foarte interesante. De data asta emoția mea a fost mult mai profundă pentru că în casa mea există copii. Cum de am aflat în decurs de cîteva zile iarăși ceva nou de la televiziune ? Televiziunea trebuia să afle de la mine, scriitor despre țărani, de la mine scriitor despre vagabonzi. Televiziunea mi-a arătat că in zilele noastre există nenumărați copii de care nu ne-am ocupat, de care n-am scris, de a căror educație socialistă nu ne-am o- cupat o mare parte dintre noi, scriitorii. .Vă povestesc toate aceste lucruri pentru că ele s-au întîmplat recent și pentru că ele au avut un profund răsunet in inima și în sufletul meu. M-am hotărît să reiau legături foarte strînse cu oamenii din satul meu și cu oameni din alte sate și m-am hotărît, în măsura în care va fi posibil,, să iau legătura și să văd. să stau direct de vorbă cu acei copii pe care un reporter ni-i arăta pe micul ecran. *Stimați tovarăși, vreau să mai adaug ceva la deficiențe. Deficiențe avem multe și unele din ele sînt grave. Recent a vizitat țara noastră timp de două săptămîni o scriitoare din Uniunea Sovietică, pe care am citit-o întîia oară cînd aveam 20 de ani, care se cheamă Marietta Șaghinian, cunoscută astăzi nu numai în Uniunea Sovietică, ci in multe alte țări din lume unde cărțile ei sînt traduse. Cu această scriitoare am luat masa de două sau trei ori și am stat îndelung de vorbă.' Marietta Șaghinian ■ are 84 de ani. Mi-a făcut următoarea mărturisire : «în nici o seară nu mă culc pînă nu trec în jurnalul meu intim tot ceea ce am văzut în timpul zilei și tot ceea ce- meditez asupra lucrurilor pe care le-am văzut. Chiar dacă e nevoie să mă culc în zori, nu mă culc și nu adorm pînă .nu-mi completez jurnalul». Adaug din nou, Marietta Șaghinian are 84 de ani și discutînd cu dinsa mi-a făcut o declarație, dacă vreți uimitoare : « Dragă tovarășe Stancu. spunea ea, ziua în care nu voi mai putea să scriu va fi’ fără îndoială ziua în care eu voi fi murit». Așadar, scriitoarea de care vorbesc nu concepe viața, după ce a scris o căruță de' cărți, fără să și-o folosească scriind în fiecare zi cîteva pagini.Dar să dau un exemplu, și pentru mine, și pentru confrații mei, și din Occident. A- cum cîțiva ani, stînd cu un grup de scriitori la o cafenea pariziană, i-am văzut că după ora 8 și jumătate seara scoteau ceasurile nervoși și se uitau ; chemau ospătarul să plătească consumația. Am întrebat, «dar de ce vă grăbiți ?» «Pentru că la ora 10,00 trebuie să fim adormiți, în- trucît la 6,00 dimineața sîritem la masa de lucru, unde stăm pînă la ora 2,00» «Și, am zis eu, de ce așa de mult ?» «Aicea concurența este foarte mare și dacă nu lucrăm mult și nu scriem mult nu avem posibilitatea de trai». Spun asta făcind autocritică că eu nu am vîrsta pe care o are Marietta Șaghinian, totuși sint seri in care mă culc fără să scriu ceva în jurnal. M-am hotărît să adopt exemplul de muncă al acelor scriitori care lucrează mult la masa de scris. Vreau să mai adaug cîteva cuvinte. Eu cred că noi, așa cum am spus cu puțin înainte, am scris cărți, am avut și succese, dar cred că dacă ne-am fi încordat mai mult puterile și am fi dăruit muncii la operele noastre literare mai mult timp, am fi dat mult mai multe opere literare valoroase decît acelea pe care le-am dat pînă azi.Țăranul despre care v-am vorbit spunea că și-a învățat copiii să muncească, să fie cinstiți și să fie, în orice împrejurare din viață, oameni de omenie. Vorbim de educație socialistă. Eu cred-că Ia temeiul educației poporului nostru, educația socialistă trebuie să fie, dar în ea să intre și aceste trei cuvinte sau conținutul acestor trei cuvinte : muncă, cinste, omenie.Majoritatea copleșitoare a scriitorilor din România, creatorii cărților valoroase despre care a vorbit în expunerea sa și tovarășul secretar general și-au găsit inspirația din această legătură, atît cu realitatea, cit și cu idealurile care o animă și uneori o transformă. De aceea se și poate vorbi de unitatea dintre partid și scriitori, de acordul nostru profund cu politica internă și externă a României socialiste. Scriitorii români s-au bucurat de mari libertăți și au avut întotdeauna sprijinul partidului, au avut întotdeauna sprijinul personal al tovarășului secretar general. Și pe această cale, tovarășe secretar general, și de la această tribună, în numele colegilor mei și al meu, țin să vă mulțumesc din toată ini

ma dumneavoastră personal și partidului pe care-1 conduceți cu atita strălucire.Creatorul de literatură, o bună parte dintre colegii noștri mai tineri, fără existența socialismului în România nu știu dacă ăr fi apucat să țină un creion in mină, necum să mai scrie și cărți.Operele noastre au o mare forță de pătrundere atunci cînd sînt bine construite, cînd au un fond sănătos, cînd in scrierea lor autorul pune întreaga lui măiestrie artistică. Ele mai au o forță de pătrundere' pentru că revoluția culturală începută de mai bine de două decenii în România a creat nu numai noi scriitori, ci și milioane de cititori. Cifrele pe care ni le-a dat aici tovarășul Nicolae Ceaușescu în legătură cu tirajele sînt foarte grăitoare.îngăduiți-mi să vă spun, ca un om cu activitate literară de mai bine de jumătate de veac, ca un om care a cunoscut și alte timpuri, că nici un scriitor din trecut, oricît ar fi fost el de strălucit, n-a visat tirajele pe care le au acum cărțile mai bune. Or, noi scriem pentru cititori și nu ne este indiferent cit de departe și cit de adine ajunge cuvîntul nostru, ca să nu mai vorbim de faptul că atîtea și atîtea cărți românești au fost traduse peste hotare, că ele au făcut cunoscută viața noastră, istoria poporului nostru, eforturile noastre, pînă în țări îndepărtate de pe alte continente. Tocmai această sporită forță de pătrundere, exigențele crescute ale publicului nostru cititor, nivelul de cultură incomparabil mai ridicat al întregii noastre națiuni trebuie să ne facă și mai responsabili, și mai exigenți cu. noi înșine, și mai integrați efortului colectiv în construcția socialistă al întregului nostru popor.Pornind de la ideea că am realizat lucrări bune, că am progresat și in acest domeniu, trebuie să ne analizăm și deficiențele și sarcinile.Ceea ce eu am încercat să fac și puțin mai înainte. Desigur, stimați tovarăși, au existat lipsuri în activitatea noastră, ele au rezultat din neînțelegerea întotdeauna a unor imperative, din faptul că uneori unii dintre noi n-au răspuns la cîteva întrebări simple, simple de tot aș spune. Pentru cine scriem noi, in definitiv, și pentru ce scriem ? Ce fel de scriitori sîntem noi ? Răspunsurile la aceste întrebări nu sint deloc grele. Noi scriem pentru cititorii noștri, pentru poporul care ne-a născut, pentru poporul în mijlocul căruia trăim, fără de care nu am putea trăi. Este mîndria fiecărui scriitor de a fi citit de cit mai mulți oameni. Pot să apară, și au și apărut, lucrări scrise într-un limbaj artistic greoi, adeseori de neînțeles, lucrări care nu rareori ascundeau confuzie sau lipsă de idei. Au existat asemenea lucrări, au apărut, de asemenea, articole, mai ales de critică, în presa literară și noi trebuie să le criticăm și să le înlăturăm.în urma propunerilor tovarășului Ceaușescu, propuneri adoptate de Comitetul Executiv in luna iulie, am și trecut la îndreptarea greșelilor pe care le-am făcut în munca noastră de la conducerea Uniunii scriitorilor, în munca noastră cu scriitorii, iar uneori chiar in munca noastră personală- de scriitori.Nu este greu, după părerea mea. de răspuns nici la a doua întrebare.Noi scriem pentru a transforma lumea. Arta noastră nu se poate mulțumi nici să exprime numai pe creatori, nici chiar să exprime pur și simplu realitatea. Arta este o atitudine față de realitate și din acest fapt rezultă și putința ei de a conține și produce emoții. Noi scriem pentru ca prin scrisul nostru să ajutăm să se facă o lume mai bună și să apară uri om mai bun. Arta și literatura-noastră este o artă activă, trebuie să fie o artă activă.Dacă înțelegem bine acest lucru atunci devenim cu adevărat conștienți de faptul că noi nu sîntem numai scriitori, pur și simplu, ci scriitori militanți, scriitori legați de viața poporului nostru prin toate fibrele ființei noastre, scriitori comuniști. Și atunci nu putem îngădui nici la noi, nici venite din altă parte, idei retrograde, concepții și atitudini retrograde, împotriva cărora unii dintre noi au luptat o viață de om. Și aici s-au manifestat deficiențe și aceste deficiențe trebuie și ele să fie înlăturate din viața noastră și din munca noastră literară.De altfel, esența discuțiilor noastre de aici, esența apelului tovarășului Nicolae Ceaușescu, așa o și vedem, ca o chemare la atitudine militantă, ca o realizare în practică și ca o dovedire a ceea ce afirmăm noi înșine despre noi cînd spunem „sîntem scriitori comuniști".

Desigur, greșelile noastre n-au întunecat realizările și eliberarea de ele nu poate însemna, așa cum a subliniat in atîtea rin- duri tovarășul Nicolae Ceaușescu, o întoarcere ia greșelile trecutului apropiat. După cum lupta împotriva schematismului, lupta împotriva șabloanelor, lupta împotriva simplificărilor de tot felul nu poate însemna acceptarea unor idei confuze sau străine spiritului nostru. Noi înțelegem sensul adine al sarcinilor pe care ni le pune partidul tocmai ca o cale a progresului literaturii noastre care, desigur, ca orice fenomen viu, se dezvoltă și își dezvoltă formele de expresie, se îmbogățește și se nuanțează, așa cum crește și nivelul de înțelegere al cititorilor noștri. Important este ca prin operele noastre literare să participăm activ și efectiv la istoria noastră trăită, la efortul uriaș al societății noastre, ceea ce pretinde și mult curaj, și multă înțelegere, și multă măiestrie. Și dacă vreți, cere și multă, foarte multă responsabilitate. în operele noastre trebuie să afirmăm noul și să producem noul. Altfel de ce am mai scrie și pentru cine am mai scrie ?Uniunea noastră a scriitorilor și-a propus, in spiritul documentelor de partid, în spiritul celor spuse aci de către tovarășul Nicolae Ceaușescu, să organizeze ample dezbateri care să ne lămurească încă lucrurile ce mai trebuie lămurite și despre realism, și despre umanism.Biroul de conducere al Uniunii scriitorilor a elaborat recent și a aprobat un plan de acțiuni în concordanță cu necesitățile îmbunătățirii muncii politico-ideologice în această etapă pentru că, de fapt, alături de participarea noastră la educarea tineretului și a poporului trebuie să se educe, după părerea noastră, și fără ca cineva să se supere, și educatorii. Trebuie să ne educăm și noi, scriitorii'. Or, un contact cit mai larg cu realitățile, așa cum am plănuit noi, credem că este calea cea mai bună de educație socialistă. In acest sens trebuie îmbunătățite și climatul literar, și relațiile dintre noi, și relațiile dintre critică și scriitori pentru că deficiențele ce se manifestă aici sînt tot deficiențe de educație, după părerea mea. Relațiile dintre noi, scriitorii, pot fi cu adevărat bune dacă sînt bazate pe principiile pe care le recunoaștem din clipa aderării noastre la partid, care e bazat pe o ideologie și o filozofie clară, fără toleranță, dar și fără vanități zădărîte care ne înveninează. Trebuie să construim relațiile obștii noastre scriitoricești și aceasta cît mai curînd. Desigur, noi ne-am gîndit, și majoritatea scriitorilor am scris zeci și zeci de articole, am răspuns la apelul partidului făcut în cursul primăverii și al verii. Insă acum, apelul rostit de la această tribună de către secretarul general al partidului nostru reprezintă încă un îndemn, și mult mai. mult decît un îndemn, la reflectare și acțiune, încă un imbold pentru călăuzirea și sporirea eforturilor noastre.Țin să-i mulțumesc pentru frumusețea însuflețită a apelului și pentru întreaga expunere care este un îndreptar pentru înțelegerea etapei în care se află întreaga noastră societate și, aș spune, lumea contemporană. Răspunsul cel mai bun Ia acest apel este, după părerea mea, crearea de opere care să fie demne de noi, să fie demne de partidul nostru, de poporul nostru, de marile lui eforturi și sacrificii. Numai prin opere de • înaltă valoare vom putea dovedi că am înțeles și sfaturile ce ni s-au dat, și timpul pe care îl trăim.In ce ne privește și în ce țnă privește promitem că nu ne vom precupeți forțele pentru scrierea acestor opere. rCred profund că de astăzi înainte, de această plenară și din acest loc, începe alt- ■ ceva in istoria partidului nostru comunist; începe altceva în istoria poporului nostru și anume : o muncă uriașă cum istoria noastră n-a mai cunoscut alta, la care vor participa întregul nostru partid, întregul nostru popor, pentru educarea socialistă a întregii națiuni, pentru educarea comunistă a tuturor membrilor și nemembrilor de partid care trăiesc, muncesc și viețuiesc în această țară.Munca aceasta, fără nici o îndoială, va durii’ rțni și ani. Dar în fiecare an ea va aduce un spor la ceea ce dorim cu toții, ca poporul nostru să aibă cea mai înaltă, cea mai frumoasă educație de pe suprafața globului.Vom fi fericiți, noi, scriitorii, să contribuim, fiecare, după puterile noastre 1» această muncă uriașă și vă rog să mă credeți că ne vom strădui din toate puterile să contribuim.

• Eliberarea (seria a III-a) 
TRIA 10; 13; 16,30; 20.
a Piața Roșie : CAPITOL — 10; 
13; 16,30; 19,30.
• Vinovatul este în casă : FES
TIVAL 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 
21, EXCELSIOR — 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,30; 20,45.
e 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.
• Lampa lui Aladln : TIMPURI 
NOI — 9,15-^16,15 în continuare.
• Monumentul Iul Lenln; Căsuța 
de pe Oka; Salut, Rusia!; Buhara; 
Pe cer sînt numai fete : TIMPURI 
NOI — 18,30—20,15 în continuare
• Pe Donul liniștit (seriile I și II): 
LUMINA — 9—13 în continuare
• Pe Donul liniștit (seria a III-a).

LUMINA — 17—21 în continuare 
a Voi sări din nou peste băltoa
ce : POPULAR ------- "
© Motodrama : 
11,15; 13,30; 16;
• Program pentru copii : DOINA 
— 10.
• Cromwell : DOINA — 11,30; 16;
19.30, BUCEGI — 16; 19,15.
« Asediul: FERENTARI t- 15,30; 
17,45; 20.
• Ritmuri spaniole i 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 : FLACĂRA — 15,30; 
17,45; 20.
• N-am cîntat 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.
© Frații : MUNCA — 16; 18; 20.
• Richard al Ill-lea — 9,80; 12;
14.30, Tronul însîngerat — 16,45, 
Macbeth 18,45, Drumul mamei 
Krause — 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 
—9; 11,15; 
AURORA 
18; 20,15.
© Timpul
15,30; 18; 20,15.
• Aeroportul : CENTRAL — 9,15;
12.30, 15,45; 19,15, VOLGA 
12,15; 15,45; 19,15.
© Serata : GIULEȘTI 
17,45; 20.
© Floarea soarelui : PROGRESUL
— 15,30; 18; 20,15.
• Povestirile Iul Hoffmann : RA
HOVA — 15,30; 18; 20,30.
0 Tick... Tick... Tick... : MIORI
ȚA — 10; 12,30; 15; 17,30; 20.
e Cermen : LAROMET — 15.30;
17,30; 19,30.
© Omul orchestră : MOȘILOR — 
15,30; 17,45; 20.

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

de tinichea : GRIVIȚA 
13,30; 16; 18,15; 20,30,

— 9; 11,15; 13,30; 15,45;

berzelor : COSMOS
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De fiecare dată cind intru pe poarta acestei fabrici mă intîmpină surprize : o clădire nouă, un produs nou. O regăsesc în permanentă transformare și creștere.Istoricul „Electropreciziei" din Săcele începe, de fapt, din momentul naționalizării și culminează astăzi într-o faimă răspindită în lumea întreagă. Cele patru sate care s-au contopit în orașul Săcele nu aveau, odinioară, nici un fel de industrie. Doar în toamna eliberării s-a înființat aici un fel de atelier pricăjit, unde se făceau mici reparații și se produceau oarecari articoie gospodărești. Din acest nucleu s-a format orașul industrial de astăzi, Săcele.Cunosc viața de ieri și de astăzi a acestui ținut din amintirile copilăriei și din experiență reportericească. Pămintul e puțin și pietros : niciodată nu s-a putut trăi numai din agricultură în satele de odinioară, devenite, prin contopire și modernizare, oraș. Localnicii — români, care își ziceau mocani, și maghiari, care își ziceau ceangăi — au colindat din totdeauna prin țară pentru a-și agonisi piinea cea de toate zilele. Acesta a fost destinul obișnuit al oamenilor din valea Tărlungului.A fost — pînă cînd, nu departe de pîriu, uzina și-a deschis porțile, deschizînd prin aceasta și porți către viitorul industrial. Curentul care-i îndepărta odinioară pe oameni de aici, mînîn- du-i spre alte meleaguri, s-a arcuit acum înapoi, spre bucățica aceasta de pămint, spre uzină.Ritmul furtunos al industrializării socialiste din România se reflectă ca într-o oglindă și în dezvoltarea acestei uzine. în două 
decenii, producția fabricii a 
ajuns de două sute de ori 
mai mare decit cea inițială, în ultimii ani s-au construit hale noi, s-a modernizat procesul de producție, s-au pus în funcțiune noi mașini și utilaje. Ce înseamnă astăzi „Electropre- cizia" în viața țării ? Aici se produc instalații electrice pentru autocamioanele și tractoarele românești și, de 

cîtva timp, și pentru autoturismele „Dacia". Așadar, o parte însemnată a laudelor aduse — în patrie, ca și peste hotare — autocamioanelor și tractoarelor de la Brașov sau autoturismelor de la Pitești li se cuvine și săcelenilor, rămași adesea în anonimat.Uzina din Săcele e capabilă să realizeze azi produse atît de apreciate deoarece talentul individual, sîrguința și priceperea fiecăruia se Îmbină aici în indestructibilul circuit al unei adevărate colectivități creatoare. Condiția tehnică a unei bune producții o creează mașinile, iar cea umană — care e, In fond, determinantă — au făurit-o, prin efortul lor organizatoric și politico-educativ, cei aproape opt sute de comuniști din uzină.— Comuniștii noștri sint aidoma generatoarelor electrice — ne spune Ioan Ra- saliu, secretarul organizației de bază. Ei știu să aprindă în sufletul oamenilor seîn- teia conștiinței, să le formeze simțul datoriei și răspunderii. Și asta mai ales 
prin exemplul personal.Oriunde ai discuta cu el — în fabrică, la locul de muncă ori în sediul organizației de bază — gîndurile lui loan Rasaliu se întorc mereu la oameni, la activitatea din halele uzinei. Nu e un activist scos din producție ; pe lingă munca, de partid răspunde, pe plan tehnic, pentru secțiile bo- binaj, impregnare, montaj II și vopsitorie-ambalaj, ceea ce înseamnă că trebuie să fie om întreg in producție și om întreg în munca de partid. în afară de ziua de lucru propriu-zisă, munca de partid îi mai cere patru- cinci ore, iar lui acest lucru i se pare firesc. A cerut să fie primit în rîndul membrilor de partid în 1959, avînd convingerea că această calitate, de comunist, nu e o sursă de privilegii, ci de îndatoriri. Știa că își asumă sarcini în plus, însă o convingere lăuntrică I-a călăuzit spre partid : conștiința răspun
derii fiecăruia pentru des
tinul colectivității. S-a statornicit în orașul Săcele 
o dată cu înființarea uzinei. 

aici a devenit maistru bobinator, aici i-a fost dat lui — copil de' la țară — să simtă marea putere educativă a colectivității muncitorești și aici a devenit, sufletește, parte integrantă a. avangărzii clasei muncitoare.Povestea vieții sale se desfășoară de-acum într-un fel de uitare de sine ; brusc însă, interlocutorul meu îi curmă firill. Te pomenești că tocmai pe el vreau să-l dau drept exemplu pentru felul cum muncește un comunist ? Nu, n-ar fi bine 1

COMUNIȘTII-dascăli inimoși 
la marea școală a uzinei

Secretarul trebuie să fie pildă „din oficiu", cum s-ar. zice ; apoi adaugă zîmbind că poate să-mi dea numeroase alte exemple de comuniști din uzină care pot fi considerați, pe drept cu- vînt, pilde de urmat. Și se grăbește să-și îndeplinească făgăduința, ca să nu-1 mai întreb de realizările sale.Uite, de pildă, Inginerul Gheorghe Matei, de la controlul tehnic. Nu știe ce înseamnă „sarcină nerezolvabilă", indiferent dacă e vorba de producție sau de munca de partid, tl interesează tot ce se intîmplă în uzină și totul îi stîrnește idei noi. E doldora de inspirație și — o dată realizate — toate propunerile sale se dovedesc a fi folositoare colectivului. Sau 
Komăromi Vasile, reglor la atelierul de presare a ba- chelitei. Nu e numai un bun specialist, dar și un veritabil gospodar al fa

bricii, care se preocupă de tot ce are o cît de măruntă importanță pentru bunul mers al producției.Pretutindeni Se conturează în fața noastră imagini de comuniști exemplari. Muncitori și ingineri, exemple vii ale abnegației, ale simțului datoriei și disciplinei.— Și în același timp ale unei viziuni partinice asupra responsabilității colectivului nostru în cadrul întregii economii naționale — adaugă loan Rasaliu. Am să-1 amintesc, bunăoară, pe 

lnginerul Alexandru Zaha- rescu, șef al serviciului plan. întotdeauna concepe uzina noastră în raport cu interesele întregii economii naționale, cu viața țării întregi ; prin această prismă își judecă munca personală și a colectivului in mijlocul căruia lucrează....Hai să aleg la tntîm- plare. în prima hală intil- nim un bărbat tînăr, de 33 de ani, cu ochi albăstrii și fața netedă. Secretarul organizației de bază a secției, tl întreb din ochi pe Rasaliu dacă tînărul e bun de erou al unui reportaj. Cum să nu fie — îmi răspunde, tot din ochi — tar cînd 
Aurel Cîrstea (căci așa tl cheamă pe eroul meu, ales la tntimplare) se Îndepărtează puțin, cu niște treburi, adaugă :— Tovarășul Cîrstea e omul pentru care sarcinile de producție sînt implicit sarcini de partid. Se achită de ele exemplar.

Aurel Cîrstea revine și, de data aceasta, se îndepărtează secretarul.Viața unui lăcătuș ? A munci zi de zi, a învăța, a rezolva sarcini permanente și imediate — dacă privești numai aspectul profesional. Dar o astfel de viață capătă o semnificație socială mult mai largă îndată ce o cercetezi în raport cu istoricul familiei Cîrstea. Părinții trăiesc in satul Aliceni, din județul Buzău. Din această familie țărănească a pornit Aurel Cîrstea spre industria so

cialistă, deschizînd albie nouă tradițiilor familiale. S-a angajat la „Electropre- cizia" în anul 1954. De atunci tustrei frații rămași acasă i-au urmat exemplul. Dar, ceea ce este și mai important pentru Aurel, toți frații sînt membri de partid, iar sora e utecistă. Membru de partid este și tatăl, acasă, la Aliceni ; și nu face un secret din fap- tul că a cerut să fie primit în rîndurile comuniștilor urmind exemplul fiului.Viața lui Aurel Cîrstea este o carte deschisă în fața tovarășilor săi de muncă din fabrică. Locuiește in cartierul modern din apropierea fabricii. In unul din blocurile care subliniază prin aspectul său caracteristica urbană a Săcelelor. Soția Iui lucrează tot in uzină ; e controlor de calitate. Au trei copii : cel mare, băiatul, e în clasa a treia prima
ră ; una dintre fetițe are 

șase ani, cealaltă patru. în apartamentul cu trei camere găsești toate lucrurile necesare vieții urbane moderne. Poate chiar mai multe decît în alte gospodării. în vara aceasta au bătut la ușa familiei Cîrstea doi studenți veniți să facă un sondaj sociologic. Voiau să cuprindă în cifre' cotidianul familiilor muncitorești. Umil dintre studenți era în anul cinci la filozofie, celălalt se ocupa de psihologie. Nu le venea să creadă că tot ce văd în casă e rodul mun- 

cil soților Cîrstea. Ce salariu aveți ? — l-au întrebat pe Aurel. Le-a spus : 1927 lei. Dar soția ? Ea are 1485. Alte venituri ? Nimic. Numai salariul. Atunci cum se face că puteți realiza atîtea ? Soții Cîrstea schimbară o privire oarecum nedumerită. Cum se tace ? Cu cap. Cu viață cumpătată și cu economii. Pînă atunci nu se prea gindiseră la asta ; li se părea foarte firesc să trăiască așa cum trăiesc. Și erau uimiți de uimirea studenților......Rolul comuniștilor în viața unei uzine îl poți sesiza in toate momentele de viață care implică afirmarea unor principii și norme de etică proprii societății noastre.— Avem un tineret bun și sîrguincios — ne spune loan Rasaliu. Dar nu putem lăsa la voia întîmplării educația sa : trebuie să influențăm continuu acest ti

neret, să nu-1 lăsăm nici o clipă să alunece sub în- rîuriri străine. Iar aceasta cere intransigență, intransigență, intransigență.Opera educativă are și momente neplăcute, dar comuniștii trebuie să le facă față și acestora. Metoda potrivită este, de cele mai multe ori, aceea a convingerii, însă există cazuri cind se impune o atitudine severă, fără concesii. De curînd, buna atmosferă a vieții tinerilor din uzină a fost tulburată de un episod neplăcut. într-o seară, doi tineri — Nicolae Ciu- ciulă și Gheorghe Reben- ciuc — au băut împreună, apoi s-au luat la ceartă și, mai tîrziu, la bătaie. Incidentul a continuat a doua zi, în uzină, unde cei doi s-au dezlănțuit din nou. Sînt cazuri rare și tocmai de a- ceea trebuie luat cu promptitudine poziție pentru a nu le lăsa să prolifereze. Comuniștii au trebuit să intervină imediat, mai ales că N. Ciuciulă e membru de partid. Dar acest fapt nu a fost pentru el o circumstanță atenuantă, ci, dimpotrivă, una agravantă. Comuniștii au fost de părere că trebuie sancționat cu asprime și că este necesar să li se desfacă amîndu- rora contractul de muncă. Această atitudine fermă a contribuit la consolidarea prestigiului de care’ se bucură organizația de partid în rîndurile oamenilor muncii din uzină, căci a- ceștia au avut prilejul să constate cum comuniștii dau exemplu și în această direcție, fiind intoleranți cu greșelile comise chiar în rîndurile lor....Comuniștii uzinei „Elec- troprecizia" împlinesc și în afara porților fabricii, in viața orașului, rolul unor exemple demne de urmat. 
Boros Bela, secretarul comitetului orășenesc de partid, îmi spune că la Săcele comuniștii reprezintă o forță considerabilă. Ei sînt pilde active în activitatea de, înfrumusețare a orașului și, prin prestigiul lor moral, influențează întreaga populație. Relațiile dintre populația românească și cea maghiară din oraș sînt calde, apropiate, in

tr-un cuvint frățești, mani- festîndu-se un sincer și reciproc interes față de arta, literatura și limba amîn- durora. Iar comuniștii sînt 
făuritori ai acestei frății. 
Comuniștii uzinei, comu
niștii orașului.Un exemplu elocvent de activitate socială rodnică îl constituie acela al comunistului .Kelemen Kălmăn, maistru-șef, om care lucrează în fabrică de peste ' două deceriii. Secretarul organizației de partid a uzinei, loan Rasaliu, . l-a caracterizat drept un comunist pentru care orice muncă e la fel de importantă. La fel vorbesc despre el locuitorii din circumscripția sa, căci Kelemen Kălmăn este deputat în Marea Adunare Națională și reprezintă orașul Săcele și împrejurimile în corpul nostru legiuitor. Este reales deputat pentru a treia oară, ceea ce atestă conștiinciozitatea cu care își duce Ia bun sfirșit și sarcinile din acest domeniu.în fiecare an, Kelemen Kâlman califică la locul de muncă un element tînăr. în felul acesta a dăruit de-acum fabricii o seria întreagă de oameni bine calificați, bine pregătiți. îi deprinde cu punctualitatea și cu precizia — cu acest factor esențial, cuprins în însuși numele fabricii. In același fel educă sau mobilizează la muncă obștească și în circumscripția sa : pornind de la propria sa experiență. . Face în mod activ educația alegătorilor săi, cultivîndu-le mai ales spiritul de răspundere colectivă.„Electroprecizia" merită a- tribuțul și de uzină stu-, dioasă. Aproximativ patru sute dintre angajații săi frecventează liceul seral, iar dintre ei 116 sînt membri de partid. Dar oamenii învață deopotrivă în ateliere și hale, din cărți și unii de la alții.Iar în această mare „școală a vieții", dascălii cei mai inimoși sînt comuniștii. Ei săvirșesc operă educativă și dau exemplu și prin comportamentul propriu.

BEKE Gyorgy
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Telegrame
Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România, 

Ion Gheorghe Maurer, a primit din partea primului ministru al Republicii Democrate Vietnam, Fam Van Dong, a președintelui Guvernului Revoluționar Muncitoresc Țărănesc Ungar, Jeno Fock, a președintelui Guvernului, Republicii Socialiste Cehoslovace, Lubomir Strougal, a președintelui Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Polone, Piotr Jaroszewicz, telegrame în legătură cu catastrofa ce a avut loc la Cert’ej- Săcărîmb, prin care se exprimă condoleanțe și sentimente de compasiune pentru familiile victimelor.
MANIFESTĂRI CONSACRATE

ANIVERSĂRII MARII REVOLUȚII
SOCIALISTE DIN OCTOMBRIESub auspiciile Consiliului Culturii ți Educației Socialiste, joi la amiază a avut loc, în sala Dalles, vernisajul expoziției de fotografii artistice „U.R.S.S. — țara și oamenii", organizată in cadrul manifestărilor consacrate împlinirii a 54 de ani de la victoria Marii Revoluții Socialiste din Octombrie.La festivitatea de deschidere au luat parte Ilie Murgulescu, vicepreședinte al Marii Adunări Naționale, vicepreședinte al A.R.L.U.S., Dumitru Lazăr, adjunct de șef de secție la C.C. al P.C.R., Alecu Costică, vicepreședinte al Institutului român pentru relațiile culturale cu străinătatea, funcționari superiori din Consiliul Culturii și Educației Socialiste. și Ministerul Afacerilor Externe, reprezentanți ai A.R.L.U.S., oameni de știință, artă și cultură, ’iariști, un numeros public.Erau prezenți V. I. Drozdenko, ambasadorul Uniunii' Sovietice la București, alți șefi de misiuni diplomatice și membri ai corpului diplomatic.A participat, de asemenea, dr. Fio- dor Angheli, directorul expoziției.Cu acest prilej au rostit alocuțiuni vicepreședintele Consiliului Culturii și Educației Socialiste, loan Jinga, și ambasadorul Uniunii Sovietice la București, V. I. Drozdenko.Expoziția — pregătită de . agenția de presă „Novosti" — înfățișează prin intermediul celor aproape 1000 de imagini fotografice, alb-negru și color, aspecte ale muncii creatoare a poporului sovietic de construire a •societății comuniste, realizările Uniunii Sovietice in toate domeniile de activitate. O serie de fotografii reproduc, în chip documentar, evenimente istorice din viața Țării Sovietelor.Expoziția prilejuiește o mai bună cunoaștere a vieții poporului sovietic, a eforturilor pe care acesta le depune în opera de făurire a societății comuniste, contribuind la întărirea continuă a legăturilor multilaterale dintre România și Uniunea Sovietică, a prieteniei dintre popoarele celor două țări.

★La adunarea care a avut loc la. Borzești au participat peste 300 de muncitori, ingineri și tehnicieni din cadrul uzinelor grupului industrial de petrochimie., Ț/' ■?; i. 'ffDgșpre semnificația - zilei-, de 7 Noiembrie a vorbiț . Constantin- Toma, secretar al Comitetului municipal Gheorghe Gheorghiu-Dej al P.C.R., care a relevat, în cuvîntul său, legăturile de prietenie și colaborare multilaterală româno-sovietică și a transmis poporului sovietic, în numele colectivului de la grupul industrial de petrochimie Borzești, urări de succese în construirea societății comuniste.A luat apoi cuvîntul V.S. Tikunov, ministrul consilier -al Ambasadei Uniunii Sovietice la Bticurești, care, după ce a salutat colectivul de muncitori chimiști din Valea Trotușului, a înfățișat succesele obținute de oamenii muncii din Uniunea Sovietică în construirea comunismului.în încheierea manifestării a rulat filmul artistic „Inimă de mamă", o producție a Studiourilor sovietice.
★La Casa de cultură a Sectorului 8, din București, a avut loc o adunare festivă, la care au participat muncitori, ingineri și tehnicieni din cadrul fabricii „Tînăra gardă".După ce a subliniat importanța istorică a Marii Revoluții Socialiste din Octombrie, Aneta Diaconu, secretarul comitetului de partid al fabricii, a arătat că între poporul român și popoarele sovietice există legături trainice de prietenie și colaborare multilaterală pusă în slujba socialismului, care se întăresc continuu. Vorbitoarea a trecut în revistă realizările însemnate obținute de oamenii

sovietici in construirea comunismului..în continuarea adunării a luat cuvîntul L. I. Boiko, consilier al ambasadei U.R.S.S. la București, care a adus colectivului fabricii „Tînăra Gardă" salutul oamenilor sovietici și a urat noi succese poporului român, în opera de edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate.
★O adunare festivă a avut loc și la fabrica de rulmenți din Bîrlad. Au luat cuvîntul ing. Ion Berlea, secretarul Comitetului de partid al fabricii, și V. N. Pașin, consilier al ambasadei Uniunii Sovietice la București.
★Cu același prilej, la clubul uzinelor textile „Moldova" din Botoșani a fost organizată o seară literară cu tema „Sub flamurile Aurorei", iar la Casa de cultură a sindicatelor din Iași a fost deschisă o expoziție a cărții sovietice.
★Manifestări consacrate zilei de 7 noiembrie ,au avut loc, de asemenea, în mai multe localități din județul Ilfov.
★în cadrul manifestărilor consacrate Marii Revoluții Socialiste din Octombrie, joi, la clubul Uzinelor de autocamioane din Brașov, a avut loc o adunare festivă la care au participat numeroși constructori de mașini, precum și membrii delegației Asociației de prietenie Sbvieto-română, care se află în țara noastră la invitația. Consiliului General A.R.L.U.S.Despre însemnătatea istorică a Marii Revoluții Socialiste din Octombrie, despre Succesele obținute de oamenii muncii sovietici pe calea construirii societății comuniste,au vorbit mg. Octav Capitanu. director tehnic al uzinelor, și conducătorul delegației sovietice, G.L. Kamaev, președintele Comitetului pentru învăță- mînt profesional și tehnic de pe lingă Consiliul de Miniștri al R.S.F.S. Ruse, deputat în Sovietul Suprem al R.S.F.S. Ruse.în aceeași zi, membrii delegației Asociației de prietenie sovieto-ro- mână au vizitat stațiunea turistică Poiana Brașov, monumente de artă și istorice și alte obiective.

' -X.....  - ••
: sbA ' ./o■La Casa prieteniei românorsovietice- din Capitală a avut loc joi seara simpozionul cu tema „Direcții ale dezvoltării științei și tehnicii sovietice în actualul cincinal". Au vorbit’ prof. dr. docent Radu Voinea, membru corespondent al Academiei, secretar general al Academiei Republicii Socialiste România , prof. dr. docent Florin Ciorăscu, membru corespondent al Academiei Republicii. Socialiste România, directorul Institutului de Fizică — București, prof, dr. docent Corneliu Penescu, membru corespondent al Academiei Republicii Socialiste România.A urmat un program de filme realizate ..de studiourile sovietice. ..Printre cei prezenți se aflau și reprezentanți ai Ambasadei Uniunii Sovietice la București.
★Orchestra simfonică de stat a U.R.S.S. a susținut joi seara la Ateneul Român un concert extraordinar. Sub bagheta dirijorului Evgheni Svetlanov, artist al poporului al U.R.S.S., au fost interpretate „Ka- marinskaia" — fantezie simfonică de Glinka, Concertul nr. 2 în do minor pentru pian și orchestră de Rahma- ninov și simfonia „Manfred" de Ceai- kovski. Solistul concertului a fost pianistul Nikolai Petrov, laureat al concursului internațional de pian . „Van Cliburn". Spectatorii bucu- reșteni au răsplătit cu călduroase a- plauze valoroasa interpretare a artiștilor sovietici. (Agerpres)

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 6. 7 și 8 noiembrie. în țară : vremea va fi relativ caldă la început, apoi se va răci ușor, mai ales în regiunile din nord-estul țării. Cerul va- fi va

riabil. înnorări unai accentuate se vor semnala în Transilvania, Maramureș, estul Bărăganului și în Do- brogea, unde vor cădea precipitații slabe, de scurtă durată. Vînt potrivit. Temperaturile minime vor fi cuprinse între minus 4 și plus 6 grade, iar maximele între 8 și 18 grade. Ceață locală! în București : vreme relativ caldă la început, apoi se va răci ușor. Cerul va fi schimbător. Vor cădea ploi slabe. Vînt potrivit.

Cincinalul în acțiune. Jude
țul Bistrița-Nășăud.
Cronica politică internă de 
Eugen Mândrie.

18,00 Deschiderea emisiunii. Cămi
nul.

18.45 Lumea copiilor. „Oaspeții Iul 
Țăndărică".

19,00 Legile în atenția opiniei pu
blice. Dezbatere asupra Legii 
privind încadrarea și promo
varea în muncă a persona
lului din unitățile socialiste 
de stat.

19,10 Tragerea Loto.
19,20 1001 de seri — emisiune pen

tru cel mici.
19,30 Telejurnalul de seară.
20,00

M.10

20,40

Cîntă corul studențesc al 
Conservatorului „Ciprian Po- 
rumbescu". Dirijor ; lovan 
Miclea.
Film artistic : „Sarea' pămîn- 
tului". Regla : Herbert J. Bi- 
berman. Cu ; Will Geer, Ro- 
saura Revueltas, R. A. Rock
well. William Rockwell.

>2,05 Film documentar : U.R.S.S. — 
Știința în slujba agriculturii,

12,20 Telejurnalul de noapte.

• Filarmonica de Stat „George 
Enescu" (Ateneul Român) : Con
cert simfonic extraordinar susți
nut de Orchestra simfonică de 
stat a U.R.S.S. : Dirijor : Evghe
nii Svetlanov — 20.
• Teatrul de Operetă : Singe vie- 
nez — 19,30.
• Teatrul Național „I.L. Cara- 
giale" (Sala Comedia) : Cui i-e 
frică de Virginia Woolf ? — 20, 
(Sala Studio) : Să nu-ți faci pră
vălie cu scară — 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu-
landra" (sala din str. Alex. Sahia): 
D-ale carnavalului — 20, (sala
Teatrului Mic) : Play Strindberg 
— 20.
• Teatrul de Comedie : Dispari
ția lui Galy Gay — 20.
• Teatrul „C.l. Nottara" (sala
Magheru) : Schimbul — 19,30,
(sala Studio) : Sus pe acoperiș... 
în sac — 20.
• Teatrul „Ion Creangă" : N-»
fost în zadar — 16.
• Teatrul de revistă și comedie 
„Ion Vasilescu" : Fetele Didinei
— 19,30.
• Teatrul satiric muzical „C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : Sonatul Lunii
— 19,30.
o Teatrul „Țăndărică" (sala din 
Calea Victoriei) : Nenigra și Ali- 
gru — 15 și 17.
• Ansamblul „Rapsodia Româ
nă" ; Concert de muzică populară 
românească — 19,30.

Vizitele primului 
ai Maltei, Dom

Primul ministru al Maltei, Dom Mintoff, cu soția, și persoanele oficiale care îl insoțesc, au vizitat, joi dupâ-amiază, Fabrica de mașini- unelte și agregate-București. Oaspeții au fost Însoțiți de Dumitru Nec- șoiu, vicepreședinte al Consiliului popular al municipiului București, Tudor Jianu, director in Ministerul Afacerilor Externe.La sosirea în această importantă unitate industrială, oaspeții au fost salutați de ing. Gheorghe Boldur, șeful Departamentului mașini-unelte, mecanică fină și aeronautică, din cadrul Ministerului Industriei Construcțiilor de Mașini, ing. Aurel Bozgan, directorul general al fabricii, de alți membri ai conducerii. După o scurtă prezentare a profilului întreprinderii, a preocupărilor actuale și de perspectivă ale colectivului, oaspeții au fost1 invitați să viziteze marea hală de fabricație, unde se realizează mașini-unelte grele, mașini-agregat, unicate, strunguri carusel, mașini de alezat și frezat, mașini de rectificat. Premierul Maltei a apreciat gradul înalt de tehnicitate al mașinilor cu care se lucrează și al produselor care se realizează.

ministru
Mintoff

Cronica zileiPreședintele Marii Adunări Naționale a Republicii Socialiste Romania, Ștefan Voi tec, a adresat o telegramă de felicitare președintelui Fol- ketingului danez, Karl Skytte, cu o- cazia realegerii sale în această funcție.

viața internațională

Lucrările Congresului
A fost vizitat, de asemenea, cartierul Titan, unul dintre cele mai mari și mai moderne construite în ultimii ani in Capitală. Oaspeții au luat astfel cunoștință de arhitectura modernă a ansamblurilor și blocurilor de locuințe, a obiectivelor social-cultu- rale, printre care impunătorul local al noii policlinici, recent inaugurată.

*In cursul zilei de joi, Moira Mintoff, soția primului ministru al Maltei, a vizitat Muzeul Zambaccian, precum și mari unități comerciale din Capitală.
★Seara, premierul Maltei, cu soția, și persoanele oficiale care îl însoțesc au asistat la un spectacol folcloric cuprinzînd dansuri și cîntece populare românești, susținut de ansamblul „Rapsodia română".Au luat parte persoane oficiale române și malteze.Concertul s-a bucurat de succes.Din partea premierului Maltei, artiștilor le-au fost oferite flori.(Agerpres)

★Președintele Marii Adunări Națio- ■ nale, Ștefan Voitec, a trimis o telegramă de felicitare lui Anton Benya, cu prilejul alegerii sale în funcția de președinte al Consiliului Național al Republicii Austria.
*Ministrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România, Corneliu Mănescu, a trimis o telegramă de' felicitare dry Rudolf Kirchsclilăger, cu prilejul desemnării sale din nou în funcția de ministru federal al afacerilor externe al Republicii Austria.
★Ministrul afacerilor externe al Iranului, Abbas Aii Khalatbari, a trimis ministrului afacerilor externe al Republicii Socialiste România, Corneliu Mănescu, o telegramă în care mulțumește pentru felicitările adresate cu ocazia zilei naționale a Iranului.
★Cu prilejul Zilei Forțelor Armate Italiene, atașatul militar, aero și naval'al acestei țări la București, locot. colonel Carlo Saetti, a oferit joi o -recepție în saloanele ambasadei. Au participat generali și ofițeri superiori, reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Externe. Au luat parte , șefi ai unor misiuni diplomatice, atașați militari și alți membri ai corpului diplomatic.

Partidului Muncii din AlbaniaTIRANA 4 (Agerpres). — La Tirana continuă lucrările celui de-al VI-lea Congres al Partidului Muncii din Albania.Joi, informează agenția A.T.A., Mehmed Shehu, membru al Biroului Politic al C.C. al P.M.A., președintele
Consiliului de Miniștri, a prezentat raportul cu privire la directivele Congresului al VI-lea al P.M.A. pentru cel de-al cincilea plan cincinal (1971—1975) de dezvoltare economică și culturală a Republicii Populare Albania.

0 CUVÎNTARE A LUI EDWARD GIEREK

Recepție oferită de ambasadorul

Republicii Chile la București
Cu prilejul aniversării unul ,an de la instalarea lui Salvador Allende in funcția de președinte al Republicii Chile și instaurarea primului guvern de Unitate Populară, ambasadorul Republicii Chile la București, Julio Homero Luciano Ruiz de Loizaga, a oferit o recepție în saloanele ambasadei.Au participat Gheorghe Rădulescu, membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent al C.C. al P.C.R., vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, Ștefan Voitec, membru al Comitetului Executiv al C.C. al P:CiR., președintele Marii Adunări Naționale, Ilie Murgulescu, vicepreședinte al Marii Adunări Naționale, Octavian Groza, ministrul energiei e- lectrice, Petru Burlacu, adjunct al ministrului afacerilor externe, conducători ai unor instituții centrale și organizații obștești, oameni de știință, artă și cultură.Au fost prezenți șefi ai unor misiuni diplomatice acreditați la București și alți membri ai corpului diplomatic.

Radioteleviziunii, precum și, corespondenți străini acreditați in țara noastră.Ambasadorul Julio Homero Luciano Ruiz de Loizaga pre lupta poporului independență politică pentru eliberarea de minației imperialiste,
a vorbit des- chilian pentru și economică, sub jugul do- a înfățișat realizările obținute de guvernul U- nității Populare in diferite domenii. Ambasadorul a răspuns apoi întrebărilor ziariștilor. (Agerpres)

★Joi 4 noiembrie a sosit în Capitală delegația Comitetului Național pentru Apărarea Păcii, formată din acad. Dumitru Dumitrescu, membru al Biroului Comitetului, și Radu Bogdan, ziarist, care a reprezentat mișcarea pentru pace din țara noastră la reuniunea Comisiei pentru dezarmare a Consiliului Mondial Păcii c«- a avut loc la Moscova zilele de 30 și 31 octombrie 1971.
★Aflat intr-un lung turneu în Europa, celebrul interpret și creator de jazz din Statele Unite ale Americii Duke Ellington a sosit joi în București, împreună cu orchestra sa.Artistul septuagenar — pianist, compozitor și șef de orchestră — fost aplaudat in aceeași zi, în Sala Palatului Republicii Socialiste România, cu prilejul celor două concerte pe care le-a prezentat. în fruntea orchestrei sale, formată din 21 de instrumentiști, Duke Ellington a oferit iubitorilor de jazz din București un program cuprinzînd numere de mare succes din repertoriul său.

al în

a

Cu prilejul aniversării a 25 de ani 
de la înființarea UNESCO

Cu -prilejul împlinirii--unui-an-, țle la ' instalarea tovarășului Salvador Allende Gossens în funcția de președinte al Republicii Chile și instaurarea primului guvern de Unitate Populară, Consiliul Național al Frontului Unității Socialiste, Consiliul Central al Uniunii Generale a Sindicatelor, Comitetul Central al Uniunii Tineretului Comunist și Consiliul Național al Femeilor din Republica Socialistă România au adresat telegrame de felicitare organizațiilor similare din Republica Chile.

Joi a plecat la Paris Mircea Malița, ministrul învățămîntului, conducătorul delegației guvernamentale a Republicii. Socialiste România, care va participa la festivitățile prilejuite de cea de-a 25-a aniversare UNESCO. - - <■• La plecare, -pe~aeroportul 'Otopeni7-- se aflau reprezentanți ai conducerii Ministerului învățămîntului, funcționari superiori. din Ministerul Afacerilor Externe.Au fost de față ambasadorul Du- . . mitru Fara, directorul Secretariatului Comisiei naționale române pentru UNESCO și. S. A. Chedid, directorul Centrului de informare al Organizației Națiunilor Unite la rești.A fost prezent, de asemenea, Pelen, ambasadorul Franței la rești.
Bucu-Pierre Bucu-

7

tru UNESCO, Dumitru Fara, funcționari superiori din Ministerul Afacerilor Externe și din Ministerul în- vățămîntului, profesori universitari, oameni de știință și cultură.Au fost prezenți S. A. Chedid, di- rectoruli'GeptEului de inforniSr®;'âI’ ^Organizației ^"Națiunilor- Unite1- ' - lat- București; și membri ai corpului diplomatic.

★împlinirii unui an de la putere a guvernu-Cu prilejul la instaurarea lui președintelui Salvador Allende, la ambasada Republicii Chile din Capitală a avut loc o conferință de presă, la care au participat redactori ai presei centrale, Agerpres și

★Cu prilejul manifestărilor erate celei de-a 25-a aniversări UNESCO, prof. Jose Jaz, consilier tehnic principal în cadrul Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare, care se află în țara noastră, a oferit joi seara un cocteil, la Casa oamenilor de știință.Au participat directorul Secretariatului Comisiei naționale române pen-

consa-a

★Cu prilejul celei de-a 25-a aniversări de la crearea UNESCO, Orchestra simfonică a Radioteleviziunii a susținut, joi seara, un concert festiv, organizat sub auspiciile Comitetului de stat al Radioteleviziunii Române, Consiliului Culturii și Educației Socialiste și Comisiei naționale a Republicii Socialiste România /pentru UNESCO.Concertul, dirijat de Emanuel Ele- nescu și avîndu-i ca soliști pe violonistul Mihai Constantinescu și pianistul Dan Grigore, a cuprins lucrarea „Simfonietta” de Ion Dumitrescu, Concertul pentru pian și orchestră de Alban Berg, Rapsodia pentru vioară și orchestră de Ser- ghei Rahmaninov pe o temă de Paganini, și uvertura „Benvenuto Cellini" de Hector Berlioz. (Agerpres)
• SPORT •SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

TENIS DE MASĂ

Echipele noastre ian parte 
la campionatele internaționale ale Iugoslaviei

NOVI SAD (corespondență specială). — A XX-a ediție a Campionatelor internaționale de tenis de masă ale Iugoslaviei, începută ieri la Novi Sad, se bucură de o. participare selectă și deosebit de numeroasă. Pe lîngă o serie de medaliați ai campionatelor mondiale și europene, la competiție sînt prezenți, sporind deci a- tractivitatea, ca și nivelul tehnic al întrecerilor, ași ai tenisului de masă din R.p. Chineză. în competiția pe echipe, la feminin, România (Maria

Alexandru, Carmen Crișan), a cîștigat cu 3—0 (prii} neprezentare) la Grecia și apoi, tot cu 3—0, la Iugoslavia B. Echipa noastră masculină (Șerban Doboși, Teodor Gheorghe) a pierdut cu 3—0 in fața formației secunde a Iugoslaviei. Alte rezultate de ieri : feminin : R. P. Chineză—Ungaria'3—0, U.R.S.S.—Suedia 3—2, Cehoslovacia— Iugoslavia 3—0 ; masculin : Anglia— Olanda 3—0. Ungaria—Austria 3—1, Franța—Iugoslavia C 3—0, Cehoslovacia—Bulgaria 3—0.

FOTBAL PENTRU CEI 
MICI PE STADIONUL 

DINAMOMîine și poimiinc, pe terenurile clubului sportiv Dinamo București, vor avea loc semifinalele și finala unei competiții cu caracter republican rezervată echipelor de fotbal ale pionierilor și școlarilor de la sate, fn fazele inițiale, pe tot timpul verii, s-au întrecut peste 150 de echipe. Competiția este dotată cu cupa' „Cutezătorii". Sîmbătă, semifinalele se dispută cu începere de la ora 15, iar duminică, finala are loc la ora 10,30.

ÎNIeri, la Suceava, echipa braziliană de fotbal Bonsucceso a susținut un meci amical cu formația Chimia Suceava. Fotbaliștii brazilieni au cîștigat eu scorul de 1—0. Golul a fost marcat în minutul 22 de Rodriguez.
BASCHET. — La Lisabona s-au întîlnit în primul lor meci pentru „Cupa campionilor europeni" la baschet masculin echipa locală Sporting și formația franceză Villeur- banne. Baschetbaliștii francezi au obținut victoria cu scorul de 77—72 (36—31).• în cadrul „Cupei cupelor" la baschet, echipa Steaua Roșie Belgrad a învins pe teren propriu cu scorul de 96—62 (44—33) formația finlandeză H.K.T. Helsinki.
GIMNASTICA. — La Sofia s-a disputat îritîlnirea internațională de gimnastică dintre selecționatele feminine ale Bulgariei și R. D. Germane. Victoria a revenit oaspetelor cu scorul de 183,15—182,55 puncte. La individual, pe primul loc s-a clasat Maia Blagoevă (Bulgaria) cu 37,95 puncte, secundată de Beata Gerke (R. D. Germană) — 37,65 puncte.

CÎTEVA RÎNDURI
FOTBAL. — în cadrul preliminariilor olimpice la fotbal, la Erevan s-au întîlnit echipele U.R.S.S. și Franței. Fotbaliștii sovietici au obținut victoria cu scorul de 5—1 (4—0).
TENIS. — Australianul Rod Laver s-a calificat în sferturile de finală ale turneului internațional de tenis de la Stockholm, îhvingînd cu scorul de 6—1, 6—1 pe finlandezulPeikka Sailae. Mark Cox (Anglia)1- a eliminat cu 1—6, 6—4, 7—6 pe compatriotul său Roger Taylor. Fairilie (Noua Zeelandă) l-a învins pe suedezul Leif Johansson. Foarte bine a jucat cehoslovacul Jan Kodes, învingător cu 6—4, 6—2 în fața lui Bob Lutz (S.U.A.). Pentru sferturile de finală s-a mai calificat și sud- africanul Drysdale, care a cîștigat prin neprezen tarea australianului Roy Emerson, accidentat.
HOCHEI PE GHEAȚA. — în meci- tur contind pentru „Cupa campionilor europeni" la hochei pe gheață, echipa Dynamo Weisswasser a învins cu severul scor de 8—0 (2—0, 4—0,2— 0) echipa H. G. Jesenice (Iugoslavia). Jocul s-a disputat la Coțtbus în prezența a peste 5 000 de spectatori. Returul va avea loc Ia 15 noiembrie la Jesenice.

HANDBAL. — La Trnava s-a disputat întîlnirea amicală de handbal masculin dintre echipa locală Lokd- motiva și formația Sport Club Bacău. Handbaliștii cehoslovaci au terminat victorioși cu scorul de 18—14 (7-7).
TENIS DE MASA. — La „Palatul sporturilor" din Pekin a început turneul afro-asiatic de tenis de masă, competiție la care participă sportivi și sportive , din 55 de țări de pe cele două continente. Iată primele rezultate ale competiției pe echipe masculin : R. P. Chineză-Togo 5—1 ; Singapore-Pakistan 5—1 ; Libia-Uganda 5—2 ; Nepal-Guineea 5—0 ; Liberia- Cambodgia 5—1 ; Kenya-Irak 5—1 ; Tunisia-Gambia 5—0 ; Etiopia-Sierra Leone 5—0 ; Senegal-Sudan 5—1 ; Feminin : India-Siria 3—0 ; R, D. Vietnam-Liberia 3—0 ; Ceylon-Gui- neea 3—0 ; Birmania-Sudan 3—0 ; Pakistan-Kenya 3—0.• în „Cupa ligii europene" la tenis de masă, echipa Ungariei a întîlnit la Budapesta selecționata R. F. a Germaniei. Meciul s-a încheiat cu scorul de 6—1 in favoarea echipei maghiare.

VARȘOVIA 4. — Corespondentul Agerpres, I. Dumitrașcu, transmite : La Katowice s-au desfășurat lucrările conferinței voievodale a P.M.U.P., cu participarea primului secretar al C.C. al P.M.U.P., Edward Gierek.Luînd cuvîntul, Edward Gierek a arătat că propunerile cuprinse în directivele Comitetului Central pentru cel de-al VI-lea Congres al P.M.U.P. au obținut aprobarea unanimă din partea partidului și poporului, întrunit ele schițează perspectiva consecventă a dezvoltării eco- nomico-sociale a țării. Aprobarea a- cestui program este o expresie a încrederii față de partid, o recunoaștere a rolului său conducător. Societatea noastră, a spus el, își atinge cel mal bine scopurile datorită alianței muncitorilor, țăranilor și intelectualilor, sub conducerea P.M.U.P. în politica de dezvoltare a Poloniei, a declarat vorbitorul, trebuie să îmbinăm armonios două direcții : pe de o parte, trebuie să tindem spre lichidarea petelor albe de pe harta industrială a țării, iar. pe de altă parte, să folosim experiența și rezervele regiunilor mai dezvoltate, în care există cele mai numeroase cadre de specialiști.Sîntem convinși, a spus E. Gierek,

că cel de-al VI-lea congres al partidului va consolida poziția țării noastre în cadrul comunității socialiste a popoarelor, pe arena europeană și mondială, în primul find prin faptul că el va imprima dezvoltării social-economice a "țării un dinamism mai puternic, ceea ce va accelera dezvoltarea sa socialistă.După ce s-a referit la dezvoltarea relațiilor Poloniei 6u U.R.S.S., R.D.G. și Cehoslovacia — țări socialiste vecine — și la convorbirile cu conducătorii acestor țări, E. Gierek a declarat : „Dorim să avem în viitor întîlniri cu conducătorii celorlalte state socialiste frățești". El a subliniat năzuința Poloniei de a dezvolta cit mai larg posibil relațiile reciproce cu țările socialiste.*VARȘOVIA 4 (Agerpres). — Edward Gierek. priin-secretar al C.C. al P.M.U.P., a primit delegația P.C. Francez, condusă de Georges Mar- chais, secretar general adjunct al P.C.F., care, la invitația C.C. al P.M.U.P., face o vizită în Polonia. După cum precizează un comunicat dat publicității la Varșovia au fost discutate probleme de interes comun pentru cele două partide.
PLENARA LĂRGITĂ A C.C. AL P.M.S.U.BUDAPESTA 4 (Agerpres). — A- genția M.T.I. informează că, la 3 noiembrie, a avut loc plenara lărgită a Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Socialist Ungar, sub președinția lui Janos Kadar, prim- secretar al C.C. al P.M.S.U.Plenara a examinat informarea prezentată de Zoltan Komocsin, membru al Biroului Politic, secretar

al C.C. al P.M.S.U., cu privire la problemele internaționale. Totodată, în . baza referatului prezentat de Bela Biszku, membru, al Biroului Politic, secretar al C.C. al P.M.S.U., plenara a examinat și a adoptat propunerea referitoare la conducerea de către partid a activității de stat și la dezvoltarea conducerii de .stat.
Conferința cvadripartită de la Paris

in problemaPARIS 4 (Agerpres). — Joi s-au desfășurat lucrările celei de-a 135-a ședințe a Conferinței cvadripartite in n problema Vietnamului. ,-;;,Nguyen..Van. Thien, adjunctul--șefu- lui delegației G. R. P. al Republicii Vietnamului de Sud, a subliniat că Un răspuns pozitiv din partea guvernului S.U.A. la propunerile G.R.P. ar constitui singura cale pentru stabilirea păcii. Washingtonul ar trebui să dea instrucțiuni delegației sale la Paris să ducă tratative serioase, pe baza respectării drepturilor naționale fundamentale ale poporului vietnamez și a dreptului la autodetermi-

Vietnamuluinare al populației sud-vietnameze, a subliniat vorbitorul.Din partea delegației guvernuluiR. D; Vietnam... Nguyen Minh Vy. a,,.. •(Vietnamului,, de' Su.d nu,,"poate _fi rezolvată pe calea „vietnamizării" războiului, menținerii la putere a regimului Thieu. continuării ocupării de către trupele americane a Vietnamului de sud. Statele Unite pot să iasă în mod onorabil și in condiții de securitate din război dînd un răspuns pozitiv la propunerile în șapte puncte ale G. R. P. al Republicii Vietnamului de Sud, a declarat în încheiere Nguyen Minh Vy.
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SPANIA Din Asturiala Barcelona crește clocotul revendicărilor populare
Efervescența, social- 

politică a atins din nou, 
în ultimele săptămini, 
cote ridicate in Spania. 
In industria minieră șl 
în cea de automobile 
au izbucnit grave con
flicte de muncă, cu un 
pronunțat caracter po
litic. Ridicindu-se în a- 
părarea drepturilor lor 
vitale, muncitorii se 
pronunță, totodată, în 
rfiodul cel mai ener
gic împotriva regi
mului dictatorial fran- 
cliisi, pentru trans
formarea structurilor 
sociale vetuste, împie
trite, pentru democra
ție și liJjertate.

După amplele mișcări 
sociale din ianuarie 
a.c., care au zguduit în
treaga Spanie, eroicii 
mineri asturieni se 
află, iarăși, in primele 
rinduri ale luptei re
vendicative. in urmă 
cu q lună, minerii de 
la întreprinderea de 
stat „liunosa" au de
clarat grevă, revendi- 
cind drepturi politice 
și îmbunătățirea condi
țiilor de trai. In scurtă 
vreme, acțiunea mun
citorilor s-a extins, cu- 
prinzind aproape întreg 
bazinul carbonifer as- 
turian. Autoritățile au 
răspuns prin măsuri 
represive de tot soiul, 
ca și printr-tm lock
out, care, departe' de 
a-i intimida pe cei a- 
proape W 000 de mineri 
greviști, i-a întărit și 
mai mult în hotărirea 
de a continua lupta 
pipă la satisfacerea re
vendicărilor lor.

Este știut că încă din 
1901 bazinul carbonifer 
al Asturiei a fost con
tinuu scena unor ample 
mișcări revendicative. 
Tradiționali stegari ai 
luptei clasei muncitoa
re spaniole încă de la 
începutul secolului, 
minerii asturieni, sub 
conducerea P.C. din 
Spania, au acționat cu 
neînfrîntă dirzenie 
pentru condiții mai 
bune de muncă și via
ță, pentru drepturi și 
libertăți democratice. 
Este de ajuns să ară
tăm că în treizeci și

două de exploatări mi
niere ale societății 
„liunosa" au avut loc, 
intr-un an, cincizeci 
de mii de accidente de 
muncă, dintre 
unsprezece mii - ... 
soldat cu 'incapacitate 
de muncă pe termen 
lung a celor acciden
tați, semnalindu-se și 
numeroase cazuri 
tale. Alături de lipsa 
oricăror drepturi poli
tice, alături de 
riile mult inferioare 
necesităților elementa
re ale traiului zilnic, 
această situație oferă 
suficierite motive pen
tru a explica valul 
nemulțumirilor popu
lare din Asturia.

In cealaltă extremi
tate a Spaniei, greva 
constructorilor de au
tomobile și a metalilr- 
giștilor din Barcelona 
a intrat, de asemenea, 
în a treia 
Cei peste 
muncitori 
nele de

care 
s-au

mov-

sala-

săptămână;
20 000 de

de la uzi-
automobile 

SEAT, cele mai mari
din Spatiia, au între
rupt lucrul in urma re
fuzului autorităților de 
a reangaja muncitorii 
concediați și deferiți 
justiției cu prilejul 
■mișcărilor revendicati
ve din luna iunie a a- 
cestui an. Riposta au
torităților a fost a- 
ceeași : după declanșa
rea grevei și ocuparea 
atelierelor uzinelor 
SEAT de către mun
citori, poliția a. inter
venit cu brutalitate. 
S-au tras focuri de 
armă, sîngele munci
torilor a inroșit din 
nou caldarimul. Infie- 
rind noile acte de sa
mavolnicie ale autori
tăților, greviștii au ho- 
tărit continuarea ac
țiunii lor. Uzinele 
SEAT sînt astăzi com
plet paralizate.

Aproape simultan, 
sub conducerea consi
liilor muncitorești (sin
dicate considerate ile
gale de către autori
tăți), în numeroase în
treprinderi barcelone- 
ze, ca și din alte orașe 
din Spania, au fost or
ganizate puternice gre-

ve și manifestații de 
solidaritate cu munci
torii de la SEAT, ca 
și cu cei din Asturia. 
Descriind clocotul re
voluționar ce domnește 
în aceste zile pe stră
zile Barcelonei, ziarul 
„l’Humanite" arată că 
manifestațiile care au 
loc fără întrerupere 
„se desfășoară într-o 
atmosferă care te face 
să te gindești că o ex
plozie populară poate 
interveni în orice mo
ment. Pe trotuare, dă 
la ferestre, sint acla
mați manifestanta și 
se reia marele 
de ordine care 
strigătul unui 
popor : «Jos 
tura !-"

Amplele mișcări re
vendicative care se 
desfășoară, în prezent, 

, în Spania și care a- 
fectează două dintre 
cele mai importante 
ramuri ale economiei 
spaniole reflectă per
manenta stare de ten
siune socială existentă 
în țară. Pornind de la 
obiective economice, 
mișcările revendicative 
au dobîndit, spb con
ducerea și îndrumarea 
comuniștilor, a comi
siilor muncitorești, un 
profund caracter poli
tic. Printre revendică
rile greviștilor se nu
mără autonomia sindi
catelor și legalizarea 
comisiilor muncitorești 
— obiectiv politic de 
primă importanță. Lar
ga adeziune întrunită 
de revendicările mun
citorilor spanioli, sim
patia și solidaritatea 
de care se bucură gre
vele minerilor și ale 
constructorilor de au
tomobile în aceste zile 
in Spania, dovedesc o 
dată mai rnult justețea 
liniei politice a eroi
cului Partid Comunist 
din Spania, capacitatea 
sa de a conduce și or
ganiza, in pofida con
dițiilor vitrege ale ile
galității, lupta oameni
lor muncii pentru U- 
b’ertate și democrație.

cuvînt 
devine 
învrea 
dicta-
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CONSECINȚELE SOCIALE 
Șl ECONOMICE

ALE CURSEI ÎNARMĂRILOR

Ministrul afacerilor externe
/

al României primit 
de primul ministru al Turciei

Raportul lui U ThantNEW YORK 4 — Corespondentul nostru, C. Alexandroaie, transmite : Secretarul general al O.N.U., U Thant, a înaintat Adunării Generale raportul privind consecințele sociale și economice ale cursei înarmărilor și cheltuielilor militare, întocmit cu ajutorul unui grup de 14 experți din diverse țări ale lumii, printre care și România. Raportul a fost întocmit ca urmare a cererii exprimate în rezoluția privind „Consecințele e- conomice și sociale ale cursei înarmărilor și efectele sale profund dăunătoare asupra păcii și securității în lume", rezoluție inițiată de România la precedenta sesiune a Adunării Generale a Națiunilor Unite și adoptată în unanimitate de plenară.în termeni statistici, subliniază raportul, cheltuielile mondiale pentru înarmare au sporit de la 150 de miliarde dolari în 1961 la peste 200 de miliarde în 1970. în ultimul deceniu, cursa înarmărilor a Înghițit între 6 și 6,5 la sută din produsul mondial global, iar în prezent aceste cheltuieli depășesc de 2,5 ori cheltuielile alocate de guverne pentru sănătate și de 30 de ori valoarea ajutorului acordat statelor în curs de dezvoltare. Cheltuielile militare mondiale sînt egale cu produsul național total al țărilor în curs de dezvoltare din Africa, Asia de sud și Orientul îndepărtat luate împreună șl care au o populație de peste 1 300 milioane de oameni.Raportul subliniază că cheltuielile alocate cursei înarmărilor creează chiar țărilor dezvoltate multiple dezavantaje și dificultăți, împiedicin- du-le să-și satisfacă nevoile reclamate de îmbunătățirea situației lor economice, lichidarea sărăciei, spori
Recepție oferită de M.A.E. al R.P. Chineze 
în cinstea reprezentanților țărilor coautoare ale rezoluției 
privind restabilirea drepturilor legitime ale Chinei la O.N.U.PEKIN 4 — Corespondentul A- gerpres, I. Gălățeanu, transmite : Ministerul Afacerilor Externe al R.P. Chineze a oferit o recepție, în seara zilei de 3 noiembrie, în cinstea șefilor de misiuni ai celor 23 de țări, printre care și România, coautoare ale rezoluției privind restabilirea drepturilor legitime ale Chinei la O.N.U. Au fost, de asemenea, pre- zenți șefi și ai altor misiuni diplomatice.Ad participat Li Sien-nien, vice- premier al Consiliului de Stat, Ci Pin-fei, ministru ad-interim al afacerilor externe, Ciao Kuan-hua, adjunct al, ministrului afacerilor externe, șeful delegației chineze la actuala sesiune a Adunării Generale
Dezbateri in Comitetul pentru problemele 

politice și de securitateNEW YORK 4 (Agerpres). — Comitetul pentru problemele politice și de securitate al Adunării Generale a O.N.U. și-a reluat dezbaterile asupra primului punct al agendei sale — „Aplicarea Declarației cu privire la întărirea securității internaționale".în intervenția sa. reprezentantul Turciei, Urnit Haluk Bayulken, a subliniat că promovarea unei politici de pace și securitate internațională este strins legată de respectarea in relațiile dintre state,a principiilor suveranității și integrității teritoriale, neintervenției în treburile interne, e- liminării forței și amenințării cu forța, precum și de realizarea dezarmării generale și totale, de eliminarea tuturor formelor de colonialism și discriminare rasială.Vorbitorul a salutat acțiunile din Europa îndreptate spre îmbunătățirea climatului politic de pe continent și a apreciat că hotărîrea Adunării Generale de a restabili drepturile legitime ale R. P. Chineze la O.N.U. constituie un pas important în direcția realizării universalității acestei organizații.Reprezentantul Republicii Chile. B. Pollak, a condamnat intenția S.U.A. de a efectua explozia nucleară subterană din insula Amchitka și a rele- yat necesitatea încetării experiențelor nucleare în toate mediile.■ Reprezentantul Ciprului, Z. Rossi- des, a arătat că securitatea internațională trebuie să fie construită prin acțiuni comune ale tuturor statelor, menite să soluționeze problemele lumii contemporane în spiritul principiilor înscrise în Carta O.N.U.
★NEW YORK 4 (Agerpres). — Comitetul politic special al Adunării Generale a O.N.U. a doptat, cu 98 de voturi, contra unu și 2 abțineri, proiectul de rezoluție prin care se condamnă și se exprimă profunda indignare față de tratamentul la care sînt

AMÎNAREA DEZBATERILOR 
PRIVIND PROBLEMA „CON
VOCĂRII CONFERINȚEI MON
DIALE ASUPRA DEZAR

MĂRII"NEW YORK 4 (Agerpres). — La sugestia reprezentantului Mexicului, Alfonso Garcia Robles, Adunarea Generală a O.N.U. a hotărît să amine dezbaterile începute miercuri după-amiază in legătură cu problema „Convocării unei conferințe mondiale asupra dezarmării" pină la sosirea delegației Republicii Populare Chineze. Propunerea reprezentantului Mexicului a fost adoptată de adunare fără a fi ridicată vreo obiecție. 

rea nivelului de ' trai, îmbunătățirea condițiilor de învățămînt, asistența medicală, protejarea mediului ambiant.Nu există, deci, nici o îndoială, arată raportul, că transferarea resurselor absorbite de eforturile militare spre satisfacerea nevoilor civile ale omenirii ar duce la sporirea considerabilă a posibilităților de dezvoltare și progres economic al tuturor țărilor. Cursa înarmărilor provoacă mari perturbări în orientarea priorităților naționale, mărind decalajul ce separă statele industrializate de cele aflate în curs de dezvoltare, agravînd situația balanței de plăți externă și re- percutîndu-se în modul cel mai negativ pe plan social.Totodată, arată raportul, cursa înarmărilor facilitează izbucnirea și menținerea conflictelor între națiuni, mărirea gradului de suspiciune și neîncredere între state, pune în pericol pacea și securitatea întregii lumi.în capitolul rezervat concluziilor, raportul subliniază necesitatea pregnantă și urgentă a sporirii considerabile a eforturilor statelor pentru reducerea cheltuielilor militare. Cu cit se va ajunge mai repede la unele măsuri concrete de dezarmare, în special în domeniul armelor nucleare, cu atît mai repede se va putea progresa pe linia înfăptuirii dezideratului popoarelor — dezarmarea generală și totală. Indiferent de mărimea lor și gradul lor de dezvoltare, toate statele au datoria de a contribui la realizarea acestui țel nobil. Raportul conchide subliniind necesitatea ca Organizația Națiunilor Unite să aibă în permanentă supraveghere problema cursei înarmărilor.

a Națiunilor Unite, membri ai delegației.Luînd cuvîntul, Ci Pin-fei a exprimat încă o dată, în numele guvernului și poporului chinez, cele mai cordiale mulțumiri guvernelor și popoarelor țărilor coautoare, guvernelor și tuturor țărilor care susțin dreptatea.Ci Pin-fei a declarat că R. P. Chineză se va situa la O.N.U. de partea tuturor țărilor și popoarelor care iubesc pacea și susțin dreptatea și, împreună cu ele, va lupta pentru apărarea independenței naționale și suveranității de stat a țărilor, pentru cauza salvgardării păcii, pentru progresul omenirii.

supuși deținuții în Republica Sud- Afncană.Rezoluția cere tuturor statelor să facă tot ce le stă în putință pentru a „promova cauza dreptății față de întreaga populație a Africii de Sud.

POZIȚII NOI ÎN BĂTĂLIA
9

ÎMPOTRIVA SUBDEZVOLTĂRIIReuniunea de la Lima a grupului „celor 77“ oferă un tablou panoramic al problemelor subdezvoltării, cu toate formele reliefului social-economic al țărilor așa-zisei „lumi a treia". O primă și semnificativă constatare ce se impune o constituie afirmarea și recunoașterea formelor diverse pe care le îmbracă lupta pentru emancipare economică și socială. Construcția socialistă din Cuba, înfăptuirile remarcabile ale poporului cubanez, sub conducerea comuniștilor, în toate domeniile vieții social- economice, experiența politică chi- liană, de modificare radicală a structurilor economice și a relațiilor sociale, ansamblul transformărilor înfăptuite, într-o viziune progresistă, de guvernul din Peru demonstrează — fapt subliniat și la această conferință — că soluțiile în lupta pentru progres sînt generate de realitățile concrete, istoricește determinate, din fiecare țară în parte.Dezbaterile reuniunii de la Lima au scos puternic în evidență liantul istoric dintre lupta pentru lichidarea subdezvoltării și lupta pentru cucerirea unei reale și depline independențe naționale, unul din factorii principali ai acesteia fiind neatîrnarea economică. Am solicitat pentru „Scînteia" opiniile ministrului de externe chilian, Clodo- miro Almeyda, în legătură cu implicațiile acestei evoluții asupra cooperării internaționale — temă centrală a reuniunii din capitala peru- viană. „Relațiile de cooperare internațională, ne-a spus d-sa — trebuie să ia forme tot mai adecvate timpurilor pe care le trăim și in care se manifestă voința popoarelor de a lichida subdezvoltarea și dependența. Recunoașterea dreptului fiecărei țări de a-și exercita, nestînjenit, suveranitatea asupra resurselor sale naturale reprezintă o manifestare elocventă a realităților zilelor noastre, după cum comerțul internațional trebuie degajat de toate formele dependenței, a dezavantajelor pe care le reprezintă adesea pentru țările in curs de dezvoltare".

ANKARA 4. — Trimisul specialAgerpres, I. Badea, transmite : Joi, la Ankara, au început convorbirile oficiale între ministrul afacerilor externe al României, Corneliu Mănescu, și ministrul de externe al Turciei, Osman Olcay.La convorbiri au luat parte Vasile Gliga, adjunct al ministrului afacerilor externe, George Marin, ambasadorul României la Ankara, Gheorghe Colț, director ad-interim în M.A.E., și alte persoane oficiale române, iar din partea turcă — Orhan Eralp, secretar general in M.A.E., Vahit Ha- lefoglu, secretar, general adjunct, Nazif Cuhruk, ambasadorul Turciei la București, și alți funcționari superiori din M.A.E.Au fost discutate, într-o atmosferă cordială, de sinceritate, aspecte ale relațiilor dintre România și Turcia. Cei doi miniștri de externe au reliefat prietenia și stima reciprocă pe care se întemeiază raporturile dintre România și Turcia, au evidențiat posibilitățile de extindere a acestor raporturi și au convenit să caute căi pentru a dezvolta și aprofunda cooperarea româno-turcă în domeniile economic, tehnico-științific, cultural, turistic etc. în acest context au fost evocate activitatea Comisiei econo
Pentru întărirea coeziunii 
poporului chilian în jurul 
Frontului Unității Populare 
® UN ARTICOL AL SECRETARULUI GENERAL AL P.C.

DIN CHILESANTIAGO DE CHILE 4 (Agerpres). — într-un articol publicat în ziarul „El Siglo" și consacrat primului an al guvernului Unității Populare, secretarul general al Partidului Comunist din Chile, Luis Cor- valan, relevă că realizările obținute în această perioadă în domeniile e- conomic, social-cultural și în strucr turile instituționale demonstrează posibilitatea înfăptuirii revoluției chiliene în actualele condiții existente în țară. Printre măsurile de prim- ordin înfăptuite de guvernul Salvador Allende sînt citate trecerea principalelor bogății extractive în proprietate de stat, etatizarea marilor întreprinderi industriale, a băncilor particulare și a comerțului exterior. cit și îmbunătățirile în sfera consumului și a distribuției. „Aceste schimbări, menționează secreta
0 cuvîntare a ministrului de externe francezPARIS 4 (Agerpres). — într-o cuvîntare rostită în Adunarea Națională, ministrul afacerilor externe, Maurice Schumann, a afirmat că „unul dintre cele mai bune mijloace de a spori securitatea în Europa constă în efortul popoarelor de a se cunoaște mai bine, de a beneficia reciproc de roadele muncii lor". în legătură cu conferința europeană, Schumann a spus că guvernul francez ar prefera ca ea să aibă Ioc la nivelul miniștrilor de externe, pentru a da impulsul inițial, și, concomitent, la nivelul unor comisii în-

DE LA TRIMIȘII NOȘTRI 
SPECIALI

în cadrul dezbaterilor s-a conturat cu pregnanță ideea că strategia dezvoltării nu poate fi abordată izolat, desprinsă din textura extrem de variată a vieții internaționale contemporane, și în primul rînd de irosirea în continuare a unor sume uriașe pentru înarmări, în timp ce decalajul dintre țările dezvoltate și cele în curs de dezvoltare se accen-
Opinii ale unor 

participanți la reuniunea 
„celor 77" de la Lima

tuează. în legătură cu aceasta am consemnat declarația ce ne-a făcut-o președintele actualei sesiuni a Adunării Generale a O.N.U., Adam Malik, prezent la Lima în primele zile ale reuniunii „grupului celor 77",: „Unul din principalele aspecte ale vieții internaționale il constituie interdependența crescîndă dintre națiuni și totodată interdependența dintre problemele care confruntă astăzi omenirea. Problemele legate de comerț și dezvoltare sînt indisolubil legate de cele pe care Ie ridică dezarmarea și securitatea. Iar acestea din urmă, la rîndul lor, sînt incontestabil legate și agravate în a- celași timp de existența sărăciei, de problemele unei proaste folosiri a tehnologiei moderne, degradării mediului înconjurător etc. Este necesar de aceea să se discearnă inciden- 

mice mixte româno-turce, posibilitatea întrunirii sale intr-un viitor apropiat și a ridicării nivelului de reprezentare în cadrul acesteia.La prînz, ministrul de externe turc a oferit un dejun în onoarea oaspetelui român. în timpul dejunului, care a decurs într-o atmosferă caldă, amicală, Osman Olcay și Corneliu Mănescu au rostit toasturi.în cursul după-amiezii, tovarășul Corneliu Mănescu a fost primit Ia președinția Consiliului de Miniștri de premierul Nihat Erim.între ministrul de externe român și primul ministru turc a avut loc, cu acest prilej, o convorbire cordială cu privire la relațiile bilaterale și evoluția situației din Balcani. Cei doi interlocutori au evocat perspectivele adîncirii și consolidării relațiilor ro- mâno-turce în toate domeniile, afir- mind dorința ambelor părți de a examina și adopta împreună măsuri practice în acest sens.Ministrul afacerilor externe al României a depus joi dimineața o coroană de flori la Mausoleul lui Mustafa Kemal Ataturk, în semn de profund omagiu adus eminentului om de stat, întemeietorul Turciei moderne.

rul general al P.C. din Chile, au proiectat în lume o' nouă imagine despre țara noastră. Dar, o dată cu aceasta, au apărut și primele dificultăți, căci, după cum s-a văzut, Statele Unite nu privesc cu ochi buni naționalizarea cuprului și, în general, politica guvernului condus de președintele Allende.Pe de altă parte, forțele reacționare s-au unit într-un front sedi- țios in speranța că, neputînd să depășească greutățile, poziția guvernului se va deteriora".în aceste circumstanțe, scrie Luis Corvalan, trebuie consolidată unitatea dintre clasa muncitoare, poporul chilian — care au făeut posibile victoria și realizările obținute pină în prezent — și Frontul Unității Populare.

sărcinate să concretizeze progresele realizate în domeniile securității, al schimburilor de mărfuri și altele.Referindu-se la situația din Orientul Apropiat, vorbitorul a spus că inițiativele franceze în acest domeniu au avui drept obiectiv sprijinirea rezoluției Consiliului de Securitate.Ministrul francez a afirmat, în încheiere, că „Franța pune mai presus de orice noțiunea de independență națională, iar refuzul oricărei hegemonii reprezintă caracteristica politicii sale externe".

țele acestei împărțiri a lumii în bo- gați și săraci asupra tuturor celorlalte probleme interdependente și să se acționeze în consecință".Reuniunea de la Lima a constituit totodată prilej de puternică a- firmare a necesității întăririi frontului țărilor în curs de dezvoltare in fața politicii expansioniste și de dictat practicată de marile monopoluri. Miniștrii de externe ai mai multor țări au condamnat cu tărie presiunile monopoliste și imperialiste, încercările de amestec în treburile interne ale altor state. în acest spirit, numeroși delegați ’ s-au pronunțat pentru intensificarea colaborării pe toate planurile între țările în curs de dezvoltare, ca o modalitate de a rezista represaliilor economice din partea cercurilor monopoliste și imperialiste. Iată ce ne-a declarat în acest sens Paul Gui Dibo, ministrul minelor din Coasta de Fildeș : „După părerea mea, trebuie să acționăm unit, să ne bizuim pe cooperarea dintre țările noastre. Este adevărat că tabloul „lumii a treia" este el însuși toarte divers. Printre noi există țări mai puțin dezvoltate și altele relativ mai industrializate. Cum s-ar spune, locuim la etaje diferite. Ei bine, trebuie să ne dăm miinile de la primul și pină la ultimul etaj. A sosit timpul să multiplicăm rețeaua relațiilor dintre țările în curs de dezvoltare pe plan regional și subregional. Numai întărind solidaritatea dintre țările angajate direct în această bătălie împotriva subdezvoltării vom putea contracara tendințele marilor monopoluri, vom putea depăși obstacolele și înainta astfel pe calea progresului".Sînt opinii semnificative pentru starea de spirit în care se desfășoară reuniunea de la Lima, unde se face tot mai pregnant auzit glasul acestor țări, animate de hotărîrea de a învinge tarele subdezvoltării, de a înainta cu pași hotăriți pe calea progresului.
Viorel POPESCU 
Eugen POP

VIZITA DELEGAȚIEI 
GUVERNAMENTALE ROMÂNE 

IN R. P. CONGOBRAZZAVILLE 4 (Agerpres). — Delegația guvernamentală română, condusă de adjunctul ministrului comerțului exterior, Vasile Răuță, sosită la Brazzaville pentru a participa la lucrările celei de-a treia sesiuni a Comisiei mixte de cooperare economică și tehnică, a început convorbirile cu delegația congoleză, condusă de Ambroise Noumazalay, coordonatorul general al serviciilor de planificare din Republica Populară Congo.Delegația română a fost primită de Alfred Raoul, vicepreședinte al Consiliului de Stat al Republicii Populare Congo, Ange Diawara, ministrul dezvoltării, și de Sylvanian Goma, ministrul lucrărilor publice. în cursul acestor întrevederi au fost abordate aspecte ale dezvoltării relațiilor de colaborare și cooperare economică ro- mâno-congoleză. La convorbiri a participat Gheorghe Gheorghiu, însărcinatul cu afaceri a.i. al Republicii Socialiste România la Brazzaville.

MONTEVIDEO 4 (Agerpres). — Luînd cuvîntul la o întrunire care a avut Ioc la Montevideo, primul secretar al C.C. al P.C. din Uruguay, Rodney Arismendi, a subliniat că Frente Amplio — coaliție a forțelor de stingă — nu este o grupare electorală de conjunctură, ci o manifestare a prezenței maselor populare în viața politică a țării, pe care alegerile din 28 noiembrie a.c. o vor pune în evidență.Trecînd în revistă etapele premergătoare formării coaliției Frente Amplio, Rodney Arismendi a declarat că aceasta este rezultatul unității crescînde a forțelor de stingă, în condițiile sporirii capacității de organizare și a gradului de conștiință a poporului.
Vii proteste 

împotriva experienței 
nucleare americane 

din AmchitkaWASHINGTON 4 (Agerpres). — Comitetul pentru responsabilități nucleare și alte șapte organizații a- mericane pentru protejarea mediului ecologic au cerut joi Curții Supreme de Apel a S.U.A. să se pronunțe împotriva hotărîrii guvernului Statelor Unite de a efectua experiența nucleară programată sîmbătă, pe poligonul subteran din insula Amchitka.Printre documentele care confirmă riscurile unei asemenea experiențe figurează pentru prima dată un raport secret, întocmit în decembrie anul trecut de către Consiliul prezidențial pentru problemele mediului înconjurător al S.U.A. în raport se arată că explozia proiectată în Amchitka poate antrena fracturarea faliilor terestre în această zonă, cunoscută pentru instabilitatea ei seismică, și declanșa o suită de cutremure, care ar avea drept rezultat formarea unui val uriaș ce s-ar putea propaga pe întinse zone ale Oceanului Pacific.
★OTTAWA. — Decizia Comisiei S.U.A. pentru energia atomică de a proceda sîmbătă. la efectuarea experienței nucleare pe insula Amchitka a fost întîmpinată în Canada cu noi proteste. Guvernul de Ia Ottawa a declarat că această experiență contravine prevederilor dreptului mării, iar premierul Pierre Elliott Trudeau a exprimat în Parlament opoziția poporului canadian față de orice experiențe nucleare.La Ottawa s-a anunțat, de asemenea, că in diverse localități de pe întregul teritoriu al țării au avut loc puternice manifestații de protest împotriva deciziei guvernului american de a efectua această experiență.

CUBA

A început 
noua zafrăHAVANA 4 (Agerpres). — în Cuba a început noua zafră — campanie de recoltare și prelucrare a trestiei de zahăr. Acțiunea a fost inaugurată de două mii de „macheteros" din regiunea Puerto-Padre a provinciei Orien- te, care au început tăiatul trestiei de pe plantațiile fabricii de zahăr „Je- sus Menendez", întreprindere ce va livra primele tone de zahăr din noua recoltă. Spre sfîrșitul lunii noiembrie vor intra in funcțiune zeci de alte fabrici de zahăr ale țării, iar actuala campanie de recoltare se va încheia in cursul apului 1972.Caracteristic pentru anul în curs este faptul că, pe baza analizării științifice de către specialiști a bilanțurilor anilor trecuți, guvernul cubanez a aprobat propunerea de a se începe zafra cu un avans de cîteva săp- tămîni, astfel incit recoltarea și prelucrarea trestiei de zahăr să poată fi încheiate pină la începutul sezonului ploios din anul viitor.

PARIS

Festivității® prilejuite de
a 25-a aniversare a UNESCOPARIS 4 — Corespondentul nostru, P. Diaconescu, transmite : Joi au început în capitala Franței ceremoniile prilejuite de împlinirea a 25 de ani de la înființarea Organizației Națiunilor Unite pentru Educație, Știință și Cultură — U.N.E.S.C.O. Fațada impunătorului sediu din Piața. Fontenby a fost împodobită cu cele 125 de drapele naționale ale statelor membre, printre care și tricolorul României. Pentru prima oară, U.N E.S.C.O. arborează drapelul Republicii Populare Chineze, ca urmare a restabilirii drepturilor legitime ale acestei țări în O.N.U.La festivități participă delegații din 109 state membre ale U.N.E.S.C.O., reprezentanți ai O.N.U. și ai instituțiilor specializate ale acesteia, precum și ai altor organizații internaționale guvernamentale și neguvernamentale.Din partea României ia parte o delegație guvernamentală condusă de Mircea Malița, ministrul învățămîn- tulul. Din delegație mai fac parte ambasadorul Valentin Lipatti, reprezentantul permanent al țării noastre pe lingă U.N.E.S.C.O., prof. Jean Li-

OTTAWA

Convorbiri I. B. Tito —
P. E. TrudeauOTTAWA 4 (Agerpres). — După cum informează agenția Taniug, între președintele R. S. F. Iugoslavia, Iosip Broz Tito, și primul ministru al Canadei, Pierre Elliott Trudeau, au avut loc convorbiri oficiale referitoare la o serie de probleme internaționale, precum, și la relațiile iugoslavo-canadiene. Totodată, menționează agenția, miniștrii de ex

Situația de la frontiera indo-pakistanezăDELHI 4 (Agerpres).— Un purtător de cuvînt al guvernului indian a anunțat că patru avioane de luptă pakistaneze au pătruns miercuri în spațiul aerian al Indiei,' deasupra statului Punjab. El a menționat că avioane ale forțelor indiene au intrat în acțiune împotriva aparatelor pakistaneze, silindu-le să se retragă. Pe de altă parte, agenția Press Trust of India a anunțat că 25 de soldați pakistanezi au fost uciși în cursul unei lupte cu forțele de securitate indiene, care au avut loc la frontiera cu Bengalul oriental, în districtul Nadia. Guvernul indian a anunțat că, în urma incidentelor de la granița cu Pakistanul, această regiune a fost declarată zonă interzisă pentru persoanele care nu sînt de cetățenie indiană.
H HAGENȚIILE DE PRESĂ TRANSMIT:

Cu prilejul împlinirii a 23 
de ani de la stabilirea re
lațiilor diplomatice între 
România și R.P.D. Coreeană, Aurel Mălnășan, ambasadorul României la Phenian, a oferit un cocteil, anunță agenția A.C.T.C. Au luat parte Kim Dea Bon, adjunct al ministrului afacerilor externe, Bang Ki Yong, adjunct al ministrului comerțului exterior, și alte persoane oficiale coreene.'

întrevedere I. Gandhi — 
R. NiXOn. primul ministru al Indiei, Indira Gandhi, care întreprinde o vizită oficială în Statele Unite, a avut joi o întrevedere, la Casa Albă, cu președintele Richard Nixon.

Parlamentul austriac s a întrunit joi în ședință de constituire, în noul parlament, rezultat din alegerile de la 10 octombrie, Partidul socialist deține majoritatea — 93 de locuri din totalul de 183. La încheierea ședinței de constituire, președintele republicii, Franz J.onas, a confirmat oficial cabinetul condus de Bruno Kreisky.
Miniștrii de finanțe ai ce- lor șase țări membre ale Pieței comune s-au întilnit joi, la Paris, intr-o conferință „de informare" — una dintre reuniunile lor neoficiale, consacrate unui schimb de vederi asupra problemelor actuale. Surse apropiate conferinței au precizat că. miniștrii nu au, reușit să-și apropie pozițiile în problema soluționării actualei crize monetare occidentale.
La Panmunjon s a des£ă_ șurat cea de-a 7-a ședință din cadrul convorbirilor preliminare dintre reprezentanții organizațiilor de Cruce Roșie din R.P.D. Coreeană și Coreea de sud. Cu acest prilej a con- .tinuat examinarea problemei ordinii de zi a convorbirilor de fond asupra căreia nu se ajunsese la un acord în cursul discuțiilor precedente. Agenția A.C.T.C. relatează că ședința s-a încheiat fără a se ajunge la un acord asupra acestei probleme. Data următoarei ședințe urmează a fi stabilită ulterior
întâlnire Kohl - Bahr.Michael Kohl, secretar de stat la Consiliul de Miniștri al R. D. Germane, și Egon Bahr, secretar de stat la Cancelaria Federală a R. F. a Germaniei, s-au întilnit la 3 și 4 noiembrie a.c. la Bonn, însoțiți de delegații, pentru a continua tratativele asupra unui acord privind tranzitul intre R.F.G. și Berlinul occidental, precum și in legătură cu un tratat privind 

vescu, rector al Universității din București, președinte al Comisiei naționale române pentru U.N.E.S.C.O., și prof. univ. Pompiliu Macovei.Ședința solemnă prilejuită de aniversarea U.N.E.S.C.O. a fost deschisă de Attilio dell Oro Mâini (Argentina), președintele actualei sesiuni a Conferinței generale a organizației. A luat cuvîntul apoi lordul Hailsham, din partea Marii Britanii, țară în care a fost semnată. în urmă cu 25 de ani Convenția de întemeiere a U.N.E.S.C.O.în continuare, președintele. Franței, Georges Pompidou, a rostit un discurs în care a elogiat activitățile organizate de U.N.E.S.C.O. în domeniile asistenței tehnice, pregătirii de cadre didactice, dezvoltării învăță- mintului științific și luptei împotriva analfabetismului. Referindu-se la contribuția adusă de U.N.E.S.C.O. la dezvoltarea cooperării internaționale, președintele Pompidou a subliniat că această cooperare trebuie să fie universală, atrăgînd participarea tuturor țărilor.Manifestările continuă.

terne al celor două țări au avut • întrevedere în cadrul căreia au efectuat un schimb de opinii asupra unor chestiuni de interes reciproc.Cu prilejul vizitei președintelui Tito, guvernatorul general al Canadei, Roland Michener, a oferit un dineu. Guvernatorul general al Canadei și președintele Iugoslaviei au rostit toasturi.

RAWALPINDI 4 (Agerpres). — Un comunicat al armatei pakistanez» anunță că în regiunea Comilla, de la granița cu India, a avut loc miercuri o* ciocnire între trupele pakistaneze și indiene, în urma tentativei unui grup de soldați indieni, sprijiniți de artilerie, de a se infiltra pe teritoriul Pakistanului. Trupele indiene, precizează comunicatul; au fost nevoite să se retragă cu pierderi grele.Surse oficiale pakistaneze au anunțat că 26 de civili au fost uciși miercuri iar alții răniți în timpul bombardamentelor artileriei indiene asupra mai multor sate din districtul Tripura, de la frontiera indo- pakistaneză, relatează agențiile Associated Press și France Presse.

traficul între R.D.G. și R.F.G. Tratativele, menționează agenția A.D.N., vor fi continuate la 10 si 11 noiembrie a.c., la Berlin.
Misiunea 0.0. la Tel 

AVIV. Șefii de' stat ai Senegalului, Camerunului, Nigeriei și Republicii Zair, care se află într-o vizită în Israel, in cadrul-■ misiunii O.U.A. de a facilita o soluționare pe cale pașnică a conflictului din Orientul Apropiat, au anunțat 'miercuri că vor reveni 'la Tel Aviv: la 16 noiembrie, pentru a doua rundă de convorbiri. Hotărîrea lor a foșt comunicată primului ministru israelian, Golda Meir,, cu ocazia întrevederii' de miercuri.'
Salonul internațional al 

automobilului a fost inau*' gurat miercuri la Torino, în pre- zeiița primului ministru al Italiei, Emilio Colombo. Particjpind pentru prima oară la acest salon internațional, România expune automobile de teren „A.R.O." — produse de Uzina mecanică din Cîmpulurig.
SĂPTĂMÎNA 
CULTURALĂ 

ROMÂNEASCĂ 
LA MuRZZUSCHLAG

. ■ .• ■■■ 1 :

VIENA 4. — Corespondentul 
nostru. P. Stincescu, transmite : 
Localitatea austriacă Murzzusch- 
lag, situată in vecinătatea Mun
ților Semmering. găzduiește, in
tre 3 și 10 noiembrie, o „Săptă
mână culturală românească". In
tre manifestările acestei săptă
mâni figurează expoziția „Româ
nia pitorească", precum și o ex
poziție de carte, înmănunchind 
opere reprezentative apărute in 
ultimul timp din domeniul ar
tei. literaturii, istoriei, științelor 
sociale.

Zilnic sînt prezentate filme do
cumentare românești in școli și 
la casa de cultură din localitate. 
Programul manifestărilor este 
întregit cu o „Săptămână de mu
zică populară românească".

Deschiderea „Săptămânii cul
turale românești" a avut loc la 
sediul Casei de cultură din 
Miirzzuschlag. In cuvântările ros
tite cu acest prilej de ambasado
rul României la Viena. Dumitru 
Aninoiu, și de primarul orașului, 
Franz Kotrba, s-a evidențiat dez
voltarea pozitivă a relațiilor din
tre România și Austria, intensi
ficarea schimburilor bilaterale in 
toate domeniile.
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