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Cuvîntarea rostită de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu

în încheierea lucrărilor plenarei

ÎNCHEIEREA LUCRĂRILOR 
PLENAREI C. C. AL P. C. R.

Stimați tovarăși.Am ajuns la încheierea lucrărilor plenarei Comitetului nostru Central care a dezbătut, timp de trei zile, problemele activității politico-ideologice, ridicării nivelului general al cunoașterii și educației socialiste a maselor, așezării relațiilor din societatea noastră pe baza principiilor eticii și echității socialiste și comuniste. Putem spune că discuțiile au cuprins principalele probleme ale dezvoltării societății , socialiste din patria noastră. Au fost formulate numeroase critici foarte îndreptățite, unii tovarăși au încercat chiar să-și facă și autocritică, dar se vede că timpul a fost ceva mai scurt pentru aceasta. Sperăm că ceea ce n-au reușit să facă în plenară vor face în activitatea practică, acțio- nînd pentru lichidarea lipsurilor ce s-au manifestat în muncă în general și în activitatea lor, lu- crînd cu mai mult entuziasm, cu mai multă fermitate pentru realizarea în cele mai bune condiții a hotărîrilor partidului nostru, a legilor țării.Tovarășii care au luat cuvîntul au formulat numeroase propuneri, foarte importante. Sînt convins că și alți participanți au observații și propuneri cu privire la îmbunătățirea întregii noastre activități. Așa cum s-a hotărît, urmează ca, în continuare, Comitetul Executiv și Secretariatul Comitetului Central al partidului să studieze temeinic toate propunerile făcute în această plenară și în cursul dezbaterilor din partid și să stabilească măsurile necesare în vederea transpunerii în vi’ață a programului de măsuri adoptat.Putem aprecia, cred, că dezbaterile au constituit un adevărat seminar ideologic, o înaltă școală de clarificare a unor probleme de o importanță excepțională pentru afirmarea principiilor socialiste și 

comuniste în viața poporului nostru. Se poate spune că acum avem o mai mare claritate asupra multor probleme de o importanță excepțională pentru afirmarea principiilor socialiste și comuniste în viața poporului nostru, o mai mare claritate asupra multor probleme ideologice, că hotărîrile adoptate trasează o orientare pe deplin clară, marxist-leninistă, în activitatea noastră de educație socialistă, de creare a societății comuniste. Fără îndoială că Programul adoptat de plenară — parte integrantă a Programului elaborat de Congresul al X-lea al partidului — va exercita o puternică influență pozitivă asupra tuturor domeniilor activității noastre economico-sociale. Trebuie să avem permanent în minte principiile eticii și echității socialiste și comuniste, să muncim și să trăim în concordanță cu aceste principii, să facem totul pentru triumful și reflectarea modului de viață comunist în traiul întregului nostru popor.Așa cum am spus de la început, pornim la un drum greu și de lungă durată care cere din partea fiecăruia dintre noi să muncească și mai bine decît pînă acum, cu mai multă exigență și spirit de răspundere. Realizarea mă/ețului program de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate — în care se cuprinde și educația socialistă — cere ridicarea continuă a rolului politic conducător al partidului, a rolului statului nostru socialist.In același timp, trebuie să avem în vedere că făurirea și perfecționarea orînduirii noi, socialiste nu poate, fi decît opera clasei muncitoare, a țărănimii, a intelectualității, a tuturor oamenilor muncii fără deosebire de naționalitate. Trebuie să acționăm pentru dezvoltarea trăsăturilor socialiste în activitatea noastră, a umanismului socialist; să facem din zicala 

românească „a fi om de omenie11 o zicală nouă : „a fi comunist de omenie". (Aplauze puternice).Trebuie să acționăm cu mai multă hotărîre pentru a imprima un spirit nou în munca /și activitatea noastră. Să nu uităm că a fi comunist înseamnă să fii și puțin idealist — desigur, nu în sensul concepției idealiste, ci în sensul unui anumit romantism revoluționar, cum îl numeam noi pe timpuri ; cite o dată îl combăteam — dar greșit, după părerea mea — pentru că fără a te dărui intereselor clasei muncitoare, fără a avea o viziune largă, a visa despre ceea ce trebuie să devină comunismul nu poți fi un revoluționar, nu poți fi un ■ comunist. (Aplauze puternice).Se impune să acționăm hotărît pentru atragerea și mai largă a maselor populare la întreaga activitate de conducere a societății. Să ne preocupăm necontenit de dezvoltarea și lărgirea democrației socialiste, pornind de la faptul că socialismul nu poate fi decît rodul activității conștiente a întregului nostru popor. Se impune, totodată, să ne preocupăm și mai mult de ridicarea calității și a rolului comuniștilor în viața poporului nostru.Putem, spune, tovarăși, că una din caracteristicile pr-incipale ale lucrărilor plenarei noastre este unitatea deplină,, politică șLideologică, a Comitetului nostru Central. (Vii aplauze). De altfel, așa cum am mai arătat, întreaga dezbatere ideologică care a avut loc în ultimele luni a exprimat cu putere unitatea de fier a partidului nostru — izvorul forței și capacității sale revoluționare — coeziunea’sa în jurul Comitetului Central, precum și încrederea nestrămutată și devotamentul întregului popor față de politica marxist-leninistă, internă și externă, a partidului nostru, unitatea și coeziunea sa în jurul Partidului Comunist Român, care călăuzește cu pricepere întrea

ga națiune pe drumul socialismului și comunismului. (Aplauze puter
nice, îndelungi).Tovarăși,Oricît de bune ar fi hotărîrile pe care le-am adoptat, influența lor nu se va simți însă de la sine. Acum hotărîtoare este munca organizatorică, repartizarea justă a cadrelor, controlul îndeplinirii hotărîrilor. Iată de ce este necesar ca toate organele de partid și de stat să stabilească măsurile necesare pentru îmbunătățirea muncii lor, a întregii noastre activități. Trebuie să judecăm oamenii nu după vorbe și declarații, ci după fapte, după felul cum realizează în practică hotărîrile și legile statului, după felul cum se ocupă de soluționarea problemelor care privesc bunăstarea și fericirea întregului popor.Nu trebuie să facem nici o concesie de la principiile noastre de viață. Să nu admitem nici' o a- batere sau încălcare a hotărîrilor și legilor statului. S-a vorbit aici despre, unele încălcări grave ale legalității noastre socialiste, despre unele fapte reprobabile, despre a- buzuri, sustrageri din 1 avutul obștesc ; s-a amintit despre neregulile financiare de la Consiliul municipal București în care sînt implicați și un fost vicepreședinte al acestui consiliu și fostul ministru al industriei materialelor de construc- .ț.ii^.cgre, după - cum, se știe, ,ai>. .'.iwt ■' destituiți. Intr-adevăr, tovarăși, se pune întrebarea : cum s-a putut ajunge aici ? De ce vreme îndelungată acești oameni au putut rămîne nedescoperiți, ba mki,,. mult chiar au fost și promovați în muncă ? De ce Comitetul Executiv al Consiliului popular municipal București, comitetul municipal de partid și primarul Capitalei nu au sesizat la timp aceste neajunsuri ? Această situație nu se poate explica decît prin lipsa unei bune organizări. a muncii de eon- 
(Continuare în pag. a IlI-a)

Vineri, 5 noiembrie, au 
continuat lucrările plenarei 
Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român.

La dezbaterile pe margi
nea expunerii prezentate de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 
cu privire la Programul 
Partidului Comunist Român 
pentru îmbunătățirea activi
tății ideologice, ridicarea 
nivelului general al cunoaș
terii și educația socialistă a 
maselor, pentru așezarea re
lațiilor din societatea noas
tră pe baza principiilor eti
cii și echității socialiste și 
comuniste au luat cuvîntul 
tovarășii: Mihail Florescu, 
ministrul industriei chimice; 
Vasile Patilineț, membru su
pleant al Comitetului Execu
tiv, secretar al C.C. al 
P.C.R.; Brăduț Covaliu, pre
ședintele Uniunii Artiștilor 
Plastici; Trandafir Cocârlă, 
prim-secretar al Comitetului 
județean Caraș-Severin al 
P.C.R.; Constantin Pîrvu- 
lescu, membru al Comisiei 
Centrale de Revizie ; Mihail 
Bujor Sion, președintele Co
mitetului de Stat al Radio- 
televiziunii; Virgil Troiin, 
ihembru al Comitetului Exe
cutiv, al Prezidiului Per

HOTARÎREA 
plenarei Comitetului Central 

al Partidului Comunist Român
2. Plenara însărcinează Comitetul Executiv și Se-1 cretariatul Comitetului Central să studieze propunerile, observațiile critice și sugestiile făcute de participanții la plenară, precum și cu prilejul dezbaterilor care s-au desfășurat în organizațiile de partid, de masă și obștești și să ia măsuri pentru a asigura aplicarea lor, în concepția exprimată în expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu și adoptată de - plenară ca document. >3. Plenara obligă organele și organizațiile de partid, instituțiile de învățămînt, de știință și cultură, presa centrală și locală, radioul și televiziunea, editurile, toate instituțiile ideologice și educative și recomandă orgănizațiildr de masă și obștești să-și îmbunătățească programele de măsuri privind activitatea ideologică și politico-educativă în lumina documentelor plenarei, să acționeze cu fermitate șl consecvență pentru înfăptuirea lor, pentru ridicarea eficienței și forței de înrîurire a acestei activități.4. In spiritul expunerii tovarășului Nicolae Ceaușescu, plenara cere tuturor comuniștilor să manifeste în toate împrejurările, în muncă și în societate, în întregul lor comportament principialitate partinică, exigență revoluționară, combativitate și intransigență față de ceea ce este vechi și înapoiat, de tot ce frînează mersul înainte al societății noastre, să afirme constant înaltă responsabilitate, spirit de disciplină și de dăruire în înfăptuirea politicii partidului. Cadrele de partid și de stat, toți comuniștii au obligația de a veghea neobosit la aplicarea hotărîrilor partidului și statului, a legilor țării, a principiilor eticii și echității socialiste, de a nu admite nici un fel de încălcare a acestora.De asemenea, este necesar să se acorde o mai mare atenție promovării cadrelor în conformitate cu principiile partidului nostru. Criteriul de bază în promovarea acestora trebuie să-1 constituie calitățile moral-politice, rezultatele obținute în activitatea practică, hotărîrea și devotamentul cu care militează pentru înfăptuirea politicii partidului, pentru continua înflorire a patriei.5. Ținînd seama de rolul sporit ce revine comunistului în dezvoltarea societății noastre, plenara obligă organele și organizațiile de partid să manifeste o înaltă exigență față de calitățile moraț-poli- tice și profesionale ale celor ce solicită primirea în partid, să se preocupe necontenit de educarea partinică și ridicarea nivelului de pregătire politico-ideo- logică al tuturor comuniștilor, asigurînd ca fiecare membru al partidului să înfăptuiască cu credință prevederile statutului Partidului Comunist Român, să poarte cu demnitate înaltul titlu de comunist, să reprezinte un model de cinste și corectitudine, de atitudine înaintată în muncă, în viața obștească și personală pentru toți membrii societății.6. Plenara dă o înaltă apreciere politicii externe și activității internaționale a partidului și statului nostru, bazate pe principiile respectării independenței și suveranității naționale, egalității în drepturi, neamestecului în treburile interne și avantajului reciproc, politică îndreptată spre întărirea prieteniei și colaborării cu toate țările socialiste, cu toate partidele comuniste și muncitorești, cu forțele antiimpe- rialiste de pretutindeni, spre dezvoltarea ■ relațiilor cu toate țările lumii, fără deosebire de orînduirea lor socială.In întreaga activitate politico-ideologică se va acorda o atenție deosebită educării maselor largi populare în spiritul internaționalismului, al principiilor politicii externe a partidului și statului nostru, făcînd din fiecare comunist și cetățean un militant activ pentru înfăptuirea acestei politici-, pentru dezvoltarea colaborării și prieteniei cu toate popoarele, pentru cauza păcii în lume.7. Pentru a veni în sprijinul organizării și desfășurării activității politico-ideologice și cultural-educative, lucrările plenarei se vor publica în volum, intr-un tiraj de masă.Plenara C.C. al P.C.R. își exprimă convingerea că înfăptuirea Programului pentru îmbunătățirea activității ideologice, pentru ridicarea nivelului general al cunoașterii și educația socialistă a maselor, pentru așezarea relațiilor din societatea noastră pe baza principiilor eticii și echității socialiste și comuniste va asigura dezvoltarea conștiinței socialiste a oamenilor muncii, sporirea rolului lor în făurirea conștientă a propriului destin, în dezvoltarea României pe drumul socialismului și comunismului. Aceasta va contribui la afirmarea tot mai puternică a partidului ca forță politică conducătoare a întregii vieți politice, economice și social-culturale a țării noastre, la îndeplinirea cu succes a misiunii sale istorice față de națiunea noastră socialistă, față de cauza socialismului și progresului în lume.

Plenara Comitetului Central, al Partidului Comunist Român, întrunită în zilele de 3—5 noiembrie 1971, a dezbătut, pe baza expunerii secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, Programul P.C.R. pentru îmbunătățirea activității ideologice, ridicarea nivelului general al cunoașterii și educația socialistă a maselor, pentru așezarea relațiilor din societatea noastră pe temelia principiilor eticii și echității socialiste și comuniste.( Plenara constată că, drept rezultat al creșterii impetuoase a forțelor de producție, al profundelor transformări petrecute în relațiile sociale, al puternicei dezvoltări a învățământului, științei Și culturii, al ridicării nivelului de trai nlateriai ’ și' cultură! al' poporului, al vastei activități politico-educative desfășurate de partid în anii construcției socialiste, s-au produs schimbări adînci în conștiința oamenilor, în viața spirituală a societății. Conștiința nouă, socialistă a poporului se exprimă pregnant în adeziunea sa unanimă la politica internă și externă a partidului, în munca eroică, plină de abnegație a clasei muncitoare, a țărănimii și intelectualității, a tuturor oamenilor muncii, fără deosebire de naționalitate, pentru înfăptuirea acestei politici, în rezultatele remarcabile obținute, sub conducerea partidului, în construirea socialismului, în dezvoltarea economică și social-culturală a patriei.Călăuzindu-se după hotărîrile Congresului al X-lea al partidului, plenara își însușește pe deplin concluziile privind necesitatea ridicării conștiinței socialiste a oamenilor muncii la nivelul exigențelor superioare ale noii etape de dezvoltare a țării noastre, a aplicării cu fermitate în toate domeniile vieții sociale a eticii și echității socialiste. iPlenara C.C. al P.C.R- dă o înaltă apreciere și aprobă întru totul amplul program de măsuri adoptat de Comitetul Executiv al C.C. al P.C.R. în iulie a.c. pe baza propunerilor secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, pentru îmbunătățirea întregii activități politice, ideologice, de educație comunistă, marxist-leninistă a maselor, văzînd în acest program o vie întruchipare a responsabilității și umanismului care gălăuzesc politica partidului, a caracterului său consecvent revoluționar.Plenara C.C. al P.C.R. constată cu profundă satisfacție că dezbaterile cu privire la aceste măsuri, cît și asupra ideilor călăuzitoare din expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu la consfătuirea de lucru din iulie a.c. cu activul din domeniul ideologic, în organizațiile de partid, de masă și obștești, cu întregul popor, au căpătat un caracter cu adevărat național, întrunind adeziunea și deplina aprobare a comuniștilor, a tuturor oamenilor muncii, ztransformîndu-se într-o puternică manifestare a unității partidului, a hotărîrii neclintite a poporului nostru de a înfăptui neabătut politica internă și externă a Partidului Comunist Român.Măsurile stabilite de Comitetul Executiv al C.C. al P.C.R., spiritul combativ, înnoitor, imprimat în toate domeniile de activitate de dezbaterile care au avut loc, trecerea la înfăptuirea programelor proprii de măsuri adoptate cu acest prilej se resimt în mod pozitiv în activitatea politică și educativă, în toate sectoarele de activitate, contribuind la afirmarea și mai puternică a rolului conducător al partidului în întreaga viață socială.Plenara aprobă în întregime expunerea prezentată de tovarășul Nicolae Ceaușescu Comitetului Central spre dezbatere, analiza multilaterală, științifică, de mare însemnătate principială și practică a activității politico-ideologice și cultural-educative.In expunerea secretarului general sînt exprimate elocvent înalta principialitate și exigența comunistă a conducerii partidului nostru, gîndirea creatoare, originală și capacitatea de a analiza în spiritul marxist-leninismului fenomenele vieții sociale și de a elabora soluțiile cerute de progresul societății noastre socialiste, profundul devotament față de interesele vitale ale națiunii noastre, ale cauzei socialismului, progresului și păcii în lume.Plenara își însușește pe deplin programul de măsuri cuprins în expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu pentru îmbunătățirea activității ideologice, ridicarea nivelului general al cunoașterii și educația socialistă a maselor, pentru așezarea relațiilor din societatea noastră pe baza principiilor eticii și echității socialiste și comuniste.1. Plenara Comitetului Central al Partidului Comunist Român hotărăște să adopte expunerea secretarului general ca document, care, împreună cu măsurile adoptate de Comitetul Executiv al C.C. al P.C.R. în iulie 1971, să stea la baza întregii activități de educare a omului nou, multilateral dezvoltat, constructor conștient al socialismului și al comunismului.

manent al C.C. al P.C.R., 
președintele Consiliului Cen
tral al Uniunii Generale a 
Sindicatelor din România; 
Petre Dănică, prim-secretar 
al Comitetului județean Vîl- 
cea al P.C.R.; Florea Dumi
trescu, ministrul finanțelor; 
Leonte Răutu, membru al 
Comitetului Executiv al C.C. 
al P.C.R., vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri; 
Gheorghe Necula, prim-se
cretar al Comitetului jude
țean Ilfov al P.C.R.; Mlron 
Constantinescu, membru su
pleant al Comitetului Execu
tiv al C.C. al P.C.R., pre
ședintele Academiei de ști
ințe sociale și politice, rec
torul Academiei „Ștefan 
Gheorghiu" pentru pregăti
rea cadrelor de conducere a 
activității de partid, social- 
politice, economice și ad
ministrației de stat.

Tovarășul Emil Bodnaraș, 
membru al Comitetului E- 
xecutiv, al Prezidiului Per
manent al C.C. al P.C.R., a 
dat citire, în numele comi
siei de redactare, proiectu
lui de Hotărîre a plenarei 
Comitetului Central pe care 
plenara a adoptat-o în Una
nimitate.

De asemenea, plenara a 
aprobat măsurile stabilite pe 
baza experienței acumulate 
de organele de partid, pri
vind îmbunătățirea organi
zării și funcționării comisii
lor pe probleme de la C.C. 
al P.C.R. și organele locale 
de partid. Potrivit hotărîrii 
plenarei Comitetului Cen
tral, la C.C. al P.C.R. vor 
funcționa următoarele co
misii : Comisia pentru pro
blemele economice ; Comi
sia pentru probleme de a- 
gricultură, silvicultură șl 
industrie alimentară ; Comi
sia pentru problemele so
ciale, de sănătate șî nivel 
de trai; Comisia pentru pro
blemele muncii organizato
rice, de cadre, ale activită
ții organelor de stat și for
melor obștești de participa- 
rțe a maselor la conducerea 
societății; Comisia pentru 
problemele ideologice, ale 
științei și învățămîntulul; 
Comisia pentru relațiile in
ternaționale.

în încheierea lucrărilor 
plenarei a luat cuvîntul to
varășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Parti
dului Comunist Român.
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Adunarea festivă 
consacrată celei 

de^a 54-a aniversări 
a Marii Revoluții 

Socialiste din Octombrie

în Editura politică a apărut:

NICOLAE CEAUȘESCU
Expunere cu privire la PROGRAMUL P.C.R. pentru 
îmbunătățirea activității ideologice, ridicarea nive
lului general al cunoașterii și educația socialistă a 
maselor, pentru așezarea relațiilor din societatea 
noastră pe baza principiilor eticii și echității socia- 

. liste și comuniste — 3 noiembrie 1971
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Cuvîntul participanților la dezbaterile 
plenarei Comitetului Central 

al Partidului Comunist Român
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Socialiste din Octombrie r
ADUNAREA FESTIVA CONSACRATA CELEI

Cu prilejul împlinirii a 54 de ani de la Marea Revoluție Socialistă din Octombrie, la Casa prieteniei ro- mâno-sovietice din Capitală a avut loc, vineri după-amiază, o adunare festivă organizată de Comitetul municipal București al P.C.R., Uniunea Generală a Sindicatelor din România, Consiliul Culturii și Educației Socialiste, Comitetul Central al Uniunii Tineretului Comunist și Consiliul General al A.R.L.U.S.Fundalul scenei, încadrat de drapelele de stat ale Republicii Socialiste România și U.R.S.S., era dominat de portretul lui V. I. Lenin de urarea : „Trăiască prietenia 1 mâno-sovietică !“.In prezidiul adunării au > luat i și roloc

tovarășii Paul Niculescu-Mizil, membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent, secretar al C.C. al P.C.R., Dumitru Popescu, membru al Comitetului Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., președintele Consiliului Culturii și Educației Socialiste, Leonte Răutu, membru al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., vicepreședinte 'al Consiliului de Miniștri, losif Banc, membru supleant al Comitetului Executiv al C:C. al P.C.R., vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, Ilie Murgu- lescu, vicepreședinte al Marii Adunări Naționale, Mihail Roșianu, președintele Consiliului General al A.R.L.U.S., Petru Burlacu, adjunct al ministrului afacerilor externe,

Pavel Ștefan, secretar al Consiliului Central al U.G.S.R., general-colonel Sterian Țîrcă, adjunct al ministrului forțelor armate, Dumitru Lazăr, adjunct de șef de secție la C.C. al P.C.R., Ilie Rădulescu, secretar al' Comitetului municipal» București al P.C.R., Aurel Stoica, secretar al C.C. al U.T.C., și Carmen Petrescu, studentă.In prezidiu au luat loc, de asemenea, V. I. Drozdenko, ambasadorul Uniunii Sovietice la București, și G. L. Kamaev, conducătorul delegației Asociației de prietenie sovieto- române, președintele Comitetului pentru invățămînt profesional și tehnic de pe lîngă Consiliul de Mi-

niștri al R. în Sovietul Ruse, care cu prilejul te zilei de 1In sală se aflau conducători de instituții centrale șl organizații obștești, personalități ale vieții științifice și culturale, oameni ai muncii din întreprinderile și instituțiile Capitalei-, ziariști români și corespondenți ai presei străine.La adunare au participat șefi ai u- nor misiuni diplomatice acreditați la București.Erau prezenți membrii delegației Asociației de prietenie sovieto-ro- mâne, care ne vizitează țara.

. S. F. 8. Ruse, deputatSuprem al R. S. F. S. se află in țara noastră manifestărilor consacra- 7 Noiembrie.
Au fost intonate imnurile de stat ale Uniunii Sovietice și Republicii Socialiste România.Adunarea a fost deschisă de tovarășul Ilie Rădulescu.Despre semnificația istorică a Marii Revoluții Socialiste din Octombrie au vorbit tovarășii losif Banc, membru supleant al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, și V. I. Drozdenko, ambasadorul Uniunii Sovietice la București.Cuvintările au fost subliniate în repetate rînduri cu aplauze.în încheierea adunării festive 

a fost prezentat un program artistic.(Agerpres)
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Cuvintarea tovarășului
I

Oiiîhtarea
losif Banc

Manifestări în țară prilejuite 
de aniversarea Marii Revoluții

In legătură cu apropiata aniversare a Marii Revoluții Socialiste din Octombrie, la casele prieteniei romă- no-sovietice din Arad, Brașov, Brăila, Cluj, Constanța, Craiova, Iași, Tg. Mureș, Oradea, Timișoara, la Casa de cultură a sindicatelor din Suceava, precum și in alte localități au fost organizate m mifestări, in cadrul cărora activiști de partid și de. stat, conducători ai organizațiilor obștești și cadre didactice au vorbit

despre Marea Revoluție Socialistă din Octombrie, subliniind însemnătatea ei istorică. Vorbitorii au relevat, de asemenea, succesele obținute de popoarele Uniunii Sovietice in construirea societății comuniste.In alte localități din țară au fost organizate expoziții de cărți și de fotografii, gale ale filmului sovietic, montaje literare și diverse alte manifestări. (Agerpres)
Al doilea concert al Orchestrei

simfonice de stat a U.R.S.S.

După ce a relevat însemnătatea istorică mondială a Marii Revoluții Socialiste din Octombrie 1917, vorbitorul a subliniat că aceasta a constituit actul de naștere a orînduirii socialiste, a marcat începutul epocii revoluțiilor proletare și de eliberare națională. Victoria Marii Revoluții Socialiste*din Octombrie a dat un puternic avînt luptei clasei muncitoare, a maselor largi populare de pe toate meridiapele globului, pentru eliberarea socială și națională, pentru înnoirea structurală a societății. La a 54-a aniversare a victoriei Revoluției Socialiste din Octombrie, omenirea prezintă tabloul unor mari și profunde prefaceri. Idealurile socialismului au trecut din sfera aspirațiilor în aceea a realităților sociale practice. învingător în 14 țări din Europa, Asia și America Latină, socialismul devine. într-o măsură tot mai mare, factorul hotărîtor al dezvoltării societății contemporane. Realizările obținute de țările socialiste in toate domeniile de activitate atestă forța, superioritatea și vitalitatea noii orînduiri, singura capabilă să ofere cadrul de manifestare și afirmare creatoare a forțelor progresului social. Prefigurînd viitorul luminos al umanității, înfăptuirile din toate aceste țări fac să crească și mai mult forța de atracție și influențare a socialismului în lumea contemporană.Referindu-se la succesele remarcabile obținute de popoarele U.R.S.S., vorbitorul a relevat că Uniunea Sovietică se prezintă astăzi ca un stat industrial puternic, cu un uriaș potențial economic și un înalt nivel tehnic, cu o agricultură în plin progres. Sînt unanim cunoscute și- apreciate grandioasele , realizări în. domeniul cuceririi Cosmosului, al folosirii pașnice a energiei nucleare, în ramurile de avangardă ale științei și tehnicii contemporane. Congresul al XXIV-lea al P.C.U.S. deschide, prin obiectivele stabilite, perspective mărețe de dezvoltare a economiei, științei și culturii sovietice și ridicării neîntrerupte a nivelului de trai al celor ce muncesc. Poporul român se bucură din toată inima de aceste succese care constituie o contribuție hotărîtoare la creșterea puterii sovietice și a influenței socialismului în lume, la întărirea forțelor păcii șL progresului.Vorbitorul a evocat apoi tradițiile prieteniei și solidarității . internaționaliste, formate de-a lungul anilor între comuniștii români și cei sovietici, între popoarele celor două țări. Continuînd vechile legături de solidaritate frățească cu mișcarea revoluționară din. Rusia — a spus vorbitorul — muncitorii români, în frunte cu militanții revoluționari, și-au demonstrat deplina lor solidaritate internaționalistă activă cu tînărul stat socialist. Partidul Comunist Român, încă de la constituirea sa, a înscris pe ■ stindardul său de luptă prietenia și solidaritatea cu Uniunea Sovietică, cu Partidul Comunist bolșevic făurit de Lenin, a promovat cu consecvență în rîndul maselor ideile Revoluției din Octombrie, a organizat și condus acțiunile de popularizare a realizărilor economice, sociale și culturale, dobindite de prima țară socialistă din lume, a combătut manifestările an- tisovietice ale cercurilor reacționare interne și internaționale.în anii războiului hitlerist antiso- vletic comuniștii români, înfruntînd teroarea cumplită îndreptată împotriva lor, s-au situat în fruntea maselor largi' ale poporului, au organizat rezistența antifascistă, pentru răsturnarea dictaturii militaro-fascis- 1 războiul alăturarea forțelor antihitle- pe front au insu-
te, ieșirea României din nedrept antisovietic și : ei la coaliția " riște. Victoriile obținute de armatele sovietice flat avint și bărbăție poporului român, în lupta împotriva fascismului. în condițiile acestor victorii, Partidul Comunist Român, în colaborare cu forțele largi patriotice, antifasciste, a organizat și condus insurecția națională antifascistă armată de la 23 August 1944, care a dus la răsturnarea dictaturii militaro- fasciste, întoarcerea armelor împotriva Germaniei naziste și angajarea României cu întregul ei potențial material, militar și uman in războiul antihitlerist.în focul luptelor purtate în comun de ostașii români și sovietici pentru eliberarea definitivă a întregului teritoriu al României, precum și pentru eliberarea Ungariei și Cehoslovaciei, pină la victoria finală asupra Germaniei fasciste, s-a cimentat trainic prietenia dintre țările și popoarele noastre.Prietenia și colaborarea frățească dintre poporul român și poporul sovietic s-au ridicat, în anii construcției socialismului, pe o treaptă superioară, au devenit una din temeliile politicii externe a țării noastre. La baza acestora stau comunitatea orînduirii sociale, ideologia comună mar- xist-leninistă, țelurile comune ale construirii socialismului și comunismului, ale apărării păcii în lume.O contribuție de seamă la întărirea și dezvoltarea acestor relații au adus întîlnirile și convorbirile din ultimii ani dintre conducătorii de partid și de stat ai celor două țări. Tratatul de prietenie, colaborare și asistență mutuală dintre Republica Socialistă România și Uniunea Sovietică, semnat anul trecut la București, dă expresie hotărîrii popoarelor noastre de a întări și dezvolta și în viitor, în spiritul internaționalismului socialist și întrajutorării tovără-

șești, prietenia, alianța și colaborarea multilaterală româno-sovietică în interesul ambelor țări și popoare.Relevăm cu satisfacție faptul că între țările noastre cresc și se diversifică tot mai mult colaborarea și cooperarea economică și tehnico-științi- fică. An de an asistam la o creștere a schimburilor reciproce de mărfuri, Uniunea Sovietică constituind principalul partener in comerțul exterior al României. Prin noul acord comercial de lungă durată pe anii 1971— 1975 s-a convenit un volum total de schimburi de mărfuri cu peste 40 Ia sută mai mult decît prevederile acordului comercial pe perioada 1966— 1970. Au fost încheiate, de asemenea, acorduri privind importante acțiuni de cooperare economică și tehnico- științifică în domeniile metalurgiei, energiei atomice, construcțiilor mașini, chimiei și altele.Vorbitorul a menționat o serie fapte care ilustrează îmbogățirea lărgirea continuă a colaborării domeniul cultural-artistic, menită contribuie la mai buna cunoaștere reciprocă a popoarelor român și sovietic. Partidul și statul nostru sînt ho- tărîte să acționeze și în viitor pentru dezvoltarea, pe toate planurile, a colaborării tovărășești dintre ■ România și U.R.S.S., dintre P.C.R. și P.C.U.S., considerînd că aceasta corespunde intereselor fundamentale ale celor două popoare, cauzei întăririi coeziunii și unității țărilor socialiste, a mișcării comuniste și muncitorești internaționale, . cauzei socialismului și păcii.în continuare tovarășul losif Banc a spus : Succesele obținute de poporul nostru, sub conducerea Partidului Comunist Român, dovedesc din plin; marea forță transformatoare a orînduirii socialiste. Ca urmare a transpunerii în viață a politicii mâr- xist-leniniste a partidului — de făurire . a socialismului, pe baza legilor obiective generale și ținînd seama de condițiile concrete — Romania a devenit un stat cu o industrie în plină dezvoltare și modernizare, cu o agricultură socialistă în continuu avînt, cu un nivel de viață și civilizație tot mai ridicat, in pas cu cp- ordonatele progresului social poran.înfăptuirea consecventă, a politicii de industrializare a țării a schimbarea ra,dicalâ a structurii mecanismului economic național. Prin îndeplinirea cu succes a pianului cincinal, perioada 1966—1970 s-a înscris în istoria țării noastre ca una dintre cele mai dinamice, care a accentuat procesul de formare a unei economii moderne și eficiente și trecerea la o nouă etapă de dezvoltare a societății românești.Această etapă — de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate, al cărei program a fost a- probat de Congresul al X-lea al P.C.R., va demonstra și mai mult, prin modificările cantitative și calitative care vor avea loc, superioritatea socialismului ca orinduire și va crea bazele trainice trecerii treptate a- societății românești spre, comunism. Garanția realizării cu succes a acestui program stă in creșterea rolului conducător al partidului în toate domeniile de activitate, in adeziunea și participarea activă, conștientă, a oamenilor muncii la înfăptuirea politicii partidului și statului nostru.Elementul fundamental al noului plan cincinal pe anii 1971—1975, recent aprobat de Marea Adunare Națională, il constituie continuarea industrializării in ritmurile înalte, caracteristice dinamismului socialist al României.Dezvoltind la un înalt nivel economia, cultura și învățămîntul, spre binele și bunăstarea oamenilor muncii, partidul nostru își îndeplinește, atît o datorie națională față de poporul român, cit și una internațională, contribuind din plin Ia întărirea forțelor socialismului, la creșterea puterii și influenței sale în lume. 'După ce a subliniat măsurile stabilite de partid pentru perfecționa- ■ rea organizării și planificării economiei naționale, a conducerii întregii vieți sociale, adîncirea democrației socialiste și participarea tuturor oamenilor muncii la elaborarea și înfăptuirea politicii interne și externe a țării, vorbitorul a spus : Aplicînd linia stabilită de Congresul al X-.lea și manifestî-nd grijă și responsabilitate pentru viitorul națiunii, Partidul Comunist Român acordă cea mai mare atenție activității politico-educative, teoretice și ideologice. Chiar astăzi s-a încheiat plenara C.C. al partidului nostru' care a dezbătut șj aprobat programul pentru îmbunătățirea activității ideologice, ridicarea nivelului general al cunoașterii și educația socialistă a maselor, pentru așezarea relațiilor din societatea noastră pe baza principiilor și .echității socialiste și comuniste, Expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu prezentată îa plenară constituie un document de mare insemnătate principială și practică oglindind înalta principialitate și exigența comunistă a conducerii partidului nostru, gîndirea creatoare, originală și capacitatea de a analiza in spiritul marxism-leninis- mului fenomenele vieții sociale și de a elabora soluțiile cerute de progresul societății noastre socialiste, profundul devotament față de interesele vitale ale națiunii noastre, ale cauzei socialismului, progresului și păcii în lume.Referindu-se în continuare la politica externă a României, vorbitorul a
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spus : Ca țară socialistă, țara noastră desfășoară o intensă .activitate in centrul cățeia situează in mod statornic dezvoltarea prieteniei, colaborării și alianței frățești cu toate statele socialiste.Partidul și guvernul acordă o a- tenție deosebită extinderii colaborării economice și tehnico-științifice cu țările membre ale C.A.E.R., cu toate statele socialiste, dezvoltă colaborarea militară cu statele membre ale Tratatului de la Varșovia și cu celelalte țâri socialiste, pornind de la convingerea că aceasta corespunde atît intereselor poporului nostru, cit și intereselor celorlalte popoare.Nutrind ferma convingere că ceea ce este comun și unește țările socialiste este infinit mai puternic și ho- tăritor in relațiile lor reciproce, partidul și guvernul țării noastre desfășoară o neobosită activitate pentru intărirea unității și coeziunii tuturor țărilor socialiste, a mișcării comuniste și muncitorești internaționale. .Subliniind că România promovează o largă colaborare economică, tehnică, științifică și culturală cu toate' ; țările lumii, vorbitorul a arătat că ea așează neabătut, la baza raporturilor sale cu toate statele, principiile deplinei egalități în drepturi, respectării independenței și suveranității naționale, neamestecului în treburile interne, avantajului reciproc — ca singura bază rațională a unei colaborări trainice între state, indiferent de orinduirea social-po- litică. în relațiile cu țările socialiste se adaugă și principiul întrajutorării tovărășești, ninismului, proletar.■Ca țară- europeană. România acționează cu consecvență in direcția statornicirii unui climat de 'înțelegere și colaborare intre toate statele continentului. O mare importanță au normalizarea relațiilor dintre cele două state germane, participarea lor cu depline drepturi la viața internațională. De asemenea, o mare importanță in contextul preocupărilor pentru securitatea europeană au tratatele încheiate intre U.R.S.S. și Republica Federală a Germaniei și între Republica Populară Polonă și' Republica Federală a Germaniei, precum și a- cordul intervenit in problema Berlinului occidental. Considerăm, a spus vorbitorul, că in prezent există condiții favorabile pentru a se trece neîntîrziat la pregătiri concrete in vederea convocării unei conferințe general-europene cu participarea tuturor statelor interesate.Țara noastră se pronunță totodată pentru realizarea unei înțelegeri între statele balcanice, care să ducă la transformarea Balcanilor intr-o zonă a păcii și colaborării, fără arme nucleare. România militează consecvent pentru dezarmare și în special pentru dezarmarea nucleară. Ea s-a pronunțat și se pronunță cu tărie pentru încetarea tuturor războaielor de agresiune, pentru lichidarea oricăror conflicte, pentru eliminarea surselor de tensiune, de încordare. Sprijinind lupta eroică a popoarelpr din Indochina împotriva agresiunii’imperialiste a S.U.A., ne pronunțăm pentru retragerea neintîrziată a tuturor trupelor agresoare din această parte a lumii, pentru respectarea dreptului inalienabil al popoarelor vietnamez, laoțian și khmer de a-și hotărî singure destinele, conform propriilor interese și aspirații. în același timp, țara noastră se pronunță pentru soluționarea conflictului în Orientul A- propiat, pe baza aplicării rezoluției Consiliului de Securitate din 22 noiembrie 1967.O însemnătate deosebită o prezintă, în zilele noastre, contactele directe, întîlnirile și schimburile de vederi dintre oamenii politici, ca metodă ce oferă posibilitatea găsirii unor soluții reciproc acceptabile atît pentru probleme de interes comun, cit și pentru rez61varea unor xpro- bleme actuale ale vieții internaționale. în acest cadru noi apreciem recentele vizite ale tovarășilor L.I. Brejnev, N.V. Podgornîi, A.N. sîghin, contactele și convorbirile care le-au purtat cu reprezentanții altor țări, ca o contribuție importantă la normalizarea raporturilor internaționale, la opera destinderii și colaborării între state.Restabilirea recent, a drepturilor legitime ale Republicii Populare Chineze la Organizația Națiunilor Unite, salutată cu deosebită satisfacție de opinia publică din țara noastră,
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____  ____ ... .se înscrie ca un eveniment însemnat in "o victorie remarcabilă a forțelor păcii și progresului, a spiritului realist și legalității internaționale.Comuniștii români, întregul nostru popor, a spus vorbitorul în încheiere, urmăresc cu profund interes și solidaritate frățească realizările popoarelor Uniunii Sovietice, munca lor însuflețită pentru făurirea societății comuniste. îmi revine plăcuta misiune de a I transmite in numele conducerii Partidului Comunist Român și guvernului Republicii Socialiste România, cu prilejul aniversării a 54 de ani de la Marea Revoluție Socialistă din Octombrie, Partidului Comunist al Uniunii Sovietice, guvernului sovietic, comuniștilor și tuturor oamenilor sovietici, o dată cu cele mai bune urări de succes în îndeplinirea sarcinilor trasate de Congresul al XXIV-lea al P.C.U.S., sincere felicitări și salutul nostru frățesc.

viața internațională, constituind
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ambasadorului
V. I. DrozdenkoDupă ce a transmis țese oamenilor muncii ....... .Socialistă România, din partea oamenilor muncii din " ’ V. I. Drozdenko ceputul cuviritării ........     ,bine de jumătate de veac cauza lui'' Octombrie a trecut printr-o verificare istorică multilaterală, trăiește și triumfă nu numai prin victoria socialismului și prin realizările construcției comunismului, din U.R.S.S., dar și prin dezvoltarea sistemului mondial socialist, prin amploarea mișcării revoluționare din țările capitaliste, prin succesele mișcării de eliberare națională. ,In cei 54 de ani care au trecut de la victoria Marii Revoluții Socialiste din Octombrie, poporul sovietic, sub conducerea partidului său comunist, a obținut realizări istorice. Numai intr-un singur an — 1970 — producția industrială a fost de mai bine de două ori mai mare față de toate cele trei cincinale antebelice. In prezent, Uniunea Sovietică dă o producție industrială mai mare decit țări dezvoltate industrial ca Anglia, Franța, Germania occidentală, luate împreună.In XXIII luat o pentru ță și vietic. citorilor și funcționarilor, durata cinci

un salut fră- din Republic»Uniunea Sovietică, a subliniat la în- sale că în mai ,

perioada și XXIV serie de ridicarea cultural A crescut
dintre Congresele . ale P.C.U.S., s-au.măsuri importante nivelului de via- al poporului so- salariul mun- 

. a crescut durata concediilor plătite, în cinci ani, 55 de milioane de oameni și-au imbunătățit condițiile de locuit. Au crescut cu 33 de procente veniturile rșale pe cap dg locuitor. Spțe sfîrșitul actualului plan, cincinal, aproape fiecare al 10-Ieă cetățean al U.R.S.S. va primi diploma de absolvire a unei instituții de în- vățămînt superior sau mediu.tn prezent, poporul sovietic muncește cu însuflețire pentru traducerea în viață a programului de creare a bazei tehnico-materiale a comunismului, elaborat de Congresul al XXIV-lea al P.C.U.S.Startul noului plan cincinal a fost luat cu succes. Pârtiei- pind la intreeerea pentru a îritîm- pina cum se cuvine cea de-a 54-a aniversare a Marelui Octombrie și pentru îndeplinirea înainte de termen a sarcinilor primului an al cincinalului, lucrătorii din industrie au îndeplinit planul pe primele nouă luni privind volumul producției și . livrarea ei la majoritatea produselor de bază. Prin fapte minunate intîm- pină aniversarea glorioasă și oamenii sovietici de la sate. împreună cu clasa muncitoare și țărănimea muncesc cu succes și oamenii de știință, oamenii de cultură, intelectualitatea noastră.în acțiunea măreață de construire a comunismului își aduc o contribuție demnă toate națiunile și naționalitățile țării noastre. Cuceririle de însemnătate istorică mondială ale socialismului în țara noastră sînt rezultatul muncii lor unite, al efortu- ' rilor lor comune. în anul viitor țara noastră va marca a 50-a aniversare a creării Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste, Credincios învățăturii leniniste, P.C.U.S promovează consecvent linia de a asigura înflorirea economică și a culturii tuturor națiunilor și naționalităților. Fiecare din cele 15 republici unionale are o industrie modernă, o agricultură mecanizată, cadre naționale de intelectuali,. academie' de științe proprie, universități. Oamenii sovietici au convingerea fermă că programul stabilit de partid va fi nu numai îndeplinit, dar și depășit.Referindu-se in continuare la politica externă a U.R.S.S., ambasadorul sovietic a subliniat că aceasta are drept scop lupta pentru o pace trainică și securitate colectivă, pentru colaborarea și înțelegerea reciprocă a țărilor, pentru libertatea și ■ ' ' ' ' ’ acesteacțio- soc'

laterală cu țările comunității socialiste, a obținut, sub conducerea partidului comunist, succese importante in construirea socialismului, in dezvoltarea industriei, a agriculturii, a științei și culturii, in ridicarea bunăstării oamenilor muncii. Oamenii sovietici se bucură sincer de' realizările poporului frate român și ii doresc noi succese in traducerea in viață a hotărîrilor Congresului al X-lea al P.C.R., a programului de construire a societății socialiste multilateral dezvoltate.Cum este cunoscut, a arătat vorbitorul, in anul trecut a fost/semnat noul Tratat de prietenie, colaborare și asistență mutuală, care, păstrînd continuitatea cu Tratatul din anul 1948 și întărind rezultatele colaborării strinse și rodnice dintre ambele țări în interesul socialismului și păcii, deschide noi și largi perspective dezvoltării in continuare și adîncirii legăturilor prietenești dintre țările și popoarele noastre în domeniile politic, economic, al apărării, cultural și altele. în el și-au găsit expresia principiile de nezdruncinat ale internaționalismului socialist, întrajutorării tovărășești, colaborării frățești, adevăratei egalități in drepturi, respectării independenței și suveranității.C.C. al P.C.U.S. și guvernul sovietic au acordat întotdeauna și a- cordâ o mare importanță faptului ca relațiile dintre ambele noastre țări să se întărească, să devină tot mai multilaterale.Practica colaborării economice dintre țările noastre dă exemple convingătoare de avantaj reciproc și. efi- cie.pțâ rjdicală» .Zilele trecute, 3$. presa s-a comunicai despre intrarea iri faza de exploatare industrială la capacitatea totală a hidrocentralei de ia Porțile de Fier. La această construcție cu care legitim se mîndresc constructorii români, o parte din turbine sint de producție sovietica, iar restul au fost produse in România, pe bază de documentație sovietică. Cu concursul tehnic a] Uniunii Sovietice au fost construite întreprinderi și secții in ramurile conducătoare ale industriei, in energetică, metalurgie și chimie. România, la rîndul ei, .livrează în U.R.S.S. pentru economia ei națională o serie de utilaje, importante și bunuri de larg coilsum.Exemple recente de care se dezvoltă activ și în domeniul culturii și al turneele din acest an ale „Maiakovski" în România și ale Teatrului Național „I.L. Caragiale” in U.R.S.S., concertele din București ale lui David Oistrah, ale Orchestrei de cameră sub conducerea lui R. Barșai, un număr însemnat de >. expoziții ș.a.m.d.Uri mijloc important de lărgire și adincire a legăturilor noastre prietenești il constituie contactele vii, directe între diferite întreprinderi, orașe, organizații de masă, intre oameni de cultură. Asemenea contacte permit o mai bună cunoaștere reciprocă, studierea mai deplină și multilaterală a experienței acumulate de partidele și țările noastre. Un mare rol revine și legăturilor pe linia Asociației de prietenie. sovieto-ro-,mână și' A.R.L.U.S.Noi sîntem încredințați — a spus în încheierea cuvintării sale V.I. Drozhenko — că prietenia noastră .are nu numai un trecut glorios, dar și un mare viitor. Relațiile de prietenie și colaborare intre partidele și țările noastre se întăresc și se dezvoltă pe baza principiilor marxism- leninismului și ale internaționalismului socialist. Aceasta este în interesul popoarelor sovietic șl român, al întăririi sistemului mondial socialist, al păcii în lumea întreagă.

Orchestra simfonică de stat -a U.R.S.S. a prezentat, vineri seara, cel de-al doilea concert în sala Ateneului Român.Au asistat Mihail Roșianu. președintele Consiliului General al A.R.L.U.S., Tamara Dobrin, vicepreședinte al Consiliului Culturii și E- ducației Socialiste, Ion Dumitrescu, președintele Uniunii Compozitorilor, funcționari superiot'i din Consiliul Culturii și Educației Socialiste și Ministerul Afacerilor Externe, personalități ale vieții cultural-artistice. un numeros public.Era prezent, de asemenea, V. S. Tikunov, ministru consilier al Ambasadei Uniunii Sovietice Ia București.La pupitrul orchestrei s-a aflat, ca

și in seara precedentă, dirijorul Ev- gheni Svetlanov, artist al poporului al U.R.S.S. Sub bagheta sa, colectivul prestigiosului ansamblu simfonic a interpretat Preludiu la opera „Ho- vanșeina" de Mussorgski (prelucrare de Șostakovici), dansuri simfonice de Rahmaninoy, Concertul nr. 2 in sol minor pentru pian și orchestră de Prokofiev (solist Nikolai Petrov) și suita a Il-a simfonică „Dafnis și Chloe" de Ravel.Concertul a reeditat succesul de joi seara al muzicienilor sovietici, măiestria lor interpretativă fiind îndelung aplaudată.După concert, Consiliul Culturii ți Educației Socialiste a oferit un cocteil în onoarea artiștilor oaspeți.(Agerpres)
Vernisajul expozifiei pictorului 

gruzin Niko PirosmanașviliLa Sala DaLles din București a avut loc, vineri, vernisajul expoziției pictorului gruzin. Niko Pirosma- nașvili (1862—1918).Âu participat Mihail Roșianu, președintele Consiliului general al A.R.L.U.S., Tamara Dobrin, vicepreședinte al Consiliului Culturii și Educației Socialiste, Alecu Costică, vicepreședinte al Institutului român pentru relațiile culturale cu străinătatea, funcționari superiori din Consiliul Culturii și Educației Socialiste, pictori și critici de artă, alți oameni de artă și cultură, ziariști, un numeros public. Au fost, de asemenea, prezenți reprezentanți ai ambasadei Uniunii Sovietice la București și șefi

de misiuni diplomatice, membri ai corpului diplomatic.Au rostit, alocuțiuni criticul de artă Mircea Popescu, directorul institutului de istoria artei, și V. S. Tikunov, ministru consilier al ambasadei Uniunii Sovietice la București.Expoziția reunește o parte dintre lucrările artistului, remarcabil reprezentant al pictorilor populari autodi- clacți. Pinzele sale înfățișează viața, obiceiurile, 'moravurile și aspirațiile poporului gruzin, alcătuind o adevărată frescă socială a Gruziei prerevo- luționare-

colaborare schimburi artei sint teatrului

(Agerpres)

13,30:

19,30.

*

FAVORIT
18,15 
13.15;
- 9;

alertă :
20,15 
UNIREA

Dirijor : Mircea 
Solist: Ion Voicu —

20
Diverse în

— 15.30; 18; 
moștenire : 

20,15

VXTAN — 15,30;

• Eliberarea (seria a III-a): PA
TRIA — 10;. 13; 16,30;. 20.
• 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; ------
16; 18130; 20,45.
® Castanele sînt bune: LUCEA
FĂRUL — 9; 11,15; 13,30; 16: 13,30; 
21, BUCUREȘTI — 9: 11,15; 13,30; 
16,30; 18,45; 21
• Lampa lui Aladin : TIMPURI 
NOI — 9.15—16,15 în continuare .
• Monumentul lui Lenin; Căsuța ' 
de pe Oka; Salut, Rusia; Buhara; 
Pe cer slut numai fete : TIM
PURI NOI - 18,30—20.15 în con
tinuare
• Pe Donul liniștit (seria IșlII); 
LUMINA — 9—13 în continuare
• Pe Donul liniștit (seria a III-a): 
LUMINA — 17—21 în ,continuare
• Voi sări din nou peste băltoace: 
POPULAR — 15.30; 18; 20,15
• Motodrama : FLAMURA — 9: 
11,15: 13.30; 16; 18,15: 20.30
• Program pentru copii : DOINA 
— 10
• Cromwell : DOINA — 11,30: 16:
19.30, BUCEGI — 16; 19,15
• Asediul : FERENTARI — 15,30: 
17,45; 20
• Ritmuri' spaniole :
— 0.15; 11,30; 13.45; 16: 
VICTORIA — 8,45; 11: 
18; 20,30, MELODIA 
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
• A 12-a noapte — 10; 12; 14,15. 
Băieții veseli din Siracuza —
16.30. Salariul groazei — 18,45; 21: 
CINEMATECĂisala Union)
• Floarea de cactus : SCALA —
9; 11,15; 13,30; 16,15; 18,45; 21,15.
FEROVIAR — 9; 11,15; 13,30; 16;
18,30; 20,45, MODERN — 9: 11.15: 
13,30; 16; 18,15; 20,30
• Romanticii : DRUMUL SĂRII
— 15,30; 17,45; 20
• Steaua de tinichea : GRIVIȚA
— 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30,

AURORA — »; 11,15; 13,30; 15, Ml
18; 20,15
• Timpul berzelor COSMOS — 
15,30; 18; 20.15
• Aeroportul : CENTRAL — 9,15;
12,30; 15,45; 19,15, VOLGA — 9;
12,15; 15,45; 19,15 . i \l
e Serata : CIULEȘTI — 15,30; 1
17,45; 20
• Floarea soarelui : PROGRESUL 
—15,30; 18; 20,15
o Povestirile lui Hoffmann : RA
HOVA — 15,30; 18; 20,30
s Tick... Tick... Tick... : MIORI
ȚA — 10: 12.30; 15; 17,30; 20
« Germen: LAROMET — 15,30;
IT,30; 19,30
a Omul orchestra : MOȘILOR — 
13.30; 17,45; “ 
a Brigada 
CRINGAȘI
• Start ia

• - — 35.30; 18: ..
a Săptăniîna nebunilor : VIITO
RUL — 16; 13; 20
a După vulpe : ""
17,45; 20
a Cortul roșu :
a Articolul 420 :
12130; 15,45; 19.15
a Secretul planetei maimuțelor t 
FLOREASCA — 15,45; 18; 20,15 
a Hello, Dolly!: LIRA — 15,30; 19, 
ARTA — 16; 19,30 
a O floare și doi grădinari : 
ÎNFRĂȚIREA INTRE POPOARE 
— 9,30; 15.45: 19

20,30.

• Filarmonica de stat „George 
Enescu” (Ateneul Român) : Con
cert simfonie. ' " 
«rlstescu.
20.
0 Teatru! de Operetă.: Lăsațl-mă 
să cint —
• Teatrul Național „I.L. Caragia- 
le“ (sala Comedia) : Fanny — 20, 
(sala Studio) : Moartea ultimului

s golan — 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din str. Alex. Sa- 
hia) : Transplantarea Inimii necu
noscute — 20. (in sala Teatrului 
Mic) : Play Strindberg — 20.
• Teatru] de Comedie : Nicnlc — 
20.
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independența popoarelor. în probleme, Uniunea Sovietică nează împreună cu alte țări liste, cu toate statele iubitoar pace, a spus vorbitorul.El ;â. subliniat, de asemene: politica de pace, activă a țării cialiste este forța motrice principi a progreselor care au avut loc Europa in direcția întăririi păcii și a unei bune vecinătăți.Popoarele țărilor noastre — a spus in continuare vorbitorul — sînt legate prin relații tradiționale istorice de bună vecinătate și prietenie. Solidaritatea popoarelor-noastre s-a manifestat nu o dată în decursul istoriei lor multiseculare. Poporul ' sovietic nu va uita niciodată numele voluntarilor internaționaliști români, care, împbeună cu internaționaliștii clin alte țări, au luat parte la războiul civil din țara noastră. Prietenia dintre popoarele noastre, consolidată prin singele vărsat impreună in lupta împotriva fascismului, a primit un' conținut calitativ nou după instaurarea puterii populare in România.în continuare, vorbitorul a subliniat importanța ofensivei armatei sovietice pe fronturile celui de-al doilea război mondial, a zdrobirii armatelor fasciste pe frontul Iași-Chi- șinău. El a relevat Însemnătatea insurecției armate de la 23 August Referitor la trecerea la transformăr revoluționare in România, vorbitorul a arătat că acest act a deschis în fațf țării perspective de dezvoltare isto rică. •tn anii puterii populare, România sprijinindu-se pe colaborarea multi-
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LUCRĂRILE PLENAREI C.C. AL P. C. R.

CUVlNTAREA ROSTITĂ DE
TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU

(Urmare din pag. I)ducere și îndrumare, prin lipsă de disciplină și ordine în mînuirea mijloacelor financiare, prin lipsă de control, printr-o atitudine de nepăsare și îngăduință față de manifestările de încălcare a legalității noastre. Or, trebuie să fie clar pentru toți că împotriva celor ce fură sau se fac vinovați de acte grave de păgubire a avutului nostru socialist trebuie luate măsurile cele mai severe, mergînd pînă la destituirea lor din munca în care ah fost puși și, atunci cînd faptele au un caracter penal, pînă la trimiterea în fața organelor de judecată 
a celor vinovați.Mulți tovarăși au criticat cu severitate atitudinea unor cadre de conducere din economie, din aparatul de stat, local și central, care manifestă lipsă de fermitate, toleranță atunci cînd constată încălcări și1 abateri, care nu acționează cu energie și hotărîre pentru luarea acelor măsuri menite să prevină manifestările negative, să ducă la întărirea ordinii și disciplinei în muncă, la respectarea neabătută a legilor statului. Aceste critici sînt pe deplin îndreptățite — ele scot în evidență stări de lucruri cărora trebuie să le punem capăt cu toată hotărîrea, în cel mai scurt timp, pentru a întrona în toate colectivele, în toate instituțiile, în întreaga activitate economică și de stat un spirit de înaltă responsabilitate față de bunul obștesc, față de avuția socialistă a poporului nostru, pentru apărarea și sporirea ei neîncetată. Acesta este un aspect esențial al eticii și echității socialiste, o latură de prim ordin a întregii noastre activități de educație, de ridicare a nivelului conștiinței cadrelor, a tuturor celor ce muncesc.Au, de asemenea, dreptate și acel 

tovarăși care, referindu-se la stările de lucruri negative de care am vorbit mai sus, au adus critici organelor procuraturii și justiției pentru că nu acționează cu destulă fermitate, tergiversează anchetarea și judecarea celor vinovați. Este într-adevăr necesar ca aceste organe să ia măsuri hotărîte pentru a-și îmbunătăți activitatea și operativitatea în soluționarea cazurilor de felul arătat, astfel ca nimeni dintre aceia care lovesc în proprietatea socialistă, în interesele clasei muncitoare și ale întregului popor să nu rămînă nepedepsit. (Aplauze puternice). Dar măsurile pe care trebuie să le ia aceste organe nu pot înlocui răspunderea conducerilor organizațiilor socialiste, a organelor locale și centrale de stat pentru buna gospodărire a avutului obștesc.Trebuie să ne fie clar că răspunderea pentru conducerea activității economice și de stat revine conducerilor întreprinderilor și instituțiilor. A încerca să punem pe seama procuraturii, a organelor Ministerului Afacerilor Interne, a justiției răspunderea pentru măsurile de prevenire a unor asemenea acte, ar însemna să mergem pe linia diminuării responsabilității conducerilor organizațiilor economice și social-culturale ; a merge pe linia trecerii răspunderii ce revine conducerii întreprinderilor, consiliilor populare, unităților și instituțiilor de stat și economice, pe seama organelor M.A.I., a procuraturii și justiției, ar însemna să deschidem calea unei înțelegeri greșite a rolului acestora, să creăm un pericol grav, cu consecințe negative, de substituire de către organele de represiune, a organelor economice și sociale. Este știut că partidul nostru. a . combătut cu energie și combate permanent o asemenea concepție, aseme

nea practici pe care nu le putem admite sub nici tin chip în viața noastră socială. (Aplauze puter
nice).Deci, pentru a fi pe deplin clar, doresc să repet încă o dată : în primul rînd, răspunderea pentru asigurarea bunei gospodăriri, a fondurilor, pentru respectarea disciplinei, apărarea proprietății obștești, pentru luarea măsurilor împotriva celor ce lovesc în avutul obștesc revine nemijlocit organelor de conducere ale unităților economice și social-culturale ; acestora le revine sarcina de a veghea — în cadrul unităților și instituțiilor respective — la respectarea legilor, a ordinii și disciplinei, a intereselor societății. Ministerul Afacerilor Interne, procuratura și justiția — ca organe de represiune împotriva elementelor infractoare, antisociale — trebuie să intervină ferm și să acționeze cu toată hotărîrea pentru sancționarea severă, în conformitate cu legile țării, a tuturor celor ce se fac vinovați de încălcarea legalității. Așa cum am arătat și în expunerea prezentată plenarei, față de abuzuri și furturi, față de cei ce lovesc în avutul obștesc nu trebuie să manifestăm nici o îngăduință ! Numai așa ne vom face datoria față de poporul nostru ! (Aplauze puternice).S-a amintit în plenară că unii dintre tovarăși se supără dacă în- tr-o poezie sau într-o carte se arată că un activist de partid sau de stat comite abateri sau greșeli, sau are o comportare necorespunzătoare în societate. De ce să ne supărăm, dacă există într-adevăr asemenea oameni ? Oare literatura nu poate vorbi de această realitate ? Oare, scriind despre aceste lucruri, jignești pe activiști ? Nu. Cel care jignește nu este, în acest caz, scriitorul sau poetul respectiv, ci însuși activistul care are asemenea com

portări ; el înjosește numele de activist de partid și de stat ! Este adevărat că nu aceasta caracterizează pe activiștii noștri de partid și de stat, că aproape în totalitatea lor aduc o mare contribuție la progresul și înflorirea societății noastre, că cei mai mulți au o atitudine înaintată în viața socială și personală, în comportamentul lor general, sînt model de abnegație în muncă, de dăruire pentru cauza socialismului, de corectitudine morală. Dar, din păcate, mai avem și oameni cu deficiențele despre care am vorbit mai înainte. Eu cred că nu e nimic rău că scriitorii noștri abordează și asemenea probleme etice în poezii, nuvele sau piese de teatru, redînd fapte reale, criticînd și ajutînd la lichidarea unor manifestări negative. Așa cum cred, de asemenea, că este bine ca literatura și arta noastră să evidențieze și pe activistul care își pune energia, priceperea și munca în slujba cauzei partidului, a bunăstării și fericirii poporului. 
(Aplauze puternice).în făurirea noii societăți nu trebuie — este adevărat — să ținem seama de vechile legi ale orîndui- rii trecute. Dar aceasta nu înseamnă că nu trebuie să ținem cont nici de legile noastre noi ! Mă refer la ceea ce spuneam noi , în trecut, că socialismul este neîngrădit de lege, înțelegînd prin a- ceasta legile vechi; orînduiri. Dar după cucerirea puterii am făurit și făurim noi legi, corespunzătoare condițiilor societății socialiste. Ți- nînd seama de cerințele făuririi noii orînduiri, trebuie să acționăm cu toată fermitatea pentru respectarea lor. în această privință nu este admisă nici o abatere, nici o încălcare ! Respectarea hotărîrilor, a legilor constituie o cerință obligatorie care condiționează succesul întregii noastre activități de fău

rire a societății socialiste multilateral dezvoltate, de creare a condițiilor pentru trece_rea spre comunism. (Aplauze puternice).Pe bună dreptate mulți tovarăși, în cuvîntul lor, s-au referit la activitatea internațională a partidului nostru. Aceasta deparece, preocu- pîndu-se de făurirea noii orînduiri în țara noastră, partidul dă o mare atenție dezvoltării colaborării cu toate țările socialiste, cu toate statele lumii.în activitatea noastră vom continua să acordăm o mare atenție educării tuturor celor ce muncesc în spiritul solidarității internaționaliste cu oamenii muncii, cu comuniștii de pretutindeni, cu toate forțele progresiste naționale, democratice și antiimperialiste din lume.Sîntem, tovarăși, în preajma sărbătoririi Marii Revoluții Socialiste din Octombrie, care a marcat o cotitură istorică în dezvoltarea societății omenești. Aș dori să asociez întreaga noastră plenară — de altfel, aceasta exprimă gîndu- rile partidului și poporului nostru — adresînd popoarelor Uniunii Sovietice, comuniștilor sovietici, cele mai calde felicitări și urări de succes în activitatea lor de făurire a comunismului. (Aplauze pu
ternice, prelungite).în același spirit, și considerînd de asemenea că întrunesc asentimentul plenarei, doresc să adresez tuturor țărilor socialiste, partidelor comuniste, tuturor prietenilor noștri de peste hotare un salut călduros și urări de succes în activitatea lor. (Aplauze puternice, 
prelungite). ,România, partidul nostru comunist vor face totul pentru dezvoltarea colaborării cu toate țările socialiste, cu toate forțele antiimperialiste, pentru lărgirea colaborării internaționale cu toate statele — 

în domeniul economic, științific, cultural — pentry o politică de prietenie cu toate națiunile lumii, pentru pace pe planeta noastră.înainte de a încheia lucrările plenarei Comitetului Central, aș dori să mulțumesc pentru aprecierile care s-au făcut aici la adresa muncii mele — și în același timp aș dori să fac un reproș prietenesc unor tovarăși care au depășit, ca să spun așa, puțin măsura. Multe din cele spuse la adresa muncii și calităților mele le consider adresate poporului meu, al cărui fiu sînt — acestea reprezintă tocmai calitățile poporului nostru minunat. (Aplauze puternice). De asemenea, consider că aceste aprecieri sînt adresate partidului nostru comunist, în rîndul căruia am crescut — aș putea spune — am învățat, a cărui politică și ale cărui idealuri mă străduiesc să le traduc în viață, împreună cu Comitetul Central, cu întregul nostru partid și popor. (Aplauze pu
ternice).în munca încredințată de partid și popor mă străduiesc să acționez cît mai bine și fără îndoială că atunci cînd nu totul merge cum ar trebui simt că și în munca mea sînt neajunsuri și lipsuri ; aceasta înseamnă că se impune să perfecționăm activitatea pe care o desfășurăm pentru a face ca în înfăptuirea politicii partidului și statului nostru să avem cît mai puține greșeli — ar fi de dorit să nu avem deloc — să asigurăm realizarea în cele mai bune condiții a programului de făurire a socialismului și comunismului în România.Fiecare dintre noi trebuie să înțeleagă că ..pumai ridieîndu-și nivelul de cunoștințe politice, ideologice, culturale, de conducere a societății va putea îndeplini în mai bune condiții sarcinile ce 1 se 

încredințează. Să avem permanent în vedere că numai aplicînd consecvent principiul muncii colective și dezvoltînd democrația de partid vom asigura realizarea cu succes a marilor obiective pe care ni le propunem. Nu trebuie să uităm nici un moment că orice personalitate se poate afirma numai în strînsă legătură cu partidul și poporul, numai înfăptuind politica partidului și numai acționînd în concordanță cu interesele națiunii noastre socialiste.Desigur, partidul nu este o noțiune abstractă. El este format din oameni, și de felul cum muncesc și se comportă membrii săi depinde și felul de a fi al partidului. De aceea este necesar să îmbinăm cît mai just în activitatea noastră munca colectivă cu creșterea rolului fiecărui activist de partid în parte, a răspunderii sale, deoarece prestigiul fiecăruia nu poate fi decît rezultatul muncii sale pentru realizarea în viață a politicii partidului și statului nostru.în ce mă privește, asigur plenara, întregul partid și popor că voi face totul pentru a mă achita cît mai bine de sarcinile încredințate, pentru a contribui din plin la realizarea programului elaborat de Congresul al X-lea, pentru bunăstarea națiunii noastre, pentru socialism și comunism. (Aplauze pu
ternice, prelungite).Să ne luăm cu toții angajamentul că ne vom face datoria în fața partidului și poporului I (Aplauze 
puternice).Vă urez tuturor succese cît mai mari în activitatea pe care o des- fășurați ! (Vii aplauze).Rog pe primii secretari să transmită comuniștilor, tuturor cetățenilor salutul Comitetului Central al' partidului și cele mai bune urări de succes în muncă și de fericire în viață. (Aplauze puternice, 
prelungite).

CUVÎNTUL PARTICIPANTELOR LA DEZBATER
9

CUVÎNTUL

Am ascultat cu multă atenție și dau o înaltă apreciere expunerii tovarășului Nicolae Ceaușescu, cu privire la programul Partidului Comunist Român pentru îmbunătățirea activității ideologice, ridicarea nivelului general al cunoașterii și educația socialistă a maselor, pentru așezarea relațiilor din societatea noastră pe baza principiilor eticii și echității socialiste și comuniste.Au trecut patru luni de la. ședința Comitetului Executiv al Comitetului Central și de la Consfătuirea de lucru cu activul de partid din domeniul ideologiei și al activității politice și cultural-educative. Acum plenara Comitetului Central, pe baza expunerii tovarășului Nicolae Ceaușescu, face bilanțul dezbaterilor care au avut loc în întregul nostru partid, al măsurilor luate pentru îmbunătățirea activității politico- ideologice de educare marxist-leninistă a membrilor de partid, a tuturor oamenilor muncii, urmînd să adopte hotărîrea cu privire la modul cum va trebui muncit în viitor în acest domeniu deosebit de important al activității noastre. Faptul că acum plenara este în măsură să facă această vastă și multilaterală analiză asupra tuturor laturilor muncii ideologice, cultural- educative, de formare a oamenilor care făuresc prezentul și viitorul patriei socialiste, demonstrează maturitatea politică, ideologică și clarviziunea- conducerii partidului, personal a tovarășului Nicolae Ceaușescu, profundul democratism ce caracterizează întreaga activitate a partidului, care, ori de cîte ori trebuie jalonate noi orizonturi ale activității noastre, se sfătuiește cu întregul popor.încă de la consfătuirea cu activul de partid din domeniul ideologiei, tovarășul Nicolae Ceaușescu atrăgea atenția că plenara Comitetului Central trebuie să constituie nu începutul discutării problemelor ideologice, ci să facă sinteza dezbaterilor care au avut loc în întregul partid și, pe această bază, să traseze sarcinile de viitor în acest domeniu. Răspunderea cu care s-a organizat această largă dezbatere 
în toate organele și organizațiile de partid, 
de masă și obștești, profundul interes pe care l-au stîrnit în rîndurile comuniștilor, 
ale oamenilor muncii, combativitatea ce le-a caracterizat, numeroasele propuneri și 
măsuri stabilite demonstrează întru totul

TOVARĂȘULUI TEODOR COMANjustețea programului de educație comunistă elaborat de secretarul general al partidului.La fel ca pretutindeni în țara noastră, și in județul Tulcea dezbaterile care au avut loc în organizațiile de partid au fost străbătute de spiritul măsurilor aprobate de Comitetul Executiv, fiind orientate de bogăția de idei cuprinse in expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu la consfătuirea cu activul din domeniul ideologiei. Aceste dezbateri ne-au dat posibilitatea să analizăm amănunțit ce am făcut bun și, mai ales, ce n-am făcut pentru formarea și educarea omului nou, ne-au ajutat să depistăm concret neajunsurile pe care le avem în acest domeniu, să stabilim, în fiecare organizație de partid, măsuri concrete, eficiente, pentru a situa și acest sector, al activității de partid la nivelul cerințelor și exigențelor pe care‘le impune făurirea în patria noastră a societății socialiste multilateral dezvoltate. Acum, cînd plenara Comitetului Central face bilanțul dezbaterilor care au avut loc în întregul partid spre a stabili sarcinile de viitor în acest domeniu, cred că este deosebit de important să înțelegem temeinic marele adevăr asupra căruia, în nenumărate rînduri, ne-a atras atenția tovarășul Ceaușescu. Munca de formare a omului nou, de sădire în conștiința oamenilor a ideologiei partidului nostru, a concepției marxist-leniniste, a normelor eticii comuniste nu este o acțiune limitată în timp, nu e o campanie, ci e o activitate de durată, care cere răspundere, perseverență, pricepere, care solicită, în primul rînd, ca înșiși educatorii să fie educați, să se ridice la înălțimea sarcinilor ce le revin. Spun acest lucru pentru că, pe alocuri, d existat tendința de a se considera că o dată cu încheierea dezbaterii problemelor muncii ideologice și cultural-educative, o dată cu adoptarea unui plan de măsuri, sarcina a fost rezolvată. Pentru, a dezrădăcina din modul de a gîndi al unor oameni această mentalitate dăunătoare, superficială, lipsită de răspundere va trebui să acționăm, în primul rînd, noi, activiștii de partid, cadrele de partid și de stat, și să ne străduim permanent de a face din fiecare comunist nu doar un om care este de acord cu politica partidului, ci un militant activ, perseverent pentru înfăptuirea în viață a liniei partidului acolo unde lucrează, în fabrică, în sat, la consiliul popular, în învățămînt, pe tărîmul artei și Iile-, raturii, în oricare alt domeniu de activitate.Dacă această cerință de bază se pune pentru fiecare membru de partid, cu atît mai mult în ceea ce privește cadrele cu munci de răspundere pe linie .de partid, de stat, din economie, din domeniul social- cultural nu sînt de admis manifestările de stagnare, de rutină, de automulțumire, de lipsă de combativitate și exigență, de tolerare a neajunsurilor. Subliniez aceasta fiindcă nu puțini sînt tovarășii care considerau, pe baza unor rezultate în producție, că la ei lucrurile sînt în ordine, totul merge bine, că prea multe nu le-au rămas de făcut în viitor. Trebuie să spunem deschis că această mentalitate de automulțumire a unor directori de întreprinderi, conducători de unități agricole socialiste, de instituții, uneori am alimentat-o și noi, activiștii de partid. Au fost cazuri cînd la adăpostul îndeplinirii și depășirii unor indicatori de plan își făceau loc indisciplina, chiulul, indolența, știrbirea avutului obștesc, tratate, 

de multe ori, ca mărunțișuri, ca aspecte nesemnificative pentru colectivul respectiv, tocmai pentru că cei care conduceau activitatea acestuia priveau lucrurile din jurul lor ■ prin ochelarii roz ai automulțu- mirii. Or, unul din marile rezultate pe care le-am obținut prin dezbaterea problemelor educației în toate organizațiile de partid este acela că pe asemenea oameni, chiar dacă nu i-am dezbărat definitiv de a privi viața, oamenii numai in procente, i-am pus serios pe ginduri. Depinde acum de perseverența noastră, dar și de strădania lor, ca să se obișnuiască să gîndească, să analizeze lucrurile și să acționeze in spiritul în care gindesc și acționează conducerea partidului, personal tovarășul Nicolae Ceaușescu. Oricit de bune rezultate am obține, oricit de mari ar fi succesele noastre, este destul loc pentru mai bine. O permanentă autoexigență, o neobosită sete de autodepășire, aceasta e legea progresului la care ne obligă înfăptuirea marilor obiective ce ni le-am propus pentru a situa patria noastră în rîndul națiunilor lumii cu un inalt grad de civilizație.Consider că sint de excepțională însemnătate măsurile stabilite de conducerea partidului cu privire la legarea învâțămîn- tului de toate gradele de' practică, de viață, Ia educarea tineretului prin muncă și pentru muncă. Avem datoria să creștem un tineret temeinic pregătit din punct de vedere profesional, dar, în același timp, și animat de hotărîrea fierbinte de a-și închina viața, cunoștințele, energia și entuziasmul cauzei socialismului și comunismului, oameni în stare să ducă pe noi culmi realizările înaintașilor lor, idealurile pentru care au trăit și s-au jertfit cei mai buni fii ai poporului nostru, comuniștii. în analizele care s-au făcut la nivelul conducerii partidului s-au subliniat cu tărie neajunsurile ce au existat in cadrul invățămîntului de toate gradele, cu privire la educația comunistă a tineretului din școli și facultăți, așa- că nu despre a- ceste ■ deficiente vreau să vorbesc. Aș vrea să arăt cum s-au repercutat carențele de ordin educativ din activitatea instituțiilor de învățămînt superior asupra județului nostru. Așa după cum dumneavoastră cunoașteți, județul Tulcea, la fel ca și multe județe ale țării, și-a început activitatea după noua împărțire adminis- trativ-teritorială a țării, pornind de la niște condiții existente care sînt departe de cele ale Clujului, ale lașului, ale Constanței sau ale Brașovului. Sînt cunoscute și măsurile luate de conducerea partidului, insistența cu care tovarășul Nicolae Ceaușescu urmărește permanent lichidarea decalajului dintre județe in ceea ce privește dezvoltarea lor social-economicâ. în județul Tulcea, de pildă, investițiile alocate în actualul cincinal, pentru dezvoltarea social-economică, sint de trei ori și jumătate mai mari față de cele din cincinalul trecut. E clar că, în aceste condiții, marile obiective ce le avem de inde- plinit, in toate sectoarele de activitate, oferă un vast cîmp de afirmare, un vast teren de activitate pentru specialiștii de diferite categorii. Și foarte mulți oameni cu pregătire superioară și-au înțeles menirea, au venit și s-au stabilit in Delta Dunării, in comunele și satele județului, muncind cu dăruire și entuziaștii, de- monstrînd prin ceea ce fac că sint incomparabil mai mari satisfacțiile datoriei

împlinite, ale realizării lor ca oameni înaintați, decît culcușul călduț ce șl l-ar fi putut crea în unul din marile orașe ale țării. Din păcate, însă, au fost și destui cei care, nesocotind eforturile considerabile făcute de partidul și statul nostru pentru a-i pregăti în meseria care și-au ales-o, nu și-au onorat această calitate. De pildă, numai în ultimii 3 ani nu s-au prezentat la posturi 157 de profesori. Sint sate in Delta Dunării în care munca acestor dascăli, dezertori de la datorie, pentru că nu-i putem numi altfel, o îndeplinesc suplinitorii fără pregătire satisfăcătoare, Cu toate consecințele negative pentru procesul de învățămînt. Tot in a- ceastă perioadă, 29 de medici nu s-au prezentat sau au părăsit posturile la care fuseseră repartizați. în 1970—1971, 34 de ingineri și economiștUnu s-au prezentat la datorie ; alți 43 de specialiști din industria alimentară, silvicultură și gospodărirea apelor, repartizați să-și aducă contribuția la punerea mai bine in valoare a bogățiilor Deltei Dunării, încă nu au sosit la posturi. Se pune întrebarea firească : ce fel de educație patriotică li s-a făcut acestor oameni în facultățile pe care le-au absolvit ? Unde or fi ei în prezent ? Cine și unde le-au găsit culcușuri călduțe ? Pentru că ei trăiesc undeva în țara noastră și sînt convins că nu s-au hazardat să înfrunte și să învingă niște greutăți, ci au uzat de protecții, de relații pentru a-și aranja o viață
CUVÎNTUL tovarășului constantin dragoescu

Dezbătind cu spirit de răspundere și ma turitate politică programul de educare marxist-leninistă a membrilor de partid, a tuturor oamenilor muncii, adoptat de conducerea partidului, comuniștii, toți cetățenii județului Gorj și-au manifestat într-o impresionantă unanimitate adeziunea deplină la tezele și indicațiile pe care le cuprinde, hotărîrea lor de a aplica în viață, neabătut, politica profund științifică a partidului nostru. Rod al gîndirii creatoare, al politicii realiste, profund științifice, a conducerii partidului, al muncii neobosite a tovarășului Nicolae Ceaușescu, propunerile de măsuri, cuvîntarea in fața activului de partid din domeniu! activității politico-ideologice, ca și ampla, profunda expunere la actuala plenară a Comitetului Central al partidului, 

comodă. Iată de ce consider că sînt de excepțională însemnătate măsurile stabilite de conducerea partidului, menite să pună capăt lipsurilor care au existat in procesul educativ din școlile noastre de toate gradele.Comitetul județean de partid Tulcea, activul său, conducerile organizațiilor de partid au trecut cu hotărîre la aplicarea în viață a măsurilor stabilite cu prilejul dezbaterii problemelor muncii ideologice și cultural-educative. Perseverînd pe linia însușirii unui stil de muncă propriu conducerii partidului nostru, al exemplului strălucit pe care ni-1 dă personal secretarul general al partidului, tovarășul Ceaușescu, de legătură permanentă și nemijlocită cu masele de oameni ai muncii, de cunoaștere directă, la fața locului, a realităților vieții, noi am repartizat membrii biroului, ai comitetului județean, activul, pe organizații de partid, pentru a le ajuta efectiv și a participa ei înșiși la transpunerea în viață a măsurilor stabilite cu privire la îmbunătățirea activității politico- ideologice. Am acordat mult mai mare a- tenție organizării invățămîntului de partid și cuprinderii tuturor comuniștilor în diverse forme de studiu. în mod deosebit am acordat atenție cuprinderii în forme organizate și adecvate de studiu a tuturor cadrelor cu funcții de conducere din unitățile economice, administrative și social-culturale. Prin ajutorul practic acordat organi
reprezintă, după părerea noastră, documente de o inestimabilă importanță teoretică și practică, o valoroasă contribuție la îmbogățirea învățăturii despre revoluția și construcția socialistă, a filozofiei marxiste in general și a materialismului istoric in mod deosebit. în aceste documente este prezentat într-o viziune nouă, dinamică, raportul dintre conștiința socială și existența socială în condițiile făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate, în sensul că societatea noastră nouă constituie cadrul prielnic în care conștiința poate juca un rol activ, dinamizator, in perfecționarea activității economico-sociale, de stat și obștească, a structurii și raporturilor sociale.Mă alătur propunerii făcute de tovarășul Emil Bodnaraș ca expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu, precum și propunerile prezentate de secretarul nostru general Comitetului Executiv, să fie adoptate ca documente ale plenarei Comitetului Central.Informez plenara că și în județul nostru s-au obținut rezultate importante în activitatea politico-educativă, mai ales în ultimul timp, ca urmare a măsurilor și a sprijinului conducerii partidului. Munca de partid, activitatea politico-ideologică au cunoscut o mai mare intensitate, ceea ce a determinat o sporire simțitoare a nivelului politic al membrilor de partid, al celorlalți cetățeni. Evaluarea critică a muncii noastre, în lumina exigențelor formulate în programul complex elaborat de secretarul general al partidului, scoate in evidență multe carențe ale activității politico-ideologice și cultural- educative pe care am desfășurat-o. Menționăm că sînt și la noi organizații de partid care nu s-au preocupat suficient pentru a spori rolul adunărilor generale, ca școală a educației comuniste. Din tematica acestora au lipsit probleine care frămîntă colectivele de muncă — sporirea combativității și vigi

zațiilor de bază urmărim permanent creșterea rolului educativ al adunărilor generale de partid. De asemenea, sîntem preocupați să reconsiderăm, pe baze noi, mult mai eficiente, unele forme și me ode ale muncii politice de masă — agit orii, gazetele de perete, gazetele satirice, stațiile de radioficare — punînd accentul pe creșterea combativității, a spiritului ofensiv în conținutul activității lor. In toate școlile din județ, cu sprijinul unităților industriale și agricole, s-au organizat ateliere- școală pentru practica în producție a elevilor.Sintem conștienți că în viitor va trebui să depunem o activitate permanentă, tenace, pentru a determina ca în toate organizațiile de partid, în instituțiile cultural-educative, preocuparea pentru rezolvarea problemelor educației comuniștilor, a maselor de oameni' ai muncii să se situeze la nivelul exigențelor pe care le pune actuala etapă de dezvoltare a țării noastre. Asigur plenara Comitetului Central, pe dumneavoastră personal, tovarășe Nicolae Ceaușescu, că organizațiile de partid din județul Tulcea, toți comuniștii nu vor precupeți nici un efort pentru transpunerea neabătută în viață a sarpinilor de mare răspundere ce ne revin în acest vast și multilateral domeniu al activității de partid, munca de formare a omului nou, chemat să pună bazele trainice ale viitorului comunist al patriei noastre socialiste.
lenței revoluționare, întărirea spiritului critic și autocritic, promovarea unei poziții intransigente împotriva fenomenelor negative, a atitudinilor retrograde față de muncă și avutul obștesc. Cu toate insistențele și sprijinul acordat de noi, persistă încă la unele organizații de partid, îndeosebi din învățămînt, sănătate și din alte instituții, o atmosferă „călduță", de tolerare a unor manifestări care afectează calitatea activității din aceste domenii. De altfel, cu ocazia dezbaterii cu cadrele didactice, mulți vorbitori au arătat că nu în toate școlile și liceele organizațiile de partid și-au exercitat rolul de conducător politic. Ne-am propus, și în momentul de' față acționăm în acest sens, să acordăm un sprijin mai concret, nemijlocit organizațiilor de partid, folosind în acest scop pregătirea și desfășurarea adunărilor de dări de seamă. De asemenea, prin activiști sau colective ale comitetelor județean, municipal, orășenesc de partid, asigurăm o îndrumare directă a birourilor organizațiilor de bază din școli și licee pentru îmbunătățirea stilului și metodelor lor de rduncă, în vederea sporirii eficienței activității pe care o desfășoară.Biroul comitetului județean de partid a considerat și consideră activitatea educativă ca parte inseparabilă a întregii munci de partid și este conștient că garanția obținerii unor succese importante pe linia formării conștiinței' socialiste constă în participarea sa integrală la efortul educațional. Practica biroului comitetului județean de partid de a susține nemijlocit activități politico-educative în organizații și in colective de oameni ai muncii nu s-a încetățenit, însă, In

(Continuare în pag. a IV-a)
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LUCRĂRILE PLENAREI C. C. AL P. C. R.
CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI CONSTANTIN DRĂGOESCU

(Urmare din pag. a III-a) ' măsura cuvenită, La toate organele de partid subordonate. N-am reușit să facem totul nici pe linia mobilizării susținute a acelor factori care au atribuții in realizarea procesului educațional. Dezbaterile din organizațiile de partid, din plenara oomitetului județean au reliefat, in acest sens, că unele cadre din conducerile organizațiilor de masă și obștești, ale instituțiilor de cultură, învă- țămint, sănătate, s-au lăsat mult „invitate" pentru a înțelege necesitatea de a acționa permanent in direcția infăptuirii obiectivelor activității politico-ideologice. Din această cauză, o serie de acțiuni, mai ales in învă- țămîntul de partid, organizate cu lucrătorii din domeniul culturii, cu cadre didactice, ingineri agronomi, medici, n-au fost sprijinite operativ de către conducerile unităților care le îndrumă activitatea profesională. Da aceea, considerăm utile organizarea și desfășurarea învățămîntulul ideologic al cadrelor didactice pe baza hotârîrii conducerii partidului, Ministerul învățămîntulul și inspectoratele școlare fiind direct obligate să susțină asemenea activități.Considerăm, totodată, că asemenea măsuri 
ar trebui luate și pe Linia întăririi răspunderii direcțiilor generale ale agriculturii, a direcțiilor sanitare și a altor instituții pentru a asigura astfel aportul nemijlocit al instituțiilor respective la educarea politică și ideologică a cadrelor și salariaților în subordine.Din studierea atentă a programului de educare marxist-leninistă a membrilor da partid, a tuturor oamenilor muncii, din cri- ticile și sugestiile făcute de comuniști cu prilejul adunărilor generale și plenarelor pentru dezbaterea activității culturale-edu- cative am tras concluzia că și în munca activiștilor de la comitetul județean da partid, in munca mea, ca activist, în domeniul propagandei, au existat neajunsuri, manifestări de automulțumire, insuficientă inițiativă și operativitate. N-am depus întotdeauna eforturile care se impuneau în vederea perfecționării continue a propriei noastre activități, a găsirii celor mai adecvate forme și mijloace de ridicare a nivelului politico-ideologic al comuniștilor, al oamenilor muncii.O deficiență serioasă a muncii noastre este aceea că, deși am constatat deseori anomalii în structura unor forme de activitate ideologică, nu am intervenit cu operativitate pentru a Ie elimina. Așa a fost, de exemplu, cazul cu invățămîntul de partid, domeniu în care din partea organizațiilor de partid s-au formulat critici și propuneri în sensul de a se renunța la unele forme rupte de preocupările colectivelor de

Doresc să-mi exprim profunda satisfacția față de excepționalul document care este expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu, document ce a activizat în inimile noasțre acea permanentă nemulțumire față de propria noastră creație, acea permanentă luptă pe care trebuie să o ducem cu automul- țumirea, cu lenea condeiului, cu oboseala condeiului.Ca întotdeauna, în atenția acordată de secretarul general al partidului fenomenului literar am simțit, și de data aceasta — dincolo de dorința, pe deplin justificată, ca literatura să aibă un rol principal în formarea și educarea conștiinței omului — dragostea sa deosebită față de noi, scriitorii. Și cînd spun dragoste față de scriitori, mă gîndesc, ca scriitor maghiar, la acea parte egală care îmi revine și mie din acest sentiment nobil, la fel ca fiecărui scriitor din România.Expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu vine ca un corolar, ca o amplă și admirabilă împlinire a celor 17 propuneri făcute acum un sfert de an, în iulie, propuneri care au declanșat în toată țara dezbateri menite să aibă o influență profundă asupra procesului de formare a omului nou al României noi. Acest sfert de an din urma noastră va intra în istoria României socialiste ca momentul unei pasionante erupții a sentimentului de nemulțumire creatoare și, chiar în acest înțeles al cuvîntului, este un moment de seamă în lupta pentru înfăptuirea hotăririlor Congresului al X-lea al partidului, in dezvoltarea societății noastre.Au vorbit mulți deja, în acest înalt for, despre însemnătatea acestui sfert de an pentru progresul poporului nostru, al întregii noastre națiuni socialiste. Acel vorbitor însă — care pe lîngă faptul că în practica de zi de zi e un lucrător pe tă- rîmul muncii de partid și redactor al unei reviste literare este, în același timp, și scriitor — vă cere acum îngăduința să spună cîteva cuvinte tocmai despre rodnicul și dinamizatorul sentiment de exigentă nemulțumire creatoare care și-a croit drum în inima partidului, în voința clasei
CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI MANEA MĂNESCU

Programul expus în plenară de tovarășul Nicolae .Ceaușescu reprezintă unul din cele mai importante documente elaborate de partidul nostru pentru făurirea societății socialiste multilateral dezvoltate. Originalitatea lui consta în faptul că este pentru 
prima dată cînd se realizează o analiză mul

comuniști și constituite în afara lor, dar - datorită rutinei nu am acționat în mod prompt. Desigur că, in această direcție, nici unele recomandări ale secției de propagandă nu au fost de natură să ne ajute. Recentele instrucțiuni cu privire la organizarea învățămîntului de partid șl a propagandei prin conferințe aduc îmbunătățirile care se impuneau, venind în întimpinarea dorințelor exprimate și de majoritatea comuniștilor din județul nostru, consultați atît in acest an, cit și în anul precedent. Acest lucru a fost confirmat de modul în care organele și organizațiile de partid au primit instrucțiunile și au trecut la organizarea învățămîntului politico-ideologic și la deschiderea lui.Indicația din documentele care fac obiectul dezbaterii de astăzi ca presa și tipăriturile să susțină mai eficient propaganda de partid este pînă în prezent aplicată numai parțial ; dacă „Scînteia", „Munca de partid" și în general publicațiile de partid și-au îmbunătățit activitatea din acest punct de vedere, unele publicații de specialitate rămin încă deficitare. Mulți participanți la dezbaterile din cadrul județului nostru și-au manifestat în mod îndreptățit nemulțumirea că studiul ideologic nu este asigurat cu lucrări de sinteză, respectiv cursuri, manuale, culegeri și că, în general, cărțile de literatură politică se realizează la prețuri inaccesibile masei de cursanți. Aș dori să arăt, în legătură cu aceasta, că în județul nostru un număr important de membri de partid și-au exprimat dorința de a studia istoria partidului, cerință care nu va putea fi satisfăcută în întregime și din cauza lipsei de materiale ajutătoare. înțelegem că sarcina elaborării istoriei partidului este grea, complexă, plină de răspundere, dar totuși apariția acestei lucrări se lasă cam de mult timp așteptată.Susțin cu toată convingerea indicațiile din expunerea tovarășului Ceaușescu și din proiectul de hotărîre privind crearea cabinetelor de științe sociale și pentru răspîn- direa cunoștințelor științifice, precum și cele privind transformarea cabinetelor de partid în centre ale activității ideologice.Din complexitatea măsurilor elaborate de tovarășul Nicolae Ceaușescu privind îmbunătățirea activității politico-ideologice aș dori să relev însemnătatea deosebită a transformării comitetelor pentru cultură și artă in organisme de partid și de stat. Aceasta corespunde pe deplin cerințelor obiective ridicate de activitatea politică și cultural-educativă de masă. O dată cu încrederea ce o nutrim în noul consiliu al culturii și educației socialiste, permiteți-mi, totodată, să exprim părerea că începutul activității acestui organism lasă, oarecum, să
CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI LETAY LAJOSmuncitoare, în oonștiința Întregii țări, • întregului popor de 20 de milioane, ca ecou direct al acelor memorabile propuneri ale tovarășului Nicolae Ceaușescu, ca și al cu- vîntărilor rostite de atunci încoace.Imediat după publicarea lor, propunerile secretarului general al partidului au fost înțelese de noi drept mobilizatoare Împotriva iluziei spontaneității. împotriva părerii iluzorii că în urma marilor sacrificii, eforturi și succese dobîndite în decursul unui sfert de veac, acum totul ar merge înainte de la sine, într-o lume lipsită de orice contradicții, iar omul politic, economistul, tehnicianul, omul de știință, organizatorul social nu ar avea altă problemă decât să vegheze — ca un păstor mulțumit și bun — asupra uriașului proces de construcție, îngrijindu-se cel mult să nu apară greșeli bătătoare la ochi, încălcări grosolane. împotriva părerii că n-ar fi cazul să mai tulburăm deci, pe nimeni, la locul său de muncă, cu vreo critică oarecare, lucrurile mergînd și așa înainte ; că n-ar mai fi cazul să ne conturbăm copiii cu exigențele noastre — am avut noi destul de suferit cînd eram de virsta.lor, așa că măcar ei să aibă de pe acum o viață fără „pro; bleme" ; să nu fim prea severi, puritani nici în mînuirea averii obștești — căci toți trebuie să „trăiască" cumva.Importanța Istorică a celor 17 puncte ale propunerilor tovarășului Nicolae Ceaușescu constă în faptul că ne-au atras atenția — cu simțul realității și cu spiritul îndrăzneț care îl caracterizează, cu clarviziunea politică și cu înalta sa principialitate marxist- leninistă — asupra marelui pericol al iluziei spontaneității, asupra capcanei pe care o reprezintă mulțumirea de sine, că a aprins cu o pasiune înflăcărată în conștiința noastră a tuturora, în toate păturile, la toate locurile de muncă ale țării, spiritul nemulțumirii creatoare, dînd un nou avînt gîndirii obștești, activității științifice ca și celei multicreatoare a scriitorilor, artiștilor, precum și muncii educatorilor. Deci, tuturor celor' care au înțeles și înțeleg că nu ne putem opri, că nu este suficient să ne bucurăm doar de faptul că într-un sfert de veac am transformat o țară înapoiată într-o țară socialistă înaintată, care se situează în. multe privințe printre țările și națiunile cele mai dinamice și avansate din lume. Dacă n-am înțelege toate acestea, inevitabil am rămîne în urmă, depășiți de ritmul formidabil de rapid din secolul al XX-lea, și n-am putea deloc folosi acele posibilități pe care ni le oferă tradițiile noastre istorice, lupta partidului nostru, munca și disponibilitățile poporului nostru, condițiile pe care socialismul le oferă afirmării energiei, inteligenței, potențialului creator al maselor largi.Desigur, nemulțumirea creatoare ridică in diversele domenii ale vieții noastre probleme concrete diferite. Vă rog să-mi permiteți să exemplific diversitatea și complexitatea acestor probleme referindu-mă la un singur domeniu, acela în care activez eu, și arătînd cum se prezintă această evidență în cadrul literaturii maghiare din România și în legătură cu această literatură. Nu încape îndoială că in anii următori

tilaterală, politică și științifică a fenomenelor'din sfera ideologiei, cunoașterii și educației socialiste.Prin modul cutezător, profund, în care ați analizat problemele actuale și de perspectivă ale progresului societății noastre, dumneavoastră, tovarășe Nicolae Ceaușescu, ne-ați oferit încă o dată o strălucită pildă de marxism-leninism creator. Pentru că — -așa cum ați subliniat in expunerea dumneavoastră — „A fi cu adevărat marxist- leninist înseamnă a fi un explorator îndrăzneț și experimentat al drumului nou pe care îl deschide omenirii socialismul și comunismul, un cutezător vizionar al zilei de mîine pornind de la realitățile și cerin- '.ele arzătoare ale zilei de azi, precum și de la concluziile, generalizate pe plan teoretic, ale experienței de ieri..."Programul pentru îmbunătățirea activității Ideologice, ridicarea nivelului general al cunoașterii și educației socialiste vor influența toate sectoarele vieții sociale, ridi- cînd pe o treaptă superioară întreaga activitate practică, întreaga gîndire social-po- litică din țara noastră. Aplicarea lui va stimula toate forțele motrice ale societății, va duce la sporirea influenței clasei muncitoare, la creșterea rolului conducător al 

se întrevadă moștenirea unor practici ala vechiului comitet, respectiv o oarecare lipsă de operativitate, nerenunțarea la hîrtiile fără utilitate și altele. Consider, de aceea, că observațiile formulate în acest sens în expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu sînt foarte bine venite.Pentru mine, ca și pentru toți comuniștii din Gorj, este clar că formarea și dezvoltarea conștiinței socialiste a poporului constituie un proces complex care solicită eforturi însemnate din partea partidului, a tuturor factorilor cu atribuții în educarea mar selor. Cred de aceea că, cu toate succesele obținute și eforturile vizibile făcute, Televiziunea, Radioul, ca și alte mijloace de comunicare în masă, trebuie să răspundă mal prompt Indicațiilor tovarășului Nicolae Ceaușescu cu privire la conținutul și eficiența activităților pe care sînt chemate să le organizeze. Mai mulți participanți la dezbateri din județul nostru au relevat că nu se observă încă In activitatea acestor instituții schimbările așteptate, că se manifestă încă aspecte de inconsecvență și improvizații.Așa cum au arătat cei mai mulți membri de partid, ca și alți cetățeni, am dori să vizionăm mai multe filme, piese de teatru, să citim mai multe opere literare in care chipul făuritorilor bunurilor materiale să iasă mai pregnant in evidență. Este de dorit ca muncitorii să-și împărtășească direct experiența și opiniile, să vedem pe ecranul televizoarelor imagini și din județele mai îndepărtate, din orașele noi apărute pe harta patriei, printre care și din zonele Gor- jului.In documentele care fac obiectul dezbaterii s-a reînnoit apelul adresat creatorilor de artă de a se Inspira In operele lor din realitățile vieții noastre cotidiene. Doresc să reînnoiesc, cu acest prilej, invitația adresată de ultima plenară a comitetului nostru județean tovarășilor scriitori și altor oameni de artă de a lua contact și cu realitățile de astăzi ale Gorjului, cu convingerea că vor găsi și aici, in așezările și obiectivele industriale, in lntîlnirile cu oamenii muncii, o nesecată sursă de inspirație.Asigurăm plenara, pe dumneavoastră, personal, tovarășe Nicolae Ceaușescu, că vom lupta cu toată hotărîrea, cu toată perseverența pentru a traduce in viață hotărîrile și sarcinile privind educarea socialistă a membrilor je partid, a oamenilor muncii, conștienți fiind că aceasta este o condiție hotărîtoare a înfăptuirii mărețului program de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate, elaborat de Congresul al X-lea, al partidului nostru.
Congreselor al IX-lea și al X-lea, o dată cu dezvoltarea democrației socialiste și a umanismului socialist, în pas cu întreaga literatură din România, literatura maghiară din țara noastră, acest fruct des amintit al politicii naționale leniniste a partidului, a trecut prin transformări serioase și a obținut rezultate remarcabile. Au crescut, In această literatură, pretenția desăvîrșirii umanului, dorința generalizării filozofice, posibilitatea afirmării personalității scriitoricești artistice. Slujitorii ei s-au conectat mai bine în circuitul viu al valorilor literaturii universale din a doua jumătate a secolului al XX-lea, au căutat să se apropie cu mai multă sensibilitate de viața poporului, de realitățile României socialiste, să abordeze, în contextul acestor preocupări, probleme semnificative specifice ale oamenilor muncii de naționalitate maghiară.Aceste năzuințe au dus la rezultate remarcabile in arta scrisului ; parte din ele au putut fi deja cunoscute și de cititorii români, datorită traducerilor, și au fost apreciate și peste granițele patriei noastre.Nu este nimeni printre noi care să subestimeze aceste rezultate și altele similare ale literaturii noastre ; dar nu este nimeni printre noi care să nu recunoască in același timp că in literatura noastră aceste rezultate nu au mers In suficientă măsură In pas cu exigența scriitoricească, artistică, de a contribui in mod direct la formarea noii- conștiințe a poporului care construiește socialismul. Arta noastră scriitoricească nu a fost idilistă ; dar nu a fost îndeajuns pătrunsă de acel spirit pasionat al perfecționării de care a fost și este animat în zilele noastre întregul nostru popor.Desigur, ar ti simplu Iacă ar fi vorba doar de o problemă ie genuri, de forme artistice. Sau dacă dezvoltarea literaturii ar putea fi impulsionată prin simple măsuri administrative. In paranteză lie spus, au fost unii care, în presa noastră literară, au simplificat pînă aici aceste, probleme, dar și-au dat seama de greșeala lor. Adevărata sarcină este de a-i mobiliza pe scriitori să pună literatura în slujba stimulării exigenței creatoare, partinice in toate domeniile vieții sociale, să sprijine in opere și prin opere durabile această tendință spre mai bine și mai mult, să lase mărturii despre tendința spre mai bine și mai mult, să lase mărturii artistice emoționante despre eforturile pe care le face poporul nostru în opera de edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate, în înfăptuirea politicii Partidului Comunist Român, care presupune o perfecționare multilaterală a omului — în principii, in morală, în uipanismul său, In spiritul de sacrificiu, în atitudinea obștească, - in dragostea de patrie.Așa înțeleg eu, ca poet și redactor comunist, îndatoririle noastre, învățămintele ce decurg din expunerea tovarășului Ceaușescu pentru literatura țării și în special pentru literatura maghiară din România. Și, pe baza experienței de pînă acum, pot să asigur conducerea partidului nostru, personal pe tovarășul Nicolae Ceaușescu, că scriitorii maghiari vor merge și pe mai departe alături de tovarășii lor români, in îndeplinirea istoricelor sarcini trasate de partid.
partidului în opera de construcție a socialismului și comunismuluiStimați tovarăși,Anul acesta am făcut bilanțul roadelor bogate ale cincinalului 196S—1970, în care România a înregistrat progrese considerabile în dezvoltarea sa socială, economică și culturală și am trecut cu succes la inde- plinirea unui nou plan cincinal — și mai impunător prin amploarea și complexitatea obiectivelor sale.Măsurile stabilite de Conferința Națională și de Congresul- al X-lea al partidului cu privire la perfecționarea conducerii activității sociai-economice sînt în mare parte realizate, astfel îneît resorturile vieții politice, economice și sociale corespund mai bine cerințelor societății noastre întemeiate pe democrație și ordine, pe egalitate și echitate socială, pe eficiență și bunăstare.Remarcabilele rezultate ale dezvoltării econom ic ■ și sociale a țării sînt rodul muncii eroice a clasei muncitoare, a întregului popor, o mărturie grăitoare a hotârîrii cu care oamenii muncii dau viață politicii partidului. Aceste rezultate ar fi insă și mai mari dacă am pune în valoare toate rezervele pe care le avem în diferite sectoare de activitate și nu ar mai persista încă o serie de neajunsuri 

care afectează valorificarea deplină a resurselor noastre materiale și uinane.Conducerea partidului a orientat cu consecvență munca tuturor organelor și organizațiilor de partid și de stat spre utilizarea rațională a potențialului productiv din fiecare unitate, creșterea productivității muncii, îmbunătățirea calității producției, reducerea prețului de cost și sporirea rentabilității — elemente esențiale ale creșterii eficienței Întregii activități economice.Măsurile de perfecționare a conducerii și organizării activității sociai-economice urmăresc o cit mai bună gestiune a bunurilor poporului, să închidă canalele de risipă, să asigure o Îndeplinire ireproșabilă a sarcinilor și o Înaltă eficiență a muncii sociale. Dar, oricît de adecvate ar fi măsurile luate, ele nu rezolvă și nu pot rezolva totul. In ultimă analiză, rezultatele depind de oameni, de nivelul lor de pregătire, de nivelul lor de conștiință. Cele mai multe din cazurile de risipă, de gospodărire nesatisfăcătoare a resurselor, de folosire necorespunzătoare a unor capacități de producție, daunele in avutul obștesc își au sursa in factori de ordin subiectiv, cum sînt indolența, neglijența, incompetența, lipsa de responsabilitate, iar uneori și necinstea.Aceste fenomene luate în ansamblu s-au restrîns necontenit de-a lungul anilor în urma prefacerilor care au avut loc în țara noastră și in special ca efect al muncii educative desfășurate de partid. Dar faptul că nu au proporții mari nu trebuie să ne liniștească. In măsura în care persistă, ele se află intr-un conflict acut cu îndatoririle pe care le avem față de societate pentru a gestiona cu răspundere partea din avuția națională care ne este încredințată.In societatea noastră, oamenii muncii au 
o situație fundamental deosebită față de trecut. Relațiile socialiste statornicite reflectă respectul profund față de om, creează condiții ca fiecare cetățean să se manifeste efectiv ca stăpin în societatea în care trăiește. Dar nu toți membrii societății noastre sini pe deplin conștienți de noua lor condiții socială, de strînsa împletire și inter- condiționare a intereselor individuale cu cele colective. Tocmai de aceea avem nevoie de crearea unei opinii de masă împotriva manifestărilor străine societății noastre. Tocmai de aceea avem nevoie de intensificarea muncii politico-educative. Fiecare cetățean să înțeleagă limpede poziția lui in stat, raporturile dintre el și colectivitate, interesul lui vital in apărarea, buna gospodărire și sporire a avutului obștesc, să cunoască bine drepturile ?i obligațiile sale sociale.In această ordine de idei este de remarcat că, in concepția programului de măsuri pe care il dezbatem astăzi, se are în vedere mult mai mult decît înlăturarea unor comportamente sociale nesatisfăcătoare. Evident, trebuie să întărim peste tot, în toate unitățile, la toate nivelurile, ordinea și disciplina, sâ înlăturăm neglijența și risipa. Dar scopul nostru principal este ca fiecare om al muncii — prin pregătire, responsabilitate și inițiativă — să ajungă în situația de a da tot ce poate, de a contribui în mod conștient și creator la rezolvarea tuturor problemelor care se ridică la tocul său de muncă, in domeniul in care activează.Munca educativă devine cu atît mai eficientă cu cit este mai strîns legată de eforturile pentru buna desfășurare a tuturor activităților sociale, pentru înfăptuirea politicii partidului.Eficacitatea acțiunilor noastre, Îndreptate spre ridicarea continuă a conștiinței socialiste, spre înlăturarea fenomenelor negative și imprimarea unei înalte responsabilități sociale La fiecare om al muncii, depinde in măsură decisivă de modul in care reușim să îmbinăm într-un tot unitar și să asigurăm desfășurarea convergentă a activității politico-organizatorice, a muncii pentru realizarea sarcinilor economice și a muncii politico-educative.Un rol educativ deosebit de important poate și trebuie să--l joace controlul îndeplinirii sarcinilor.Exercitarea. controlului trebuie să contribuie cit mai mult la respectarea intereselor generale, a legalității socialiste, la apărarea și buna gestiune a avutului obștesc, la înfăptuirea consecventă a principiilor socialiste ale retribuției după muncă. Pentru aceasta, activitatea de control trebuie să fie nu numai sistematică, ci să se finalizeze tn măsuri concrete menite să asigure lichidarea neajunsurilor și prevenirea repetării lor in vijtor.Este necesar totodată să întărim funcția educativă a controlului prin antrenarea largă a maselor la exercitarea lui, prin combaterea compromisurilor și concesiilor, prin mărirea intransigenței față de neajunsuri, analizînd pe larg, cu oamenii muncii, lipsurile constatate și . măsurile pentru eliminarea lor.Controlul maselor, lorța opiniei publice trebuie să devină o formă de bază prin care oamenii muncii iși exercită drepturile de stăpini ai avuției naționale, un instrument de luptă necruțătoare împotriva necinstei, a tendințelor speculative, Împotriva elementelor care urmăresc să trăiască fără muncă, prejudiciind interesele generale ale clasei muncitoare, ale poporului.Intrucit in contextul preocupărilor pentru îmbunătățirea activității politico-ideologice și de eduoație socialistă am abordat probleme legate de îndatoririle privind buna gospodărire a patrimoniului economic șl de exercitare a controlului, vreau să arăt că îmi revine și mie o răspundere personală pentru faptul că în economie mai au loc abateri de la disciplina economică.Activiștii Consiliului Economic și ai comisiilor economice de pe lîngă comitetele de partid județene, municipale, orășenești, din întreprinderi, centrale și ministere trebuie să manifeste mai multă exigență, în ceea ce privește respectarea riguroasă a hotăririlor de partid și de stat, a legilor țării, a planului, să acționeze cu mai multă fermitate pentru luarea de măsuri concrete menite să ducă în final la gospodărirea cît
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Problemele puse in dezbaterea actualei plenare a Comitetului Central concentrează atenția întregului popor român și implicit a militarilor forțelor noastre armate. Organic integrați în colectivitatea națională, militarii de toate gradele sînt profund Interesați de tot ceea ce accelerează progresul societății românești, de tot ceea ce are rezonanță generală pe cuprinsul patriei noastre. Această atitudine s-a manifestat și în acordul deplin cu care personalul forțelor armate a primit programul

reia România și-a cîștigat numeroși prieteni pe toate meridianele globului.Am avut, stimați tovarăși, prilejul să fac parte din delegația română de partid și guvernamentală, condusă de tovarășul Nicolae Ceaușescu, în vizita întreprinsă în Republica Populară Chineză și în celelalte țări socialiste din Asia. Am fost profund impresionat de atmosfera cu adevărat sărbătorească, de căldura frățească și sentimentele de adîncă stimă și prietenie cu care a fost înconjurat pretutindeni în China secretarul nostru general. Da Pekin, Șanhai și Nankin, milioane și milioane de oameni ai muncii au făcut tovarășului Nicolae Ceaușescu o primire grandioasă, emoționantă, au salutat cu entuziasm prezența conducătorului partidului și statului nostru, au întîmpinat delegația cu lozinci închinate prieteniei dintre partidele, țările și popoarele noastre, luptei împotriva imperialismului, colonialismului și neocolo- nialismului, au adresat comuniștilor români, întregului nostru popor calde urări de succes în opera de edificare a noii societăți.în timpul vizitei am avut posibilitatea să simțim puternic prețuirea de care se bucură partidul nostru comunist și politica sa principială marxist-leninistă, clasa noastră muncitoare și întregul popor român, activitatea neobosită a tovarășului Nicolae Ceaușescu consacrată întăririi prieteniei între partidele și popoarele noastre, cauzei socialismului și luptei forțelor revoluționare contemporane.Am constatat încă o dată cit de apreciate sînt marile realizări obținute de oamenii muncii în opera de construire a societății socialiste în România.Vizita în China, contactele cu conducătorii partidului și statului chinez, schimbul de păreri tovărășești efectuat cu acest prilej au permis o mai bună cunoaștere reciprocă. Țin să subliniez că nouă, tuturor, ne-au lăsat o amintire de neuitat marile realizări ale poporului chinez, munca lui sîrguincioasă, tenace, disciplina și entuziasmul cu care înfăptuiește politica partidului său comunist. In fabrici și uzine, pe șantiere, în comune populare, în universități,' institute de cercetări și instituții de cultură am constatat cu satisfacție că în anii construcției socialiste poporul chinez a obținut rezultate remarcabile în dezvoltarea industriei șl agriculturii, în știință, în promovarea progresului tehnic, legarea învățămîntulul de practică, în îmbunătățirea condițiilor de viață ale populației, în formarea și dezvoltarea conștiinței revoluționare a maselor. Am putut să ne dăm seama de fermitatea cu care Partidul Comunist Chinez își exercită rolul conducător în economie, în știință, în cultură, în toata domeniile construcției socialiste.Comunicatul comun adoptat în urma vizitei oglindește hotărîrea ambelor partide șî țări de a dezvolta relațiile bilaterale, exprimă solidaritatea militantă cu forțele revoluționare și progresiste de pretutindeni, cu lupta popoarelor împotriva imperialismului, pentru libertate și independență națională.Cu sentimente de caldă prietenie și solidaritate frățească a fost întîmpinată delegația noastră de partid și guvernamentală și în Republica Populară Democrată Coreeană, Republica Democrată Vietnam și Republica Populară Mongolă, unde, de a- semenea, am putut vedea munca plină de abnegație a acestor popoare pentru construirea orînduirii noi, a societății socialiste. în Asia, delegația noastră a vizitat țări care se află în prima linie a luptei împotriva imperialismului. Vizita delegației condusă de tovarășul Nicolae Ceaușescu a însemnat o expresie a solidarității comuniste cu eroicul popor vietnamez, care, cu arma în mînă, își apără independența și suveranitatea națională împotriva intervenției brutale a imperialismului american.Vizita în China și în celelalte țări socialiste din Asia se va înscrie nu numai ca un moment important în dezvoltarea relațiilor de prietenie și colaborare între partidele și popoarele noastre, ci și ca un eveniment de rflare însemnătate internațională. Ea constituie o strălucită confirmare a posibilității și necesității dezvoltării relațiilor frățești cu toate țările socialiste, o importantă contribuție la cauza unității mișcării comuniste și muncitorești, a țărilor socialiste, a întregului front antiimperialist mondial.Pe planul politicii externe, evenimentele acestui an au dovedit din nou poziția justă a partidului nostru cu privire la rolul pozitiv al dezvoltării colaborării șl prieteniei cu toate țările socialiste, a relațiilor tovărășești cu toate partidele comuniste și muncitorești, cu toate forțele antiimperia- liste, importanța extinderii legăturilor cu toate statele lumii, indiferent de sistemul lor social-economic.Desfășurarea evenimentelor internaționale demonstrează caracterul realist al politicii externe a partidului și statului, temeinicia principiilor puse la baza dezvoltării relațiilor noastre internaționale, clarviziunea cu care Partidul Comunist Român, secretarul său general abordează problemele vitale ale lumii contemporane.In incheiefe doresc să exprim încă o dată convingerea mea profundă că aplicarea în viață a hotăririlor plenarei Comitetului nostru Central, consacrate îmbunătățirii muncii ideologice și politico-educative, va influența în mod decisiv sporirea în continuare a rolului conducător al partidului în viața socială a țării, va crea cele mai bune condiții pentru înaintarea cu succes a României pe drumul făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate.Cu rândurile strînse în jurul Comitetului Central, al secretarului general, partidul, clasa muncitoare, întregul popor vor acționa și pe viitor „ca o familie unită care dorește să ocupe, în lume, un loc tot mai respectat și demn, loc cucerit prin muncă și printr-o politică de prietenie și pace", așa cum ne-a spus în cuvinte atît de calde și frumoase tovarășul Nicolae Ceaușescu.
IONIȚĂîndrepta energiile inepuizabile ale maselor spre țelurile dbrite este nevoie ca în fruntea lor să se afle o personalitate eminentă, un conducător ferm și cutezător, capabil să le conducă spre victorie. încercăm un sentiment de legitimă mîndrie și deplină satisfacție că poporul român are in persoana tovarășului Nicolae Ceaușescu un asemenea conducător, indisolubil legat de mase care, printr-o conducere științifică, principială, plină de patos revoluționar, asigură unirea eforturilor întregii noastre națiuni socialiste într-un singur tot, le îndreaptă cu mînă sigură și fermă spre edificarea neabătută, a societății socialiste multilateral dezvoltate pe pămintul patriei noastre.Permiteți-mi, tovarăși, ca în calitate de activist al partidului, care îmi desfășor activitatea în armată, să subliniez că aplicarea în viață a măsurilor adoptate de partid potențează puternic și capacitatea de apărare a patriei, contribuie în mod hotărî- tor la întărirea și perfecționarea organismului militar al țării. Aceste măsuri au determinat și vor determina în continuare îmbunătățirea muncii politico-ideologice și cultural-educative din unități și comandamente, dezvoltarea conștiinței socialiste a tuturor militarilor, ridicarea pe noi trepte a întregii activități din forțele armate. A- ceastă afirmație mi-o întemeiez pe hotărîrea comuniștilor din armată, exprimată

mai judicioasă a tuturor resurselor, la ridicarea eficienței activității economice, să participe și mai activ la întreaga muncă politică și de educație. /Aș dori, în continuare, să mă refer la însușirile cerute cadrelor de conducere din întreprinderi, centrale, ministere,, in general din economie. Partidul nostru a crescut un fond bogat de cadre valoroase în toate domeniile activității economice. Dar trebuie spus, tovarăși, că mai există în posturi de conducere și oameni care nu întrunesc calitățile profesionale și politice necesare și a căror muncă, lipsită de conținut politic, se rezumă la aplicarea unor metode precumpănitor administrative. Unii dintre ei sînt depășiți de sarcinile ce le revin, n-au capacitatea de a sesiza problemele esențiale și nu stăpînesc metodele moderne de organizare și conducere. Alții, în loc să se călăuzească de interesele generale, se conduc după Interese înguste, personale, urmărind să iasă ei cît mai bine, cu un efort cît mai mic. Asemenea „conducători" nu ezită să „înfrumusețeze" situația reală, obiectivă, din compartimentul lor de activitate. Trebuie să luptăm cu perseverență împotriva poluării informațiilor economice, a tendințelor de a prezenta realitatea schematic, simplist și deformat, ceea ce dăunează deciziilor, împiedică luarea la timp a măsurilor pentru îmbunătățirea activității.Există, de asemenea, conducători care nu țin o strînsă legătură cu oamenii muncii sau pierd contactul cu ei, conducători care nu se consultă cu organizațiile de partid, nu țin seama de părerile comuniștilor și care de aceea nu sînt în stare să asigure o gestiune eficientă a activităților pe care le conduc.Or, un conducător trebuie să albă nu numai o excelentă pregătire profesională, să fie un bun organizator, dar totodată să știe să lucreze cu colectivul, să lucreze ca om politic, ca activist al partidului, să cunoască în profunzime linia politică a partidului și sarcinile ce decurg din ea. Aplica- ^ rea măsurilor adoptate din inițiativa conducerii partidului în vederea formării șl perfecționării cadrelor, a înarmării lor temeinice cu cunoștințele și metodele științei conducerii va contribui tot mai mult Ia îmbunătățirea generală a organizării producției și a muncii, a activității de gestiune, va așeza pe criterii mai solide promovarea cadrelor la toate nivelurile. (în ceea ce privește acea însușire — 'priceperea de a lucra cu masele, de a învăța din experiența și înțelepciunea maselor — și în această direcție stilul de muncă al conducerii partidului trebuie să constituie pentru noi o pildă. Secretarul general al partidului este permanent în uzine, pe șantiere, pe ogoare, în mijlocul muncitorilor, țăranilor, al specialiștilor, al oamenilor de știință, cultură și artă. Este indiscutabil că dacă politica partidului reflectă atît de fidel cerințele arzătoare ale dezvoltării țării, a- ceasta se datorește legăturii indisolubile dintre partid și clasa muncitoare — clasa cea mai înaintată și mai conștientă a societății noastre — a legăturii indisolubile dintre partid și întregul popor.Stimați tovarăși,Este plină de învățăminte pentru noi toți analiza făcută de tovarășul Nicolae Ceaușescu asupra raportului dialectic dintre trecut, prezent și viitor, asupra corelației dintre tradițiile de luptă ale partidului și poporului nostru și activitatea actuală consacrată edificării societății socialiste multilateral dezvoltate. Așa cum se subliniază în expunerea secretarului general al partidului, gloriosul nostTU trecut, stînd la baza dezvoltării viitoare a poporului, trebuie să se afle în centrul muncii educative.Respingînd ceea ce este negativ și retrograd, este necesar să acordăm o deosebită atenție punerii în valoare a tot ceea ce a dat mai bun națiunea noastră de-a lungul timpurilor, să insuflăm tineretului, întregului popor respect și admirație față de lupta de eliberare națională și socială din țara noastră, față de ctitorii de țară, de luminoasele figuri de luptători revoluționari și cărturari de care este plină istoria țării, față de eroismul și abnegația cu care comuniștii, clasa muncitoare s-au dedicat cauzei revoluției și construcției socialiste, , să valorificăm cît mai larg tradițiile progresiste ale învățămîntului, științei și culturii românești.Aceasta este în concordanță deplină cu concepția revoluționară a clasei muncitoare potrivit căreia noua orînduire trebuie să preia și să ridice la un nivel superior tot ceea ce a creat mai bun și valoros evoluția anterioară a societății. Valorificarea moștenirii progresiste a trecutului este o latură esențială a aplicării legităților generale ale construcției socialiste la condițiile concrete ale fiecărei țări, un puternic imperativ al fuziunii organice a marxism-leni- nismului cu realitățile naționale.Acționînd în acest spirit, partidul nostru își îndeplinește înalta sa misiune de exponent al intereselor clasei muncitoare, ale tuturor oamenilor muncii, de purtător al celor mai glorioase tradiții de luptă ale poporului român.
Stimați tovarăși,Expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescd conține o strălucită analiză marxist-leninistă a situației internaționale, a proceselor complexe legate de dezvoltarea și întărirea forțelor socialismului, de afirmarea relațiilor de tip nou dintre țările socialiste, dintre partidele comuniste și muncitorești, de intensificarea luptei împotriva imperialismului, pentru pace și colaborare constructivă între state și națiuni.Este pentru fiecare din noi un motiv de justificată mîndrie să constatăm că situația internațională oferă noi și convingătoare dovezi ale justeții liniei politice a partidului și țării, linie care a adus partidului și statului nostru un înalt prestigiu in mișcarea comunistă, în rîndul țărilor socialiste, 

al tuturor popoarelor lumii și datorită că-
TOVARĂȘULUI IONeducației comuniste elaborat de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, In hotărîrea unanimă de a da viață neabătut măsurilor adoptate de conducerea partidului.In armată, ca de altfel în întreaga țară, aceste documente' au fost dezbătute de toți comuniștii, la toate nivelurile, începînd de la organizațiile de bază și pînă la plenara lărgită a Consiliului Politic Superior al Forțelor Armate. De asemenea, sarcinile ce decurg din conținutul lor au tăcut obiectul discuțiilor in organizațiile Uniunii Tineretului Comunist și cele de sindicat, astfel incit dezbaterea lor a cuprins practic întreg personalul forțelor noastre armate.Prin spiritul de răspundere cu care au dezbătut conținutul acestor documente, prin combativitatea, spiritul critic și autocritic, intransigența ideologică care s-au afirmat plenar, fără rezerve, aceste adunări au constituit o bună școală de educație comunistă pentru toți participanții.Cu prilejul dezbaterilor a fost reliefat faptul că marile progrese pe. care țara noastră le-a realizat în toate domeniile de activitate, îndeosebi după Congresul al IX-lea al partidului, sînt nemijlocit legate de intensa și impresionanta activitate teoretică și practică, plină de dăruire și pasiune revoluționară a tovarășului Nicolae Ceaușescu, eminent conducător de partid ,și de stat, cel mai iubit fiu al poporului român Viața a demonstrat că pentru a dinamiza și (Continuare în pag. a V-a)
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LUCRĂRILE PLENAREI C C. AL P.C.R.
(Urmare din pag. a IV-a) unanim cu prilejul dezbaterilor ce au avut 
Ioc, de a-și Intensifica eforturile, de a milita cu fermitate pentru ca spiritul revoluționar ce se degajă din programul educației oomuniste să se imprime cu pregnanță 
la toate eșaloanele, In activitatea tuturor cadrelor militare, indiferent de specialitatea lor.Aprecierea făcută de tovarășul Nicolae Ceaușescu potrivit căreia un conducător trebuie să fie nu numai stăpîn pe profesiune, competent In meseria sa, ci, înain
te de toate, un activist politic, este prin excelență valabilă pentru toate cadrele militare chemate să se ocupe nemijlocit de educarea subordonaților, de călirea lor ca luptători de tip nou.Doresc să Încredințez și de această dată conducerea partidului, pe dumneavoastră personal, stimate tovarășe Ceaușescu, că ofițerii, generalii de toate gradele își vor perfecționa necontenit pregătirea politico- ideologică, astfel Incit In toate împrejurările să se comporte ca oameni politici, să acționeze permanent și consecvent de pe pozițiile partinice. Pentru cadrele armatei noastre, înfăptuirea politicii Partidului Comunist Român constituie o chestiune de onoare, suprema lor datorie. Vom acționa cu toată hotărârea pentru ca aceste convingeri trainice să fie transmise și cultivate cu pasiune și perseverență în inimile și conștiința tuturor militarilor.Roadele activității politico-educative desfigurate în armată sînt incorporate în rezultatele pe care unitățile și marile unități le obțin în pregătirea de luptă, la antrenamente și aplicații, în îndeplinirea de către militari a misiunilor ce le revin pe șantierele construcției socialiste, în atitudinea lor Înaintată față de îndatoririle ostășești. Succesele obținute constituie o bază solidă, pentru a merge înainte, dar nu și un motiv de automulțumire. Apreciind activitatea politico-ideologică din armată prin prisma Înaltelor exigențe și a sarcinilor ample cuprinse în documentele de partid, sîntem conștienți că eforturile noastre trebuie simțitor intensificate, astfel incit conținutul și eficiența muncii ideologice să se ridice la nivelul cerințelor puse de partid în etapa pe care o străbatem. Pentru îndeplinirea acestui deziderat sîntem hotărîți ca și în viitor să analizăm cu toată răspunderea neajunsurile din diferite sectoare ale vieții militare și să luăm cele mai ferme măsuri pentru înlăturarea lor.Opera educativă desfășurată de partidul 

și statul nostru, așa cum este ea direcțio- nată în programul elaborat, contribuie ac
tiv șl la creșterea valorii unor componente esențiale ale puterii militare a țării. Măsurile adoptate de conducerea partidului 
și statului nostru pe tărîmul activității po- litico-ideologice, dezvoltînd în mod magistral temele Congresului al X-lea privitoare la conceptul de conștiință socialistă, sînt
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Ascultind Ieri strălucita expunere a dumneavoastră, mult stimate tovarășe secretar general, document de înaltă ținută teoretică și de neprețuită valoare practică, care conține in fapt — pentru o perioadă îndelungată — vastul program al Partidului Comunist Român, consacrat ridicării întregii munci politice, educative și ideologice la nivelul cerințelor etapei• actuale de construire a societății socialiste românești, am rămas adine impresionat și am încercat o deosebită satisfacție. Pentru că programul pe care-1 dezbatem în acest înalt for al partidului nostru constituie nu numai un com
plex cod al eticii și condiției comuniste, el reprezintă totodată și continuarea firească 
a liniei politice marxist-leniniste a partidului Intr-un spirit deschis, novator, creator, oglindește cu desăvîrșită claritate consecvența sa în gîndirea teoretică și acțiunea practică, concepția sa profund principială, unitară asupra tuturor domeniilor în care se desfășoară procesul construcției societății socialiste multilateral dezvoltate In patria noastră. în sfîrșit, și asta nu e mal puțin important, el se va dovedi pentru noi toți un program complet și precis de lucru. Dacă ar fi să mă refer la dezbaterile care au avut Ioc in ultimele luni în partidul nostru, ar trebui în primul rlnd să constat cu satisfacție tonul dezbaterilor 
din organizațiile de bază, un ton clar, concis, concret, aș spune cît se poate de comunist și, de aceea, cît se poate de realist.Am fost și sîntem în continuare chemați să supunem unei analize critice și autocritice activitatea noastră din toate domeniile. Toți comuniștii, întreaga țară își face un proces de conștiință, nu pentru că lucrurile ar merge prost sau pentru că nu sîntem mulțumiți de ceea ce am făcut. Dar știm că, deși realizările noastre în aplicarea programului adoptat de Congresul al X-lea sînt mari, ele puteau fi și mai mari, dacă fiecare dintre noi am îi acționat și mai conștient la locul unde am fost trimiși de partid. De aceea, nu pot decît să reafirm încă o dată adeziunea deplină, atît a mea personală, cît și a Consiliului oamenilor muncii de naționalitate germană, pe care îl reprezint, la acest program de importanță vitală pentru progresul patriei, ho- tărîrea fermă de a milita în mod consecvent pentru aplicarea lui în viață.Noi considerăm că una din sarcinile principale ale consiliului, care își desfășoară activitatea în baza programului partidului adoptat de Congresul al X-lea, este de a contribui la educarea oamenilor muncii germani în spiritul patriotismului socialist, al dragostei și devotamentului nețărmurit 
față de patria noastră comună, de a milita neobosit pentru adincirea prieteniei și fră
ției intre poporul român șl naționalitățile 

de natură să ridice la un nivel superior toate laturile procesului de educație a națiunii noastre : asimilarea a tot ceea ce este mai valoros în domeniul culturii, științei și tehnicii contemporane, stăpînirea deplină a profesiunii, însușirea concepției despre lume și viață a partidului nostru, formarea unei atitudini cetățenești înaintate.Transpunerea în fapte a măsurilor stabilite va avea cu siguranță o puternică înrâurire pozitivă asupra potențialului moral și uman național. Gradul ridicat de instruire cultural-științifică și de pregătire tehnică a populației, nivelul conștiinței sale politice determină într-o însemnată măsură sporirea valorii acestor factori principali ai creșterii capacității de apărare a patriei.După cum este cunoscut, în rîndul factorilor fundamentali ai luptei armate, rolul hotărâtor revine în ultimă instanță omului, conștient de justețea idealurilor în numele cărora este chemat să lupte și pentru al cărui triumf este hotărît să-și consacre întreaga sa ființă. In consecință, eforturile comandanților, ale organelor și organizațiilor de partid din armată sînt concentrate spre imprimarea unui asemenea conținut procesului instructiv-educativ, incit apărătorii patriei să fie învățați nu numai să cunoască la perfecție și să folosească cu măiestrie armamentul și tehnica de luptă moderne, ci să se caracterizeze și printr-o tărie morală de granit și o voință neînduplecată de a învinge, printr-un dezvoltat simț al datoriei și onoarei militare, Însușiri întemeiate pe o nemărginită dragoste față de patrie, popor și partid.Educând pe militari în spiritul patriotismului socialist, vom acționa în continuare pentru dezvoltarea sentimentelor lor internaționaliste, pentru întărirea prieteniei cu armatele țărilor participante la Tratatul de la Varșovia, ale tuturor țărilor socialiste, a solidarității cu oamenii muncii de pretutindeni.In munca noastră vom ține cont permanent de faptul că sporirea eficienței tuturor activităților care alcătuiesc domeniul complex al vieții militare este indisolubil legată de temeinica pregătire politico- ideologică a personalului, de profunzimea și trăinicia convingerilor moral-politice, comuniste ale fiecărui militar. In această direcție vor acționa cu hotărire toate cadrele militare, organele și organizațiile de partid din forțele armate.Pentru traducerea în viață a prețioaselor indicații date de tovarășul Nicolae Ceaușescu cu privire la intensificarea muncii de cercetare teoretică, vom acorda o atenție sporită coordonării și îndrumării mai eficiente a activității cadrelor din instituțiile militare de învățămînt, din unități, comandamente și organe centrale ale ministerului, in vederea elaborării unor studii și lucrări care să sintetizeze experiența acumulată, să explice profund și multilateral, pe baza materialismului dia
conlocuitoare, pentru cimentarea și mai puternică a unității dintre oamenii muncii români, maghiari, germani, sîrbi și de alte naționalități, care, animați de aceleași interese și aspirații, participă cu însuflețire la lupta pentru întărirea și înflorirea continuă a României socialiste.Aș dori să mulțumesc și cu această ocazie conducerii partidului, dumneavoastră, mult stimate tovarășe secretar general, personal, pentru grija permanentă ce-o purtați rezolvării problemelor specifice ale naționalităților conlocuitoare în contextul general al sarcinilor ridicate de etapa actuală a construcției socialiste în țara noastră, pentru îndrumările precise pe care ni le-ați dat cu ocazia plenarei consiliului nostru din februarie și care constituie și în domeniul muncii politico-educative și culturale un ghid prețios în activitatea noastră.Frăția, prietenia dintre poporul român și naționalitățile conlocuitoare ne este scumpă tuturor. Ea nu este o invenție sau o născocire a noastră, ea este o realitate istorică afirmată de-a lungul veacurilor și cu atît mai mult o realitate vie a zilelor noastre. Această prietenie s-a făurit și cimentat în munca comună pentru crearea valorilor materiale și spirituale, pentru promovarea progresului și civilizației în acest colț al lumii, in lupta pentru apărarea meleagurilor strămoșești. în crîncene bătălii de clasă împotriva exploatatorilor comuni. Ea are la temelie nenumărate acte de bărbăție și este atestată de mii și mii de documente — mărturii ale aspirațiior comune spre o viață mai bună. Să-mi fie permis să redau doar în rezumat unele din aceste documente mai recent descoperite. La sfîr- șitul secolului al XVIII-lea, feudalii din 13 comune de pe Tîmava Mică răpesc țăranilor sași ultimele pămînturi și libertăți ; cei din Nadeș și Semereuș, protestînd împotriva acestor samavolnicii, sînt brutalizați și mai mulți membri ai sfatului bătrânilor, legați în lanțuri și aruncați în închisoare, în această situație, țăranii români și maghiari din Bălăușel și Chendu intervin pentru cei răzvrătiți, lăsînd drept zălog vitele lor. în 1804, mai mulți iobagi români fug de pe moșia stăpînilor lor și găsesc casă și ajutor la comunitatea săsească din Dealul Frumos. Aceeași comunitate a hotărît apoi să le pună la dispoziție și sumele necesare răscumpărării.Am, citat, așadar, nu simple documente, ci monumente ale frăției seculare între oamenii care trăiesc aci, frăție care astăzi a fost ridicată de Partidul Comunist Român pe o treaptă nouă, superioară, avînd ca bază egalitatea deplină In drepturi a tuturor cetățenilor, fără deosebire de naționalitate, principiu ridicat la noi de mult la rangul politicii de stat. Și avem cu ce ne mindti in acest domeniu.Partidul și statul român au găsit cea mai corectă și umană rezolvare unei probleme care pentru multe state și la ora actuală a rămas încă deschisă, și aceasta tocmai prin găsirea unor forme și soluții adecvate realității și specificului societății românești. De aceea, după mine, nimeni nu are dreptul să lezeze aceste cuceriri, oricine ar fi el. Este de datoria noastră să răspundem în mod răspicat la orice- încercare de acest fel, din orice parte ar veni. Trebuie să facem totul pentru a contribui la întărirea și adincirea prieteniei și frăției între poporul român și naționalitățile conlocuitoare. întreaga noastră muncă cultu- ral-educativă, politică și ideologică va trebui să servească doar acestui scop. Și, așa cum spunea secretarul general al partidului, nu forma sau limba în care se face, ci conținutul acestei activități trebuie să intereseze în primul rînd și el nu poate fi decît unul singur : socialist.In regulamentul de funcționare se precizează că consiliile ajută organele de partid și de stat în această activitate și totodată în găsirea unor soluții pentru re- 

lectic și istoric, probleme de mare însemnătate principială și practică, cum sînt : contribuția Partidului Comunist Român la îmbogățirea învățăturii marxist-leniniste privind apărarea patriei, modul original de făurire a armatei de tip nou, ținînd seama de particularitățile concrete ale țării noastre, conceptul de război popular și implicațiile lui asupra locului, rolului și funcțiilor sociale ale armatei, rolul hotărîtor al factorului moral în război, influența revoluției din domeniul tehnicii militare asupra metodelor și procedeelor de luptă, asupra orientării privind înzestrarea tehnică a armatei noastre și altele.Pornind de la concepția partidului nostru privind participarea generală și directă a poporului la apărarea patriei noastre, sîntem hotărîți să acordăm o atenție și mai mare elaborării și fundamentării științifice 
a principiilor și metodelor de coordonare a acțiunilor forțelor armate cu cele ale gărzilor patriotice și ale altor formațiuni militare, astfel încît, sub conducerea unitară a Partidului Comunist Român, a comandantului nostru suprem, tovarășul Nicolae Ceaușescu, acestea să fie în măsură să realizeze armonios și închegat scopul general : respingerea oricărui atentat imperialist, apărarea libertății, independenței și integrității Republicii Socialiste România.Extinderea ariei de investigații privind apărarea populară generalizată necesită o participare, după părerea mea, mai largă și a potențialului științific al țării noastre, în acest sens, apreciez că este necesar să se asigure dezvoltarea sistematică a cooperării dintre specialiștii din armată și cadre de înaltă calificare din alte instituții, participarea unor oameni de știință, atît din domeniul disciplinelor tehnico-matematice. cît și social-politice, la optimizarea soluțiilor privind întărirea capacității de apărare a patriei.Exprimând hotărîrea fermă a tuturor militarilor, doresc să asigur conducerea partidului, pe dumneavoastră personal, tovarășe Nicolae Ceaușescu, că programul pe care l-ați inițiat, măsurile ce vor fi adoptate de actuala plenară, sarcinile ce rezultă din ampla și atotcuprlnzătoarea dumneavoastră expunere — contribuție prețioasă la îmbogățirea și dezvoltarea marxism-leninismului — vor fi însușite și aplicate cu1 consecvență în întreaga activitate ce se desfășoară în armată.Nu vom precupeți nici un efort pentru ridicarea pe noi trepte a conștiinței socialiste a militarilor de toate gradele, pentru înfăptuirea cu rezultate superioare a sarcinilor ce le revin, atît în pregătirea de luptă și politică, cit și pe șantierele construcției socialiste, pentru îndeplinirea cu abnegație a oricărei misiuni încredințate armatei de către popor, Partidul Comunist Român și comandantul nostru suprem, tovarășul Nicolae Ceaușescu.
EISENBURGERzolvarea unor probleme specifice. Dar cel care reprezintă interesele naționalităților conlocuitoare este Partidul Comunist Român. iar cel care rezolvă problemele specifice este tot partidul, statul nostru socialist. Rolul nostru, al consiliului, este de a ajuta și sînt convins că tovarășii din Consiliul oamenilor muncii de naționalitate germană vor fi de acord cu mine că putem ajuta mult mai mult decît pînă acum. După mine. în multe cazuri ar trebui să desfășurăm o mai susținută muncă de prevenire a unor fenomene nedorite. Există și în momentul de față unele datini și obiceiuri populare care nu întotdeauna au un conținut pronunțat progresist, dar care au rădăcini foarte adinei în mase. în loc ca cei chemați să clarifice din timp, împreună cu consiliul naționalității respective, tradiția și rostul ei, uneori se dă foarte ușor verdictul : „nu se admite" fiindcă este mai comod așa, ceea ce desfchide posibilități de manifestare a unor mentalități înapoiate. Deci depinde de noi cum valorificăm aceste datini, dindu-le conținut nou. educativ, adecvat zilelor noastre. In acest context, ar fi bine ca noul Consiliu al Culturii și Educației Socialiste, prin Direcția pentru îndrumarea muncii cultural-educative în rîndul naționalităților conlocuitoare, să treacă la un studiu atent al tuturor datinilor și obiceiurilor, în vederea valorificării lor mai organizate, ca mijloc de educație patriotică.Educația in spiritul dragostei față de trecutul, dar mai ales față de prezentul patriei noastre, va trebui, așa cum se subliniază în complexul program expus de secretarul nostru general, să fie una din cele mai nobile preocupări ale noastre, fiindcă patria înseamnă nu numai țara în care trăiești — pămînt strămoșesc — locul natal unde ți-a stat leagănul; această noțiune este mult mai bogată, mai complexă, înseamnă mult mai mult. Ea cuprinde toate valorile materiale și spirituale create în comun, pe aceste meleaguri, de-a lungul veacurilor ; înseamnă lupta comună pentru prosperitate, bucuria comună pentru realizările socialismului, convingerea că în fruntea țării avem astăzi un partid încercat și călit în lupte, conducători înțelepți și curajoși al căror țel suprem este de a arăta tuturor care trăiesc pe aceste pămînturi românești calea spre fericire, și belșug ; înseamnă, și asta nu în ultima instanță, încrederea nestrămutată în faptul că tot ceea ce ne propunem noi astăzi, mîine va deveni realitate palpabilă, fiindcă noi înșine înfăptuim gîndurile și planurile noastre, fiindcă știm că tot ceea ce facem, facem spre binele nostru, al copiilor noștri, in folosul patriei, deci, al fiecăruia dintre noi. Dăm în mod conștient și hotărit țării ceea ce are nevoie : fapte. Sintem prezenți în tumultul creator al vieții sociale și culturale. Ne bucurăm, deopotrivă, de dreptul sacru pentru care înaintașii noștri au luptat secole întregi, dreptul de a-ți manifesta nestingherit și liber personalitatea, de a-ți spune părerea, de a fi ascultat, de a-ți pune întreaga capacitate în slujba progresului colectiv. Acest sentiment a devenit o trăsătură generală dominantă a întregului popor. Dragostea fierbinte față de patria socialistă, față de popor și față de paptîd, față de cauza socialismului, credința nestrămutată în triumful ei definitiv ne încălzesc tuturor inimile. De aceea, cei care lucrăm în domeniul publicisticii sîntem chemați să informăm, dar să și formăm opinia publică, să cultivăm aceste sentimente nobile în rîndurile tuturor oamenilor muncii din țara noastră, fără deosebire de naționalitate. Direcțiile fundamentale, căile și metodele realizării acestor obiective majore rezultă cu maximă claritate din vastul program al partidului privind îmbunătățirea întregii munci politice și ideologice, program pentru a cărui înfăptuire nu voi precupeți nici un efort.

CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI EUGEN JEBELEANU

Stimate tovarășe Ceaușescu, stimați tovarăși,Infățișînd plenarei expresivul tablou al României ultimilor ani, impunătoarele realizări pe toate planurile — de la așezarea societății pe temeiuri mai bune și pînă la aprofundarea libertăților individuale — care au transformat țara noastră într-o patrie a creației materiale și spirituale, secretarul general al Partidului Comunist Român sublinia, în același timp, că „una din lipsurile importante în munca politico-ideologică trebuie căutată în faptul că, mult timp, nu s-a acordat atenția necesară afirmării in viață a principiilor socialiste și comuniste, a eticii și echității sociale în toate sectoarele de activitate".Este aceasta nu doar o afirmație, de altfel lesne controlabilă, ci o invitație la analiza unor stări de lucruri sesizate de mulți, de foarte mulți ani, și, în sfîrșit, propuse unei largi audiențe, unor discuții și, desigur, unor concluzii salutare. Este vorba, cu un cuvînt, de anumite neajunsuri, care firesc era cazul să fie denumite, cum au și fost, și înlăturate. In această acțiune, scriitorii își au rolul lor. Cerînd creației li- terar-artistice să fie, după cum spunea to-' varășul Nicolae Ceauș,eseu, la „înălțimea imperativelor sociale", secretarul general al Partidului Comunist Român îl cita pe C. Do- brogeanu-Gherea, care — critic fiind — aducea un omagiu artiștilor nu prin ceea ce numim o „judecată de valoare", ci smul- gîndu-le o metaforă, pe care o putem găsi cit se poate de justă. Spunea Dobrogeanu Gherea : „Ideile și tendințele sociale sînt chiar sîngele cald și hrănitor care nutrește și face viețuitor organismul numit artă". Așa este. Dobrogeanu Ghdrea avea dreptate. Nu mai puțină dreptate avea și Titu Maiorescu care afirma : „Ceea ce nu este astăzi trebuie să fie mîine și pentru ca să fie, trebuie să fie pregătit" și continua : „O pregătire, un ferment al evoluției, este simțirea neajunsului.de astăzi". Bineînțeles, Titu Maiorescu vorbește despre neajunsurile stării din vremurile sale, care ne-au dat totuși— nouă și umanității — pe Mihai Emi- nescu. însă neajunsuri se vădesc a mai fi și în aceste zile pe care le trăim și despre care a vorbit pe larg, cu atîta luciditate, secretarul general al partidului nostru.„îmbunătățirea activității ideologice, ridicarea nivelului general al cunoașterii și educației socialiste a maselor, pentru așezarea relațiilor din societatea noastră pe baza principiilor eticii și echității socialiste și comuniste" nu s-ar putea înfăptui fără concursul activ al literaturii și artei.Educarea maselor — fără literatură și artă— ar fi destul de greu de conceput. Dar este vorba — și trebuie de fiecare dată să se sublinieze acest postulat — de educarea
CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI VAS! LE POTOP

Doresc ca de la început să-mi exprim convingerea că. această plenară a Comitetului Central, care încununează dezbaterile ce au avut loc în organele și organizațiile de partid, cu masele de oameni ai muncii, asupra problemelor ideologice, va avea o importanță cu totul deosebită pentru întreaga viață și activitate a partidului nostru. Măsurile luate pînă acum și cele pe care le va adopta plenara au menirea să pună în valoare, să activizeze noi forțe și mijloace, insuficient folosite pînă în prezent, pentru creșterea conștiinței socialiste a comuniștilor, a tuturor oamenilor muncii, factor hotărîtor în făurirea societății socialiste multilateral dezvoltate.Ca și ceilalți participanți la plenară, am ascultat cu mult interes expunerea prezentată de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, expunere care oglindește încă o dată înalta sa principialitate comunistă, profunzimea ce-i este caracteristică in analiza problemelor teoretice și practice pe care le ridică dezvoltarea societății noastre, perseverența cu care militează zi de zi pentru întărirea partidului, pentru creșterea rolului său de conducător politic în toate domeniile de activitate. Mi se pare deosebit de semnificativ faptul că și de această dată, în expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu și în dezbaterile ce au loc în plenară, căutîndu-se soluții pentru îmbunătățirea activității noastre interne și dîndu-se rezolvare unor importante probleme de interes național, se face o legătură dialectică cu efortul ce trebuie depus și în viitor pentru îndeplinirea sarcinilor internaționale ce revin partidului și statului nostru. Prin adoptarea acestor documente ne reafirmăm încă o dată hotărîrea fermă de a milita de pe poziții creatoare marxist-leniniste pentru refacerea și întărirea unității sistemului socialist mondial, a mișcării comuniste și muncitorești internaționale. pentru unirea tuturor forțelor progresiste, antiimperialiste în lupta pentru destinderea internațională, pentru pace și progres social în lume.Partidul și statul nostru se pronunță constant împotriva politicii reacționare imperialiste, de forță și dictat, ajută popoarele care sint victima agresiunii imperialiste și care luptă pentru apărarea independenței și suveranității lor naționale. Un exempiu al acestei politici este ajutorul material, diplomatic și politic pe care România îl acordă eroicului popor vietnamez în lupta sa împotriva agresiunii imperialismului american. Așa cum a arătat tovarășul Nicolae Ceaușescu, cu ocazia recentei vizite in capitala țării socialiste frățești, Re- 

prin artă și nu prin surogate, prin lucrări inspirate și nu prin trîmbițe și indigo. Căci în ce fel își poate manifesta un scriitor, im artist comunist, mai expresiv, mai convingător, dragostea lui pentru patrie și pentru partid, decit prin harul literaturii lui, prin comunicarea purificată, nebatjocorită nici de demagogie, nici de instincte ariviste, nici de minciună, prin comunicarea celor mai virginale, mai libere și mai convingătoare sentimente și idei ale sale — focar adunînd ideile, oracolele și înțelepciunea Cetății, pentru a le restitui, transfigurate în expresii îndrăznețe și noi, patriei și umanității.Condiția scriitorului, a omului de artă, nu este ușoară. Ei trebuie să aibă, întrunite în ființa lor,„in permanență, ochii puri, deschiși cu nevinovăție spre viață, ai copilului și înțelepciunea bătrînilor, neacriji nici de greutățile vieții trecute, nici .de apropierea marelui Sol nevăzut. Ei trebuie să fie oameni ai Cetății : paznicii ei, strîngătorii de ecouri majore, servitorii dezmoșteniților soartei, cîntăreții bucuriilor și ai tristeților umanității, cei care sînt înălțați de popor și care îl educă pe acesta. Ei trebuie să știe ceea ce cu cită delicatețe și cu ce magistrală intuiție spunea Marx cînd scria despre dezmoșteniții vremii sale „Omul sărac, copleșit de griji, nu înțelege nici cel mai frumos spectacol". Ei, artiștii, scriitorii trebuie să ajute Cetatea, cetățile din toată lumea, unde mai sînt atîția oameni săraci. Ei trebuie să ajute pe acești oameni, copleșiți de atîtea griji, să înțeleagă pe ce drum să apuce, pentru a nu se stinge fără să înțeleagă nici ceea ce este imensa scenă a vieții, necum un spectacol pe o scenă mai măruntă.Poporul trebuie educat cu grijă, cu perseverență, cu dragoste infinită, cu înțelegere. Dar educați trebuie să fie, în primul rînd, educatorii. Ei trebuie, la urma urmei, să fie cei mai educați dintre toți, — și din păcate nu sînt întotdeauna.în primele rînduri ale frontului general al educatorilor se află scriitorii, oamenii de artă.Niciodată istoria umanității nu a cunoscut marșuri mai repezi, rotiri mai amețitoare, prefaceri mai ...uluitoare decît acum. Revoluția științifică generează fenomene care, adeseori, ne stîrnesc admirația (și cite speranțe !) și alteori ne îngrozesc. Copiii noștri sau poate nepoții se vor preumbla, mai mult decît sigur, peste vreo 2—3 decenii, în Lună. însă și acolo vor avea nevoie de un spectacol sau măcar de o carte. Bomba atomică ne face parcă să ne apropiem cu mai multă dragoste de Eminescu și de Shakespeare, decît înainte.Sîntem o țară a revoluției socialiste. Avem un partid de avangardă.Dacă există o revoluție tehnico-științifi- că, trebuie să admitem și revoluția în artă și în literatură. Se știe că întotdeauna mișcarea de avangardă în țara noastră a fost la stînga, și nu la dreapta. Prin tot ce am avut mai reprezentativ în literatură — scriitori de toate naționalitățile — prin Geo Bogza. Gheorghe Dinu, Miron Radu Pa- raschivescu, prin Salamon Ernd și Meliusz Jdzsef, prin Mattis Teutsch, toți antifasciști, toți comuniști, scriitorii și artiștii din această țară au luptat pentru acei oameni copleșiți de griji, despre care vorbește Karl Marx.Sintem, astăzi, o țară care se poate mîn- dri cu acei fii ai săi care de mult, cu decenii în urmă, au știut, fiind copii ai suferinței și ai luptei, să fie educatori ai acestui popor.Printre cei care din fragedă tinerețe și-au asumat toate riscurile în lupta pentru dreptate și pentru libertate se află autorul acestui program de conștiință morală, secretarul general al Partidului Comunist Român, tovarășul Nicolae Ceatfțiescu, încă de pe atunci riseîndu-și nu o dată viața, un educator exemplar.
publica Democrată Vietnam, acest ajutor va fi acordat și în viitor, pînă la victoria finală împotriva agresorului.Avînd in vedere bogăția de idei care sint cuprinse în expunerea prezentată de tovarășul Nicolae Ceaușescu, care privește activitatea noastră internă, de construire a societății socialiste multilateral dezvoltate, precum și faptul că in această expunere se reafirmă încă o dată principiile fundamentale ale politicii externe a partidului nostru, sînt de acord cu propunerea tovarășului Emil Bodnaraș, ca această expunere să fie adoptată ca document al plenarei noastre.Acțiunea întreprinsă de conducerea partidului, de a se dezbate larg problemele muncii ideologice, a fost primită cu multă satisfacție și in județul Iași. Propunerile tovarășului Ceaușescu, adoptate de Comitetul Executiv, cu privire la îmbunătățirea muncii politice și cultural-educative, aprecierile și indicațiile din expunerea la consfătuirea activului din domeniul muncii ideologice, au întrunit adeziunea și aprobarea deplină a tuturor comuniștilor și celorlalți oameni ai muncii. Dezbaterile au scos în evidență un adevăr incontestabil, și anume că în decursul anilor s-a desfășurat o vastă activitate politică pentru explicarea și însușirea politicii partidului de către toate .categoriile de oameni ai muncii, ob- ținîndu-se o serie de rezultate bune care se oglindesc în devotamentul și dăruirea cu care muncitorii, țăranii, intelectualii* muncesc pentru înfăptuirea politicii partidului pe care și-au insușit-o ca propriul lor program de muncă și viață. O apreciere deosebită s-a dat eforturilor depuse de partid și stat pentru dezvoltarea învățămîntului, științei și culturii. Din acest punct de vedere, la Iași, ca și in alte centre ale țării, realizările sînt remarcabile. Aș menționa doar faptul că în acest an. In cele 29 de facultăți învață aproape 25 000 de studenți, aproximativ cîți erau în întreaga Românie a anului 1938. Trebuie să arăt însă plenarei că dezbaterile au scos în evidență existența unor mari neajunsuri în munca ideologică, faptul că rezultatele obținute nu sînt pe măsura eforturilor materiale și forțelor de care dispune. Nu doresc să fac o enumerare a acestor lipsuri. Ele sînt asemănătoare cu cele arătate de ceilalți vorbitori. Aș vrea însă să mă refer la cîteva din cauzele care au generat și au făcut posibilă menținerea unor asemenea neajunsuri. Principala cauză a lipsurilor constă în modul nesatisfăcător în care s-au ocupat pînă acum de problemele muncii ideologice organele și organizațiile de partid. Am ascultat aici criticile făcute Secretariatului Comitetului Central și altor organe centrale privind felul cum se ocupă de aceste probleme. Trebuie să spun, cu atît mai mult aceste neajunsuri criticate se manifestă în activitatea organelor locale de partid. în județul Iași, în munca organelor de partid, începînd cu comitetul județean, biroul și secretariatul său, problemele activității politice, cultural-educative, ale muncii ideologice în genera) nu ocupă încă locul cuvenit. Cînd spun aceasta, nu mă refer în primul rînd la cantitate, la frecvența acestor probleme pe ordinea de zi a unor ședințe, plenare și analize, deși nici din acest punct de vedere situația nu este corespunzătoare. Mă refer, îndeosebi, la conținutul muncii educative, la profunzimea și competența cu care sint analizate și soluționate aceste probleme, și trebuie să spun că dezbaterile care au avut loc au. arătat că multe organe de partid din întreprinderi, comune, instituții nici nu știu cum să se ocupe temeinic de munca politică-

Adevărații educatori au experimentat suferința și au știut să facă din ea piine, și — cind a fost cazul — dinamită. Ei sînt printre primii care au pus temeliile unei societăți bazate pe principiile eticii și echității socialiste și comuniste. Ei nu au fost înțeleși în vremea lor de toți. Sînt înțeleși . abia acuma, acuma cînd au mai rămas, cîți au rămas.Revenind la domeniul artei, trebuie spus că nici chiar un genial artist ca Brâncuși sau un poet fără egal ca Bacovia, n-au fost înțeleși decît în ultima parte a vieții lor. însă ce educatori exemplari ! Și cite mal avem de învățat și ce puțin am făcut încă, noi, oamenii literaturii și artei, și pentru ei și pentru alții, cu toate că i-am iubit atît de mult și cu toate că nu știm cum să fim mai de folos acestei țări, țara noastră.Firește, nu toți vor fi de acord cu părerile mele. Acesta este un lucru bun. In clipa în care toți vor fi de aceeași părere, graiul va deveni inutil și nu ar fi imposibil ca din milioanele de oameni să se formeze unul singur, înalt pînă în stele, mut, dornic să domine singur întregul univers. Să sperăm că asta nu se va întîmpla niciodată.Sîntem o țară liberă, în care cetățenii își pot exprima gîndurile în libertate. O țară dornică de libertate și care respectă literatura altora. O țară in care nici un scriitor nu este obligat să scrie cu „capul detașabil" al altuia, cum spunea poetul Geo Dumitrescu, și nici după metode pe care nu înțelege să le adopte. Sîntem o țară în care umanismul revoluționar a dat și dă roade remarcabile.Acestui popor, care luptă și a cărui luptă nu este o idilă, ci o încordare adesea dramatică, înțelegem să-i dedicăm și opera și viața.Dacă o profundă chemare lăuntrică II îndeamnă pe artist să scrie versuri militante, o face. De asemenea, nimeni nu-1 oprește să scandeze ori de cîte ori vrea strofe care deși „melancolice", precum aceste versuri de Eminescu, care alături de înflăcăratele versuri din „împărat și proletar" nu pot muri niciodată căci îți înfrumusețează viața, te fac mai bun și te ajută s-o duci mal departe : '„Mai departe mai departe. Mai încet, tot mai încet, Sufletu-mi nemîngâet, îndulcind cu dor de moarte".Cred că asemenea versuri sînt și ele militante, și chiar mai militante decît multe dintre acelea așa-zise „militante", lipsite de mesaj.„Să muncim neobosit (spunea în încheierea expunerii sale secretarul general al Partidului Comunist Român) pentru a asigura poporului român un loc demn în rîndul națiunilor socialiste, în rîndul tuturor națiunilor lumii, o viață liberă, independentă, tot mai fericită, un viitor luminos, comunist"....Tot intr-un noiembrie — al anului 1843 — ținînd un discurs introductiv la cursul de Istoria națională, la Academia Mihăi- leană din Iași, Mihail Kogălniceanu rostea aceste cuvinte, pe care îmi îngădui să le citez ca încheiere a celor spuse de mine pînă acum : „Domnilor, cînd aș fi așa de fericit să dezvolt mai mult în inima dumneavoastră interesul pentru istoria patriei, m-aș făli că am sporit in dumneavoastră și iubirea către patrie, că prin urmare am contribuit la păstrarea-naționalității, căci ce poate mai mult să ne-o păstreze decît a- ceastă istorie care ne arată ce am fost, de unde am venit, ce sîntem și că regula de trei ne descoperă și numărul necunoscut : ce avem de făcut".Intr-adevăr, potrivit programului înfățișat de secretarul -general al Partidului Comunist Român, noi știm ce avem de făcut.
educativă, pentru că au fost puțin ajutate și îndrumate în acest domeniu. Unul din motivele des invocate de anu- miți activiști de la noi este acela că organele de partid se ocupă puțin de munca ideologică pentru că își consacră majoritatea timpului problemelor economice. Cred că nu-i chiar așa. In primul rînd, pentru că nu ne ocupăm prea mult de probleme economice, căci dacă ar fi așa, lucrurile ar merge mai bine, și apoi, și în viitor, dezvoltarea economiei va trebui să stea în centrul atenției. întrebarea .este cum ne ocupăm de problemele economice : ca simpli tehnicieni sau ca activiști de partid, așa cum se arată în expunerile tovarășului Ceaușescu ? Răspunzînd Ia această întrebare, trebuie să spun că de multe ori tratăm problemele economice în afara muncii de partid, a activității politice, recurgem cu predilecție la măsuri de ordin tehnic- administrativ. La aceasta se adaugă folosirea insuficientă a posibilităților largi pe care le oferă viața de partid pentru educarea partinică a comuniștilor. In multe organizații de partid, conținutul adunărilor generale este sărac ; nu se încredințează sarcini concrete membrilor de partid, se face încă puțin pentru creșterea răspunderii comuniștilor față de organizațiile din care fac parte, față de partid. Acestea sînt neajunsuri în stilul nostru de muncă pentru înlăturarea cărora trebuie să acționăm mai operativ și cu mai multă hotărîre.O altă cauză a neajunsurilor, care în județul nostru nu poate fi neglijată, privește felul in care se desfășoară munca de partid în instituțiile cu caracter ideologic. Aici avem un însemnat număr de comuniști, organizații de partid puternice ; în centrul universitar Iași, de exemplu, 62 la sută din numărul cadrelor didactice sînt membri ai partidului, ceea ce reprezintă o adevărată forță. Sigur, nu se pot nega o serie de rezultate bune care s-au obținut în munca acestor organizații. Trebuie să arăt, însă, că organizațiile de partid de la societățile creatorilor, din instituțiile artistice, instituțiile de învățămînt superior, din școli nu-și fac pe deplin datoria. Drepturile și atribuțiile sporite ce le-au fost acordate în ultimii ani, inclusiv dreptul de control asupra muncii conducerii instituțiilor respective, nu sînt îndeplinite în mod corespunzător. Rareori aceste organizații de partid se ocupă de problemele de fond ale activității din domeniile în care activează. Deseori, nu iau poziție fermă împotriva neajunsurilor, militează prea puțin pentru aplicarea pînă la capăt a sarcinilor trasate de partid, manifestă îngăduință față de lipsuri și chiar de abateri grave care mai există în' comportarea unor comuniști. Se ocupă, așa cum și alți tovarăși au spus aici, în mod insuficient de munca de educație a acestor categorii de oameni, inclusiv a celor care lucrează in domeniul creației, al artei, al științelor .sociale.Existența unor neajunsuri în munca ideologică se datorează, după părerea mea, și deficiențelor care s-au manifestat în promovarea cadrelor din acest domeniu. Desigur, pe frontul ideologic lucrează un puternic detașament de cadre ale partidului, care au rezolvat multe probleme și dispun de mari resurse pentru soluționarea altora in viitor. Sînt însă multe cazuri de promovare a unor cadre în acest domeniu după criterii unilaterale De pildă, pentru faptul că a învățat bine la școală. Sigur, a învățat bine la școală — a avea temeinice cunoștințe este una din condiții —•

(Continuare în pag. a Vl-a)

neajunsului.de


PAGINA 6 SCiNTEIA - slmbătă 6 noiembrie 1971
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CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI VASILE POTOP

(Urmare din pag. a V-a)dar mie mi se pare că pentru anumite instituții cu caracter ideologic, mai ales cele cafe îndrumă și orientează activitatea ideologică, este nevoie ca aceste cadre să aibă și o bogată experiență, să cunoască bine politica și practica activității partidului nostru. Spunem deseori că avem lucrări rupte de viață. Dar nici nu poate fi altfel în unele cazuri, cînd cei puși să întocmească asemenea lucrări nu au nici o zi de practică ; ei nu cunosc viața decît din cărți, din ceea ce au citit in manuale ; lipsiți de experiență, de această latură importantă a cunoașterii, neavînd cunoștințe despre viață, nu pot să realizeze nici opere legate de viață, care să slujească cerințele vieții. Asemenea neajunsuri s-au manifestat chiar în ceea ce privește promovarea cadrelor la școlile de partid. S-au promo
vat In funcții didactice, pentru a crește și

CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI ȘTEFAN VOICU

Tovarăși,Expunerea tovarășului Ceaușescu ridică probleme de o excepțională importanță teoretică și politică, tezele elaborate și măsurile pe care le preconizează constituie Intr-adevăr un document programatic și este pe deplin îndreptățită propunerea tovarășului Emil Bodnaraș ca Plenara Comitetului Central să-l adopte ca parte integrantă a programului elaborat de Congresul al X-lea pentru construcția societății socialiste multilateral dezvoltate. S-a dovedit bună ideea tovarășului Ceaușescu din iulie, de a se lansa întîi propunerile, să aibă loc o dezbatere largă, cea mai largă dezbatere care a avut loc vreodată în interiorul partidului nostru pe problemele ideologice și educative. Am asistat toți, sau aproape toți de aici din sală, la adunări generale,' la plenare ale comitetelor județene și ne-am putut da seama de profundul răsunet pe care l-au avut aceste propuneri, de căldura cu care ele au fost primite și aprobate cu o unanimitate impresionantă. Pe baza lor are loc un avînt creator, înnoitor, în întreaga activitate ideologică, cultural-educativă a întregului partid. Va avea, fără îndoială, consecințe deosebit de pozitive faptul că problemele educației socialiste a maselor au fost puse în aceste dezbateri de sus pînă jos, ca probleme esențiale ale tuturor organizațiilor și organelor de partid, în vrderea construcției societății socialiste.In aceste dezbateri, s-a pus accentul necesar pe ideea că opera de construcție socialistă nu poate avea loc decît prin crearea unei baze tehnico-materiale dezvoltate, în măsură să ofere omului un nivel de viață de înaltă civilizație și prin participarea activă, nemijlocită, cu un înalt spirit de responsabilitate socială și o înaltă competență a oamenilor muncii la conducerea societății.Tezele emise în documentul din iulie și în raportul actual al tovarășului Nicolae Ceaușescu, cu privire la ce înseamnă societate socialistă multilateral dezvoltată, sint o contribuție teoretică și politică deosebit de importantă la clarificarea conceptului de societate socialistă.Același lucru s-ar putea spune în 'legătură cu conceptul de „relație de producție socialistă". Relațiile de producție socialiste, bazate pe desființarea exploatării omului de către om și pe proprietatea obștească a principalelor mijloace de producție, pe colaborarea și întrajutorarea tovărășească au un sens foarte larg. Marx le-a definit ca re- prezentînd în totalitatea lor ceea ce numim „relațiile sociale, adică .societatea, și anume o societate pe o anumită treaptă de dezvoltare istorică". Aceasta presupune instaurarea unor raporturi de egalitate și echitate socială, raporturi sociale socialiste între oameni, de înaltă etică și de justiție socială. Raportul prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu-constituie un autentic cod al normelor de conviețuire socială și comportare socialistă între oameni. Ce frumos, tovarăși, sună maxima „In întreaga sa viață, comunistul trebuie să dea dovadă de modestie și simplitate, să combată manifestările de în- gîmfare și aroganță, să ducă o viață familiară și socială exemplară". Să știți, tovarăși,
CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI JANOS FAZEKAS

Este cunoscut de noi toți cit de mare atenție acordau întemeietorii socialismului științific înarmării ideologice a clasei muncitoare în scopul înțelegerii de către aceasta a rolului său istoric în lupta pentru doborî- rea capitalismului, pentru victoria revoluției socialiste, făurirea noii orînduiri sociale și a omului nou. Marx, Engels și Lenin au fost aceia care au relevat legătura indisolubilă, dialectică dintre practica și teoria revoluționară, faptul că teoria revoluționară nu poate exista fără practica revoluționară, iar aceasta din urmă nu se poate dezvolta dacă nu este permanent pătrunsă de forța călăuzitoare a teoriei revoluționare. De aici, obligația firească a partidelor comuniste, marxist-leniniste, de a se ocupa fiecare în parte de dezvoltarea ideologiei revoluționare, pe baza condițiilor economice, istorice 
șl naționale proprii, a conștiinței socialiste a 

educa activiști de partid, oameni care nu au fost nici o zi activiști de partid, care nu știu din viață, din experiență, ce înseamnă muncă de partid. Ca atare, aceștia nici nu pot să transmită cunoștințe, experiență, să facă educație partinică la un înalt nivel celor ce sînt chemați să desfășoare muncă de partid și să asigure aplicarea întocmai a politicii partidului. Acest lucru e negativ mai ales pentru secțiile noastre de propagandă unde a scăzut în ultimii ani și numărul muncitorilor, al celor care au primit o pregătire de la partid în școlile de partid și care din diferite motive au fost transferați în alte locuri. Numărul muncitorilor în acest sistem, în secțiile de propagandă, cel puțin la noi, este destul de mic.Ca în toate județele țării, și la Iași dezbaterile care au avut loc au fost însoțite de stabilirea de măsuri pentru înlăturarea neajunsurilor care se manifestă în munca politico-ideologică și cultural-educativă. Au și fost întreprinse măsuri, mai ales în do

că această maximă se referă și la membrii Comitetului Central, la șefii de secții ale Comitetului Central, la membrii comitetelor județene și, pe cit îl cunoaștem pe tovarășul Nicolae Ceaușescu, dînsul este în stare să stabilească aceste norme ca un criteriu de selectare și de promovare a cadrelor.Din acest cod de norme sociale se desprinde și politica partidului nostru pentru democratizarea vieții sociale, pentru atragerea oamenilor muncii, sub formele cele mai diferite, la conducerea tuturor treburilor țării, a societății în sensul cel mai larg. Statul să fie condus efectiv, nemijlocit de oamenii muncii, de poporul muncitor. In acest spirit are loc, de cîțiva ani, un vast proces de perfecționare a conducerii întregii noastre vieți sociale. Programul pe care îl dezbatem astăzi corespunde necesităților uriașei munci de ridicare a cunoștințelor teh- nice-științifice și a conștiinței sociale a manșelor, la nivelul cerințelor construcției societății socialiste, cu o foarte înaltă productivitate a muncii, cu raporturi de înalt umanism. Avem nevoie de oameni care să cunoască legile dezvoltării sociale, să știe să aplice creator aceste legi la condițiile concrete, oameni cu o mentalitate nouă, cu un înalt spirit de răspundere socială.Tovarăși, congresele al IX-lea și al X-lea au reprezentat o anumită cotitură în viața ideologică a partidului și a țării noastre. S-au ridicat probleme teoretice noi, unele care de abia trebuiau studiate, elaborate. S-a lărgit considerabil orizontul ideologic, a avut loc orientarea fermă spre însușirea și aplicarea creatoare a marxism-leninismu- lui, spre cercetarea a ceea ce este nou în dezvoltarea societății, a noilor fenomene sociale. Se stimulează dialogul cu curentele nemarxiste în filozofie, sociologie, economie, istorie, estetică ș.a.m.d. ; se participă activ la dezbaterile ideologice internaționale. Toate acestea au dus cu sine intensificarea muncii de cercetare în științele sociale, a activității ideologice în toate domeniile vieții sociale pe baza filozofiei materialist-dia- lectice. în același timp, s-a instaurat consecvent o politică activă, creatoare de elaborare de sine stătătoare a liniei interne și internaționale. Odată cu aceasta, partidul nostru a adus în dezbaterile care au loc în viața internațională o parte din noile probleme teoretice care ne preocupă. De pildă, probleme privind statul, națiunea, raportul dintre centralizare și descentralizare, raportul între general și particular, între național și internațional și, în general, probleme privind relațiile internaționale. Este un merit al partidului nostru că în condițiile lumii contemporane, în care există țări socialiste și țări nesocialiste, iar partidele comuniste și muncitorești activează în împrejurări social-istorice, economice, naționale, extrem de diferite, care generează concepții strategice și linii politice și tactice diferite de la țară la țară, partidul nostru promovează, pe deasupra divergențelor existente, principiile internaționaliste ale unității pe o bază nouă, principii la a căror cristalizare partidul nostru dă o importantă contribuție.Normele de relații internaționale între țările socialiste, între partidele comuniste, între toate statele, promovate de partidul nostru, își fac drum și își capătă din ce în ce mai mult recunoaștere în numeroase documente interpartinice și interstatale ; ele încep să formeze ceea ce ar putea să însemne elemente ale noului drept internațional. De altfel, tovarăși, constatăm cu satisfacție că politica generală internațională a partidului și guvernului nostru, al cărui strălucit promotor este tovarășul Ceaușescu, își capătă din ce în ce mai mult, nu numai recunoașterea în documente și declarații, dar și confirmarea practică în desfășurarea evenimentelor internaționale privind procesul destinderii și colaborării internaționale, perspectivele luptei popoarelor pentru libertate națională, pentru pace și progres social. Toate acestea reprezintă o contribuție a partidului nostru la dezvoltarea și îmbogățirea iparxismului, în condițiile noi ale procesului revoluționar internațional.Dar, tovarăși, s-a mai petrecut ceva în domeniul ideologic după Congresul al IX-lea și Congresul al X-lea. A ieșit puternic la suprafață faptul că a rămas mult în urmă activitatea teoretică ideologică de generalizare a practicii sociale, mai ales în ce pri

maselor, a moralei și a eticii comuniste, singura cale a asigurării participării conștiente a clasei muncitoare, a tuturor oamenilor muncii la făurirea socialismului și comunismului.Se știe cu cită răspundere a privit partidul nostru această obligație a sa. Este cunoscută de noi munca politico-ideologică de mare anvergură pe care partidul nostru a desfășurat-o de la Congresul al IX-lea încoace, pe care o desfășoară în prezent,însăși această plenară încadrîndu-se organic în uriașul efort teoretic și practic al partidului de a înarma clasa muncitoare, toți oamenii muncii cu nemuritoarea învățătură marxist-leninis.tă, cu tezele politicii sale revoluționare.Pe bună dreptate sublinia tovarășul Ceaușescu obligația noastră a tuturor de a lua parte activă la această uriașă muncă politico-ideologică, obligația ca fiecare tovarăș cu muncă de răspundere pe linie de partid și de stat să participe personal la elaborarea politicii partidului. îmi exprim acordul deplin cu expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu prezentată în fața plenului Comitetului Central, cu tezele teoretice și măsurile practice cuprinse în acest document de mare importanță teoretică și practică pentru întreaga activitate a partidului nostru comunist. Totodată, mă angajez ca în domeniul meu de activitate să aplic cu toată fermitatea ideile și indicațiile cuprinse în expuneie.După Congresul al IX-lea al partidului s-a făcut mult pentru îmbunătățirea muncii noastre în cultivarea tradițiilor progresiste, democratice, revoluționare ale poporului și îndeosebi ale clasei muncitoare și ale partidului comunist, dar mai este de făcut și în acest domeniu. Sînt încă numeroase figuri revoluționare care ar merita pe deplin statui, busturi, case memoriale, plăci comemorative, făcînd din locurile acestea tot 

meniul lnvățămîntului, în lumina Indicațiilor conducerii partidului cu privire la întărirea legăturii învățămintului cu viața, precum și pe tărîmul culturii, al muncii politice de masă. Considerăm, însă, deosebit de valoroasă indicația din expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu, că măsurile stabilite, dezbaterile care au avut loc trebuie să constituie doar începutul amplei activități destinate perfecționării necontenite și ridicării la un nivel superior a muncii de educație comunistă. De aceea sîntem pe deplin conștienți că avem datoria să depunem o muncă perseverentă, mai bună decît pînă în prezent, să ne intensificăm eforturile spre ridicarea la un nivel tot mai înalt a activității consacrate dezvoltării conștiinței socialiste a oamenilor muncii..Asigur Comitetul Central că în județul Iași avem toate condițiile spre a îndeplini sarcinile pe care le va stabili plenara noastră, și sîntem hotărîți să muncim perseverent pentru realizarea lor exemplară.

vește elaborarea problemelor teoretice noi ale etapei actuale. Au fost tratate sporadic dialectica dezvoltării societății, noile contradicții și forțe motrice, antagoniste sau neantagoniste. au apărut puternic la suprafață neajunsurile în cercetarea științifică, în predarea științelor sociale, în învățămint, în orientarea literaturii și artei. Unii tovarăși au înțeles greșit, simplist, poziția principială, perfect justă a partidului nostru de valorificare critică a moștenirii culturale, de preluare critică a tot ce este valoros în cultura națională și cultura internațională, de participare la dialogul, de fapt la confruntarea creatoare, cu cele mai diferite curente ideologice, estetice nemarxiste. Este un lucru deosebit de pozitiv că în ultimii ani, la indicația conducerii partidului, au avut și au loc dezbateri ideologice deosebit de interesante și rodnice în care, prin analiza dialectică materialistă a fenomenelor dezbătute, se face disocierea clară între ceea ce a fost sau este înaintat, valoros în operele unor oameni de cultură nemarxiști, de la care putem prelua și prelucra unele idei, îmbogățind astfel propria noastră teorie marxistă și între ceea ce nu corespunde progresului social, legilor dezvoltării sociale, sau este chiar retrograd.în continuare, vreau să mă refer în cîte- va cuvinte la publicațiile social-culturale, nu la presă, pentru că despre aceasta tovarășul Nicolae Ceaușescu a spus că vom avea, probabil, o discuție specială.Nu este necesar să insist asupra rolului deosebit de important pe care îl au publicațiile social-culturale in ansamblul activității noastre pentru educarea ideologică, etică, estetică, socialistă a maselor. Avem, dacă știu bine, 25—26 de reviste social- culturale și literar-artistice. Desigur că ar fi greșit, cu totul nejust, să le pun pe toate într-o singură oală și să le dau o caracterizare generală. Indiscutabil, ele îndeplinesc un rol activ tn dezvoltarea vieții ideologice și educative, multe dim ele merită aprecieri pozitive de ansamblu pentru tematica pe care o abordează și pentru conținutul de idei. îmi voi permite să remarc însă că trăsăturile lor pozitive sînt însoțite de unele neajunsuri foarte serioase, privind orientarea ideologică, științifică a materialelor publicate. In vasta operă de valorificare a moștenirii culturale au avut loc și unele manifestări de preluare necritică, apologetică, a creației unor personalități culturale, ideologice, a unor concepții estetice, filozofice. Aș menționa numai confuzia care se face între filozofia idealistă, metafizică, a lui Lucian Blaga și poezia sa de mare frumusețe, de mare valoare estetică. Ne pronunțăm pentru studierea și cunoașterea profundă a tuturor concepțiilor filozofice, prețuim tot ce a adus Blaga în cultura românească. După cum știți, Academia de științe sociale și politice a organizat o dezbatere specială dedicată operei lui Blaga. Dar să fie clar că noi avem o singură filozofie, dialectica materialistă, și în lumina dialecticii materialiste facem examinarea critică și a filozofiei lui Blaga.Avem în Comitetul Central un număr de aproape 20 de scriitori. Ei au un rol de mare răspundere pe planul îmbogățirii creației noastre literare cu opere de mare frumusețe artistică, care să inspire idei și sentimente generoase, umaniste, să contribuie, în formele specifice artei, la educația etică, patriotică a maselor, la formarea omului nou, omul societății socialiste. Vreau să îmi spun părerea că secțiile Comitetului Central nu s-au ocupat suficient, ca împreună cu comitetele județene, să asigure conducerea și controlul ideologic și estetic pe plan local a unor publicații. tîn încheiere, îmi exprim părerea că ar fi * bine să se examineze periodic de către Consiliul Culturii și Educației Socialiste, eventual cu secțiile de specialitate ale Academiei de științe sociale și politice, cu comitetele județene de partid, conținutul publicațiilor, să se ia măsuri pentru întărirea redacțiilor cu oameni de partid, pentru a se asigura orientarea ideologică și exigența artistică. Gîndirea marxistă și arta dedicată educației socialiste, poporului, să constituie nu numai un postulat teoretic, ci și un criteriu permanent în întreaga activitate a publicațiilor social-culturale.

atîtea puncte de pelerinaj pentru tineretul nostru. La noi a existat tradiția contribuției materiale benevole a cetățenilor pentru ridicarea de statui, busturi. Ar trebui reînviată această tradiție pe plan local, județean și în unele cazuri chiar pe plan național, ceea ce ar avea -și un puternic efect mobilizator și educativ.Una din problemele ideologice de care clasicii marxism-leninismului, partidul nostru comunist s-au ocupat în permanență este teoria rezolvării marxist-leniniste a problemei naționale. învățătura marxist-leni- nistă despre problema națională, nobilă ideologie a internaționalismului proletar, străbate ca un fir roșu intreaga politică internă și externă a partidului nostru, întreaga sa luptă și muncă desfășurată în fruntea maselor, pentru eliberarea socială și națională, pentru făurirea noii orînduiri.Pentru noi, membrii Partidului Comunist Român, este o mîndrie faptul că partidul nostru a știut să fie întotdeauna un model ' de internaționalism ; faptul , că secretarul nostru general, tovarășul Ceaușescu, desfășoară personal o imensă activitate teoretică și practică pentru dezvoltarea și a- plicarea neabătută a ideologiei internaționalismului proletar, constituind un exemplu de consecvență și principialitate revoluționară.La Congresul al X-lea al partidului, for- mulînd teza necesității obiective a dezvoltării armonioase a întregului teritoriu al tării, tovarășul Ceaușescu a subliniat că îndeplinirea neabătută a acestui deziderat major îmbracă și un caracter care ține de aplicarea consecventă a politicii naționale, de asigurarea deplinei egalități în drepturi între toți cetățenii țării. De fapt, încă după Congresul al IX-lea, industrializarea socialistă a județelor și orașelor, unde trăiesc și naționalități, a cunoscut un ritm nemaiîntîlnit. După cum se vede, 

planurile cincinale, planurile de stat anuale, bugetul statului sînt și instrumente de realizare a politicii marxist-leniniste a partidului în problema națională, instrumente de realizare a egalității sociale și națib- nale a tuturor oamenilor muncii.O altă teză de covîrșitoare importanță teoretică și practică, formulată de tovarășul Ceaușescu în cuvîntarea sa de la plenara Consiliului oamenilor muncii de naționalitate maghiară, este aceea privind rolul națiunii și, legat de acesta, locul și rolul naționalităților conlocuitoare, perspectivele ce se deschid în fața lor. „Trebuie să avem în vedere, spunea tovarășul Ceaușescu, că pentru o îndelungată epocă, inclusiv perioada construcției comunismului, națiunea rămîne o importantă oategorie social-istorică, un factor de bază al progresului societății. Pînă la dispariția națiunii va mai trece mult, foarte mult timp — și ca atare este necesar să abordăm serios această problemă. Ea are o deosebită importanță și pentru înțelegerea justă a relațiilor între țările socialiste, a principiilor ce trebuie să guverneze raporturile dintre ele.în acest cadru înțeleg să abordăm și problema naționalităților conlocuitoare ; din faptul că națiunea are încă o perspectivă îndelungată — rezultă că și existența naționalităților are o perspectivă îndelungată".Doresc, totodată, să menționez aici contribuția personală a tovarășului Ceaușescu- la elaborarea și adoptarea Constituției Republicii Socialiste România, legea de bază a întregii vieți sociale și de stat. Ceea ce formula Lenin, ca o cerință esențială in asigurarea egalității «naționale în drepturi a tuturor oamenilor muncii, și anume ca legea. supremă a statului socialist să statornicească drepturi egale tuturor naționalităților, în Constituția țării noastre și-a găsit o întruchipare clară
O contribuție importantă a tovarășului Ceaușescu la îmbogățirea tezaurului mar- xist-leninist al problemei naționale este formularea răspunderii directe a organelor locale ale statului socialist pentru aplicarea neabătută a politicii naționale a partidului și statului pe teritoriul lor de competență, idee concretizată în Legea consiliilor populare. Astfel, ele dispun azi și de instrumente juridice pentru aplicarea în viață 

a politicii partidului și statului în problema națională.Munca desfășurată de tovarășul Ceaușescu, lucrările lui din ultimul timp, care cuprind contribuții foarte valoroase și în acest domeniu, sînt deosebit de vaste. Este cu totul firesc ca în această perioadă, cînd ne ocupăm mai intens de îmbunătățirea activității ideologice, să se acorde o mai mare atenție și însușirii teoriei marxist-leniniste, a politicii partidului și statului nostru privind problema națională și internaționalismul proletar, studierii mai aprofundate a documentelor de partid, a cuvîntărilor tovarășului Ceaușescu referitor la' aceste probleme.Partidul Comunist Român a fost și esta internaționalist de la înființarea sa. El a unit în rîndurile sale elementele cele mai înaintate ale clasei muncitoare, ale țărănimii și Intelectualității, fără deosebire de naționalitate. La crearea sa au participat, alături de revoluționari români, și revoluționari din rîndul naționalităților conlocuitoare. Luînd în considerare realitățile din România, unde alături de poporul român, de peste o mie de ani, trăiesc și muncesc și naționalități, partidul a considerat atragerea acestora în lupta revoluționară

Și eu am convingerea că plenara noastră de astăzi, prin problematica ei și mai ales prin excepționala expunere document a tovarășului Nicolae Ceaușescu, va constitui un moment important in istoria Partidului Comunist Român și a construirii socialismului în patria noastră.-Nu intenționez să fac aprecieri asupra conținutului sau importanței teoretice și practice a expunerii, nici asupra necesității sau oportunității măsurilor stabilite. Doresc numai să arăt că, ascultînd ieri expunerea, am încercat, pe lingă sentimentul de mîndrie că sînt membru al Partidului Comunist Român, pe lingă sentimentul de venerație față de secretarul său general, și un sentiment de răspundere pentru sarcinile ce ne revin nouă, ca membri ai Comitetului Central, ca activiști de partid, pentru ca aceste principii să pătrundă adine în conștiința tuturor membrilor de partid, în munca și comportarea tuturor oamenilor muncii.Sînt convins că procedînd așa, multe din neajunsurile privind așezarea organizării producției pe baze științifice, creșterea productivității muncii, îmbunătățirea calității și diversificarea producției, mai ales pentru export, deficiențe care afectează creșterea competitivității produselor noastre, sporirea rentabilității activității în economie, vor fi rezolvate.Cu toate realizările obținute de către județul Prahova — este cunoscut că doi ani la rînd am cîștigat locul doi în întrecerea dintre județe —, cu toate că și în acest an vom concura cu șanse cel puțin egale la obținerea unui loc fruntaș în aceeași întrecere, sîntem conștienți că încă avem mari rezerve în aceste domenii și apreciem că, totuși, singurul barometru care să măsoare munca noastră politică-educativă ră- min realizările obținute în producția de bunuri materiale.Nu Intenționăm să facem un raport asupra realizărilor în domeniul politico-ideologic. Conducerea partidului, care a participat nemijlocit și efectiv la pregătirea și dezbaterea activității noastre, pe baza propunerilor tovarășului Ceaușescu și a expunerii sale din iulie, le cunoaște. Climatul exigent de analiză și dezbatere critică, generat de propunerile și expunerea tovarășului Ceaușescu, măsurile stabilite au condus la înviorarea întregii munci de partid, la creșterea răspunderii tuturor membrilor de partid, a tuturor organizațiilor de' bază față de sarcinile politice, sociale și economice ce le avem de rezolvat. Sîntem preo

condusă de el pentru doborîrea capitalismului și preluarea puterii de către clasa muncitoare, ca o sarcină primordială, care a impus de la început elaborarea unei politici cu adevărat democratice față de naționalitățile conlocuitoare. Astfel, chiar la congresul de constituire a partidului, pe ordinea de zi figura și problema națională.Este cunoscut că într-o țară în care locuiesc mai multe națiuni și naționalități, sau o singură națiune și mai multe naționalități, unul din criteriile de apreciere sigură a internaționalismului partidului comunist constă tocmai in relațiile naționale pe care el a reușit să le statornicească, în politica sa față de naționalități. Lupta consecventă a partidului nostru — în decursul întregii sale existențe — pentru statornicirea unor relații naționale cu adevărat democratice între națiunea română și naționalitățile conlocuitoare, pentru realizarea în fapt a egalității depline în toate domeniile vieții sociale, a tuturor oamenilor muncii, fără deosebire de naționalitate, a creat imensul prestigiu de care el se bucură azi în fața tuturor oamenilor muncii români, maghiari, . germani și de alte naționalități, care urmează fără rezerve politica sa internă și externă, participînd cu toată ființa lor la înfăptuirea neabătută 
a acesteia.Legat de caracterul internaționalist al partidului nostru, al politicii sale interne și externe, socotesc necesar ca în munca noastră politico-educativă să relevăm in permanență momentele și aspectele cele mai importante ale glorioasei sale istorii. Este bine ca tînăra generație, toți oamenii muncii să cunoască în amănunt cite pagini glorioase a înscris partidul nostru în marea carte de istorie a mișcării comuniste și muncitorești internaționale. Un fapt istoric de uriașă rezonanță internaționalistă este însuși mersul nostru glorios pe drumul socialismului, mărețul drum parcurs de țara noastră, sub conducerea partidului, in făurirea societății socialiste.Lenin spunea că adevărat Internaționalism există unul singur : munca plină de abnegație pentru dezvoltarea mișcării revoluționare, a luptei revoluționare în propria ta țară și sprijinirea acestei lupte și numai a acestei linii directoare — cu propaganda, cu solidaritatea, cu mijloace materiale — în toate țările. Iată cit de just, cit de leninist este ceea ce spune tovarășul Ceaușescu — și ceea ce face partidul nostru — și a- nume, că, luptînd neobosit pentru îndeplinirea exemplară a sarcinilor construcției socialiste tn țara noastră, îndeplinim o sarcină națională și internaționalistă în același timp. Cu fiecare succes al construcției socialiste din țara noastră întărim forțele socialismului în lume, ne aducem contribuția efectivă la victoria marxism-leninis- mulul în lume.Cred că — în această ordine de idei — este foarte instructiv să cităm aici și ceea ce spunea revoluționarul maghiar Zalka Mâță, celebrul general Lukâcs, din brigăzile internaționale comuniste ale luptelor din Spania : „Da, sîntem internaționaliști — spunea el — dar dragostea cea mai fierbinte a inimii noastre va rămîne pămîntul nostru natal. Dacă nu-ți iubești patria', unde te-ai născut și ai crescut, pămîntul care te-a hrănit, cerul, copacii, casa părintească, atunci nu vei înțelege esența internaționalismului, rostul legăturilor tale cu alte popoare, care trebuie să se nască din simțămîntul dragostei față de propria 
ta patrie. Fără asta, internaționalismul ră- mîne o vorbă".

CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI ÎLIE CÎȘUcupați în continuare să menținem, să dezvoltăm acest climat, să aplicăm măsurile stabilite, eliminînd orice tendință de auto- mulțumire, de campanie, care, de ce să nu recunoaștem, s-a manifestat nu de puține ori în munca noastră. Să menținem atmosfera de a spune lucrurilor clar, pe nume, chiar dacă nu întotdeauna ne sînt pe plac.Aș dori în continuare să fac unele propuneri. Deși par minore, pentru noi, care migălim la modelarea și remodelarea unor concepții, sînt de mare importanță și rezolvarea lor ne-ar ajuta în munca politică. Vreau să arăt, de la început, că nu sînt adeptul unor măsuri administrative. La ce anume vreau să mă refer ? în activitatea de explicare a politicii partidului, de în- rîurire ideologică a membrilor de partid și a celorlalți oameni ai muncii rămîne în afara atenției o anumită categorie de oameni. Este vorba de navetiști. în Ploiești sînt circa 30 000 de navetiști. Cei mai mulți provin din mediul rural. Nu ne propunem ca in acest deceniu să lichidăm navetis- mul. însă consider că munca de educație în rîndul navetiștilor ar trebui să facă o- biectul unor cercetări mai atente și din partea secțiilor Comitetului Central, a comisiilor pe probleme, si din partea noastră. De altfel, am întreprins unele măsuri, încercăm să stabilim legături mai strînse între unitățile economice și comune. Totuși prezența spiritului revoluționar al clasei muncitoare în comune este prea mică față de numărul mare de muncitori care trăiesc în mediul rural. Este cunoscut că în rîndul navetiștilor apar fenomene negative care creează perturbări în activitatea noastră. Mulți din ei vin în fabrică cu concepții înapoiate privind disciplina în muncă și grija față de avutul obștesc, după cum, rămași în afara procesului de educație politică, merg în comune, din oraș, nu cu cele mai bune concepții. N-ar fi lipsit de interes ca cel puțin cursele de muncitori, atît de des criticate, dar și neglijate, și ale C.F.R.-uJui, și ale transporturilor auto, să fie radioficate. Sînt oameni care stau ore întregi în tren la dus, la întors și s-ar putea, și astfel, acționa asupra conștiinței lor, a-i ajuta să-și dezvolte orizontul politic, ideologic, cultural.Cred că despre educația prin muncă și pentru muncă se vorbește prea frumos față de ceea ce întreprindem. Noi, în județul Prahova, am obținut cinci ani locul întîi între organizațiile județene de tineret, la munca patriotică. Am întreprins măsuri privind înființarea unor ateliere interșco- lare și școlare, însă apreciem că sîntem doar în faza unui modest început. S-a realizat patronajul școlilor de către unitățile industriale. Gîndesc că n-ar fi lipsit de interes ca ministerele, chiar printr-un act normativ, să acorde atenție și mai multă libertate întreprinderilor, centralelor ca a- cest patronaj să însemne ajutor efectiv în dotare in sprijinirea și orientarea activității. S-a organizat în anul acesta o expoziție cu produse efectuate de către elevii din școli. Nivelul calitativ al produselor a fost ridicat, inlcît am indicat organizațiilor de comerț să le contracteze. Am observat, astfel, că elevii, știind că fac un lucru util, lucrează cu mult entuziasm.Patronajul școlilor de cultură generală, de către uzine, fabrici, alte unități economice poate să nu îmbrace neapărat forma marfă-bani ; prin autodotări și sprijin direct s-ar putea face mult mai mult spre a putea aplica cum se cuvine dictonul educației prin muncă și pentru muncă.

Da, așa înțelegem noi internaționalismul. Un astfel de internaționalism — singurul adevărat — promovează partidul nostru în întreaga sa activitate. Partidul nostru militează neobosit — și își aduce contribuția sa concretă — pentru statornicirea unor relații cu adevărat tovărășești, internaționaliste în mișfearea comunistă și muncitorească internațională. Milităm neobosit pentru relații de prietenie cu toate țările socialiste ; cu vecinii noștri — Uniunea Sovietică, Bulgaria, Ungaria, Iugoslavia — cu celelalte țări socialiste din Europa, Asia și continentul american. S-a vorbit de toate acestea aici și nu vreau să le repet. Doresc doar să'subliniez încă o dată cu tărie că internaționalismul partidului nostru nu este o vorbă, ci 
o realitate a întregii noastre existențe, o realitate pe care o atestă fapte și iar fapte.Unirea tuturor muncitorilor într-un partid unic și organizații proletare — politice, profesionale, culturale etc. — unice ; recunoașterea prin Constituție a drepturilor sociale și naționale ale oamenilor muncii ; asigurarea egalității economice, condiție a egalității sociale, politice, juridice și culturale; atragerea naționalităților la rezolvarea' treburilor statului ; aplicarea principiului democratic al respectării — pe cit posibil — a compoziției naționale a locuitorilor la împărțirea administrativ-teritorială a țării ; propaganda și agitația in limba proletariatului local ; asigurarea învățămintului și în limbile naționalităților ; folosirea limbii materne a populației în administrația locală ; asigurarea condițiilor pentru dezvoltarea culturii naționalităților și educarea patriotică, internaționalistă a tuturor oamenilor muncii — iată principii care au stat și stau la baza politicii partidului în problema națională, iată domeniile realizărilor mărtța qje regimului nostru pe acest tărîm. Desigur, tovarăși, prezentînd principiile politicii naționale a partidului nostru, realizările noastre in aplicarea acestei politici nu am dorit, nicidecum, să afirm că în activitatea noastră de partid și de stat nu au existat în trecut — și în acest domeniu — lipsuri și neajunsuri sau că nu mai avem nimic de făcut.tn ultimii ani, conducerea partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, s-au intîlnit de mai multe ori cu oameni de cultură maghiari șl germani, cu consiliile oamenilor muncii maghiari șl germani. La aceste intîlniri au fost ridicate o seamă de probleme specifice vieții naționalităților. Stu- diindu-le, s-au găsit soluții de rezolvare a unora, iar la altele se caută, de asemenea, soluții corespunzătoare. După cum vedeți, partidul nostru nu privește problema națională — ca de altfel nici una din problemele construirii socialismului — în mod static, metafizic, antidialectic, ci în spiritul materialismului dialectic și istoric, analizînd-o ca și pe toate celelalte probleme sociale și găsind soluții după necesități. Reiese, de asemenea, că partidul nu privește problema națională numai ca o problemă economică, o problemă de limbă sau de cultură, ci ca o problemă complexă : economică, social- culturală și juridică. El nu neglijează niciodată nici una din laturile acesteia, ci se preocupă de rezolvarea ei în toată complexitatea în care se prezintă și corespunzător etapelor de dezvoltare a societății. El nu tratează problema națională ca o chestiune tactică, de conjunctură, ci ca una din problemele strategiei sale generale de construire a societății socialiste și comuniste în țara noastră.

Aș vrea să mă refer, în continuare, la unele probleme care ne-au scăpat și nouă, și Ministerului învățămintului. Cred că e- ducatorii și pedagogii din căminele de ucenici și școlile profesionale, din internate, nu sint suficient de atent selecționați. Este o categorie de educatori de care nu ne ocupăm nici noi, , nici ministerul. în această muncă de pedagogi și educatori, în căminele de ucenici și școlile profesionale, în internate, pătrund oameni cu pregătire slabă, cu concepții nesocialiste, necomu- niste și, prin urmare, nu contribuie Ia e- ducarea masei de tineri.Există încă manifestări de misticism, a căror influență negativă nu trebuie s-o minimalizăm. In sensul acesta consider că există foarte puțină literatură care să explice fenomenele, pe înțelesul tuturora, nu texte savante, care să se adreseze doar specialiștilor, ci care să explice fenomenele științific, să pătrundă pînă la nivelul oamenilor simpli din comune, din cămine culturale — cum spunea tovarășul Fazekaș — din cluburi, pentru că numai așa vom putea face o educație, într-adevăr, antimistică. Socot că și în programele de școlarizare ale noastre, și în programele de ciclare și reciclare prea puțin se reflectă preocuparea pentru combaterea misticismului.Inbă o problemă asupra căreia vreau să insist : mi se pare că în licee pătrund prea puțini fii de muncitori și de țărani cooperatori. Cel puțin la Prahova acest fenomen este evident. Una din cauze o constituie și așa-zisele meditații la domiciliu. Au ajuns aceste meditații la domiciliu, pentru o serie de profesori, o sursă de venituri mari și nemuncite, dubioase. Am hotărît ca în județul nostru să stîrpim acest sistem de meditații la domiciliu ; să determinăm să se organizeze meditații pentru întreaga masă de elevi. După cum se știe, se plătesc sume pînă la 50 și chiar sute de lei pe oră pentru meditații la materii care sînt de bază la admiterea in licee și în facultăți.în expunerea tovarășului Ceaușescu, un loc important îl ocupă reafirmarea principiilor care stau la baza politicii internaționale a partidului și statului nostru. Unanim aprobate de poporul nostru, aceste principii se bucură, în același timp, de o largă aprobare mondială. In Prahova sosesc foarte multe delegații din țări socialiste, ale unor partide comuniste din țări capitaliste, reprezentanți ai unor mișcări de eliberare, delegații din state capitaliste. In discuțiile pe care le purtăm, toate aceste delegații au numai cuvinte de laudă la adresa principiilor politicii noastre, la adresa secretarului general al partidului. Recent am făcut parte din delegația care a participat la congresul Partidului. Comunist din Irlanda. Am fost foarte plăcut surprins că, după ce am prezentat salutul partidului nostru la acest congres, mulți membri de partid irlandezi au venit la noi să ne felicite, să ne spună „bravo, românilor, bravo lui Ceaușescu ! Politica voastră ne sprijină și pe noil PrinciPiiIe pe care le afirmați ne ajută în munca de lămurire, de atragere de noi membri de partid". Așadar, nu numai poporul nostru aprobă în unanimitate și fără rezerve politica internă și externă a partidului, ci și comuniștii din alte țări, militanți progresiști, oameni ai muncii din întreaga lume.Doresc, în încheiere, să asigur conducerea de partid că în Prahova există forțe și capacitate pentru ca sarcinile care ne revin din plenara de astăzi să fie aplicate în mod exemplar.
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PRIMUL MINISTRU U WIIIM Cronica zilei viața internațională
. Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român 

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

V Vizita in România a vicepreședintelui Consiliului de Mipiștri1 al Ita- liei, Francesco de Martino, anunțată anterior, va începe la 9 noiembrie 
a.c.

Tovarășului , ION GHEORGHE MAURER
Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii

\
Socialiste RomâniaStimați tovarăși,Permiteți-mi să vă mulțumesc fierbinte pentru bunele urări adresate cu ocazia împlinirii vîrstei deîmpărtășesc convingerea dumneavoastră că relațiile de prietenie și colaborare dintre partidele și țările noastre se vor dezvolta pe baza principiilor marxism-leninismului și internaționalismului socialist, în interesul popoarelor țărilor noastre, în interesul întăririi unității țărilor socialiste și mișcării comuniste internaționale.

JUMJAAGHIIN ȚEDENBAL
Prim-secretar al Comitetului Central 
al Partidului Popular Revoluționar 

Mongol

caldele felicitări și 55 de ani. La invitația președintelui Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România, Ion Gheorghe Maurer, și a
I

soției sale, primul ministru
al Republicii Singapore, Lee Kuan Yew, și soția sa. vor face o vizită tn Republica Socialistă România, in perioada 11—16 noiembrie 1971.

★Ministrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România, Corneliu Mănescu, a primit o telegramă din partea ministrului afacerilor externe al Republicii Turcia, Osman Olcay, priti care acesta mulțumește pentru felicitările adresate cu prilejul Zilei naționale a țării sale.

ADOPTAREA. PLANURILOR DE DEZVOLTARE
PE PERIOADA 1971-1975

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România BUCUREȘTI de felicitări pe care Excelența prilejul celei de-a 48-a aniversăriFoarte mișcat de amabilul mesaj Voastră a binevoit să mi-1 adreseze cu 

a Republicii Turcia, doresc să vă exprim vii mulțumiri și cele mai bune urări pentru fericirea dumneavoastră personală, cît și pentru prosperitatea și bunăstarea poporului român prieten.
CEVDET SUNAY

Președintele Republicii Turcia

jv- Tovarășul Nicoiae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, și tovarășul Ion Gheorghe Maurer, președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România, au primit o telegramă din ' pkrtea tovarășilor Kim Ir Sen, secretar general al Comitetului Central al Partidului Muncii din Coreea, președintele Cabinetului de Miniștri al Republicii Populare Democrate Coreene, și Țol En Ghen, președintele Prezidiului Adunării Populare Supreme a Republicii Populare Democrate Coreene, în legătură cu accidentul de la mina Certej-Săcărîmb. Vă transmitem dumneavoastră, și prin dumneavoastră familiilor îndoliate și celor care au avut de suferit, se spune în telegramă, profunda noastră compasiune și condoleanțe. Dorim din toată inima refacerea cît mai grabnică a daunelor de la mină și însănătoșirea celor răniți.în telegrama adresată președintelui Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, Nicoiae Ceaușescu, de către președintele Kenneth David Kaunda, se spune : In numele partidului, guvernului și poporului din Republica Zambia și în numele meu personal, transmit partidului, guvernului și poporului din Republica Socialistă România și familiilor îndoliate, condoleanțele noastre sincere și profunde. Doresc celor răniți o grabnică însănătoșire.

A Xl-a Conferință națională
a cercurilor științifice studențeștiuniversitare. Cu acest prilej, studenți, tineri membri ai corpului profesoral și absolvenți ai promoției 1971 vor susține peste 1 000 de lucrări științifice, selecționate din aproape

In noul local al Institutului politehnic din Capitală a început vineri cea de-a Xl-a Conferință națională a cercurilor științifice' studențești, organizată sub egida Mi- T—------- ------,-------- . ,Misterului învățămîntulul și a Con- 8 000 de teme dezbăfufe îh anul uni- stilului Uniunii Asociațiilor Studențești.Manifestarea, care va dura pînă la sfîrșitul acestei luni, reunește cadre didactice universitare, stu- denț.i, precum și numeroși invitați— specialiști, reprezentanți ai unor unități economice, tineri muncitori. Conferința se desfășoară pe secții— la București, Timișoara, Iași, Cluj, Petroșani, Bacău, Constanța, Baia Mare și Oradea — cu participarea marii majorități a institutelor ți facultăților din cele 19 centra

versitar precedent, in cadrul sesiunilor științifice din institute.Tematica lucrărilor actualei ediții 
a Conferinței naționale a cercurilor științifice studențești este strîns legată de cerințele producției, . ale vieții sociale. Lucrările premiate vor fi publicate în Buletinul Științific Studențesc — 1972.Tot în cadrul conferinței vor fi Inițiate mese rotunde, simpozioane, vizite la obiective industriale, stațiuni experimentale, laboratoare u- zinale, centre de calcul. (Agerpres)

Plecarea în Japonia
a unei delegații a M.A.N

*Vineri dimineața a plecat la Roma Angelo Miculescu. ministru secretar de stat ha Ministerul Agriculturii, Industriei Apelor, română sesiuniNațiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură.
Alimentare, Silviculturii și care va conduce delegația la lucrările celei de-a 16-a a Conferinței Organizației

R. S. F. IUGOSLAVIABELGRAD 5 (Agerpres). — După cum informează agenția Taniug, Consiliul. Executiv Federal al Iugoslaviei, întrunit la Belgrad sub președinția șefului guvernului, Gemal Biedici, a adoptat proiectul planului de dezvoltare a țării pe anii 1971— 1975.Proiectul planului urmează să fie supus dezbaterii publice și prezentat Adunării Federale.

R. P. BULGARIASOFIA 5. — Corespondentul Agerpres, C. Amariței, transmite s în zilele de 3 și 4 noiembrie, Consiliul de Miniștri al R. P. Bulgaria a examinat proiectele planului unic și legii de dezvoltare social- economică a Bulgariei in anii celui de-al șaselea cincinal (1971—1975), precum și bugetul pe anul 1972.După ample dezbateri, Consiliu] de Miniștri a hotărît ca proiectele să fie înaintate Comitetului Central al P.C.B. și Adunării Populare.
a părăsit Capi- Marii Adunări de Aurel Vijoli,Vineri dimineața tala o delegație a Naționale, condusă . .președintele Comisiei economico-financiare a M.A.N., președintele Grupului parlamentar pentru relații de prietenie România — Japonia, care, la invitația Dietei japoneze, va face o vizită tn această țară.Din delegație fac parte : Ștefan Birlea, prim-vicepreședinte al Consiliului Național pentru Știință și Tehnologie, vicepreședinte al Comisiei pentru invățămînt, știință și cultură a M.A.N., Mihai Drăgănescu, secretar permanent al Comisiei guvernamentale pentru dotarea cu e- chipament de calcul șl automatizarea prelucrării datelor, membru al Comitetului de conducere al Grupului parlamentar pentru relații de prietenie România — Japonia, Aurel Rău, scriitor, redactor șef al revistei „Steaua", membru al Comisiei pentru politică externă a M.A.N., Marin E-

președintele
nache, Inginer la uzinele „23 August" din București, secretar al Comisiei pentru industrie, construcții și transporturi a M.A.N., Dumitru Stan, re- glor la uzinele de utilaj' chimic „Grivița Roșie", membru al Comisiei pentru consiliile populare și administrația de stat a M.A.N.La plecare, pe aeroportul Otopenl, delegația a fost salutată de Ilie Mur- gulescu, vicepreședinte al Marii A- dunări Naționale, Dumitru Balalia, Dumitru Coliu, Constantin Dincu- lescu, Traian Ionașcu, Alexandru Sencovici, Gheorghe Vasilichi, președinți de comisii permanente ale M.A.N., Virgil Pîrvu, vicepreședinte al Comisiei economico-financiare a M.A.N., Iuliu Fejes, secretar al M.A.N., deputați, funcționari superiori din Ministerul Afacerilor Externe.A fost de față Hiroshi Ota, însărcinatul cu afaceri ad-interim al Japoniei la București.

LA IAȘI

(Agerpres)

I

%

Vizita delegației A.R.L.U.S. in U.R.S.S.KIEV 5 (Agerpres). — Delegația A.R.L.U.S. condusă de Trofin Sime- drea, prim-vicepreședinte al Consiliului popular județean Cluj, care, la invitația Asociației de prietenie so- vieto-română, participă la festivitățile prilejuite de cea de-a 54-a aniversare a Marii Revoluții Socialiste din Octombrie, a făcut o vizită la Kiev. '

In capitala Ucrainei, delegația a vizitat obiective economice și social- culturale, s-a întilnit cu oameni ai muncii din instituții și întreprinderi kievene. Delegația a făcut o vizită la Asociația ucraineană de prietenie și relații culturale cu străinătatea și la Sovietul regional Kiev, întilniri care au decurs intr-o atmosferă cordială,. tovărășească.

ÎNCHEIEREA CONFERINȚEI NATIONALS
OE MEDICINĂ VETERINARĂ

Vineri după-amiază s-au încheiat lucrările primei Conferințe naționale de medicină veterinară, organizată sub egida Ministerului tnvățămintu- lui de către Academia de Științe Agricole și Silvice și Societatea de Medicină Veterinară. In cele trei zile cît au durat lucrările, In ședințe plenare și pe secții, ca și In cadru! unor mese rotunde, organizate in unități de producție, au fost prezentate 110 rapoarte și comunicări de specialitate.In încheierea lucrărilor, participants au adoptat o telegramă adresată Comitetului Central al Partidu-

lui Comunist Român, tovarășului 
Nicoiae Ceaușescu, In care se subliniază, tntre altele : Medicii veterinari din unitățile agricole de producție, circumscripții sanitar-veterinare, din instituții de cercetări ș! învățămint vă asigură, tovarășe secretar general, că vor munci și tn viitor cu abnegație pentru realizarea în cele mal bune condiții a tuturor sarcinilor ce le revin, pentru Îndeplinirea prevederilor Programului de dezvoltare a zootehniei și creșterea producției animaliere în țara noastră.

I
IAȘI (Corespondentul „Scînteii", 

M. Corcaci) — La Iași au Început lucrările celui de-al doilea simpozion național „Din Istoria agriculturii in România", manifestare organizată de Academia de Științe Sociale și Politice tn colaborare cu Institutul de istorie și arheologie din Iași. Participă oameni de știință, cadre didactice din tnvățămintul universitar, cercetători, muzeografi și alți specialiști din Iași, București, Tg. Mureș, Arad.

PARIS 5. — Corespondentul nostru transmite : Ziarul „l’Humanite" a- nunță că Biroul Politic al Partidului Comunist Francez a examinat, in cadrul ședinței din 4 noiembrie, stadiul pregătirii Conferinței naționale din 20—21 noiembrie a.c. asupra activității ideologice, politice și organizatorice â partidului în întreprinderi.De asemenea. Biroul Politic al P.C.F. a adoptat o declarație asupra problemelor folosirii bi-ațelor de

muncă. Situația brațelor de. muncă în Franța se agravează, ea constituind la ora actuală una dintre cele mal importante preocupări — subliniază declarația. Intr-un singur an, numărul salariaților care nu pot obține un serviciu a crescut, potrivit datelor oficiale, cu 25 la sută. Mai mult de jumătate dintre șomeri sînt tineri, iar regimul nu are capacitatea de a le asigura exercitarea unei profesiuni.

vremea

Vremea a continuat

l

Ample acțiuni de protest 
împotriva experienței din Amchitka

• LUĂRI DE POZIȚIE ALE UNOR SENATORI AMERICANI

(Agerpres)
WASHINGTON (Agerpres). - Comitetul pentru responsabilități nucleare și alte șapte organizații americane pentru protejarea mediului ecologic au înaintat Curții Supreme a S.U.A. o cerere de aminare a exper rienței nucleare subterane, programată să aibă loc azi în Insula Amchitka, pentru a permite Curții Supreme de Apel, sesizată cu puțin înainte, să examineze toate implicațiile acesteia.O serie de oameni politici s-au alăturat, in ultimele zile, acțiunilor de protest, care iau o amploare crescin- dă. Liderul majorității democrate din Senat, Mike Mansfield, a declarat că experiența este extrem de periculoasă, deoarece poate aduce prejudicii

nu numai mediului ecologic, faunei șl florei oceanice, ci și pe plan extern, reamintind in acest sens protestele guvernelor Japoniei și Canadei. Senatorul George McGowern, care și-a anunțat candidatura la obținerea învestiturii Partidului democrat pentru alegerile prezidențiale de anul viitor. a_ calificat hotârirea_ de detonare a dispozitivului' nuclear drept „potențial catastrofală". Declarații de protest au făcut, de asemenea, senatorii Edmund Muskie, Mark Hatfield, Edward Kennedy și alții.La Washington s-a anunțat că doi ziariști canadieni au depus la Casa Albă un protest impotriva experienței, semnat de peste 177 900 de canadieni.

leri in țară :să se încălzească. Cerul a fost variabil,Banat și Oltenia. Cu totul izolat, în nordul țării, a plouat slab. Vintul a suflat potrivit, cu unele intensificări in sud și est. Temperatura aerului la -Jora 14 oscila intre 4 grade la Cluj și 19 grade la Calafat. In București : Vremea s-a încălzit. Cerul a fost mai mult senin. Vîntul în general slab. Temperatura maximă a fost de 18 grade.
Timpul probabil pentru zilele de 

7, 8 și 9 noiembrie Vreme in generalales in prima parte a intervalului. Cerul va ti variabil. Innorări mai accentuate se vor semnala in Banat, Crișana, Transilvania, .Maramureș și nordul Moldovei, unde vor cădea ploi de scurtă durată. Vînt potrivit. Temperaturile minime vor fi cuprinse intre minus l grad și plus 9 grade, iar maximele vor oscila intre 12 și 22 de grade. Local mai ridicate la începutul intervalului în sudul țării. Pe alocuri, ceață, tn București : Vrț.me In general frumoasă și călduroasă. Cerul va fi variabil. Vînt slab. Temperatura în creștere.

mai- mult senin in Crlșana,
’ ’’ffO.oo RbmâfflS 75.

20,10 Săptămîna Internațională. 
Teleenciclopedla. 
Teledlvertisment. Dicționar 
muzlcal-distractiv — Litera D 
(doi).
Telejurnalul le noapte • 
Sport.
Spectacol festiv consacrat zi
lei de 7 Noiembrie. Transmi
siune de la Moscova.
Romanțe și cîntece de petre
cere cu : Luigi Ionescu, Geor
ge Carabulea și orchestra 
condusă de Ionel Budișteanu.

Cartea
prin poștă

16.15 Deschiderea emisiunii, 
slune in limba germană.
18.00 Bună 'seara, fete ! Bună sea

ra, băieți !
19.15 Publicitate.
19,20 1001 de seri.
19.30 Telejurnalul de seară.

a. c. în (ară : călduroasă, mai
ROMA: Reuniunea ministerială a Pieței comune

• SPORT «SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

In optimile de finală 
ale Cupei U.E.F.A.

U.T.A.—Vitoria Setubal

Ieri la amiază, la Zurich, avut loc tragerea la sorți pentru stabilirea jocurilor din turul trei al „Cupei U.E.F.A." la fotbal. Echipa Rapid București va in- tîlni (primul meci în deplasare) formația engleză Tottenham Hotspur, iar U. T. Arad va juca (primul meci acasă, 24 noiembrie) in compania echipei portugheze Vitoria Setubal.

Selecționata de hochei pe gheață a României iși continuă pregătirile in vederea campionatului mondial (grupa B), care va avea loc intre 24 martie și 2 aprilie la București, pe patinoarul artificial din parcul sportiv „23 August". Din lotul selecțio- nabililor, care este pregătit de antrenorii M. Flamaropol și 
Z. Csaka, fac parte printre alții : Dumitraș, Moraru, Varga, frații Zgincă, Ioniță, Pană, Moiș, Hu- țan, Tureanu, Bașa, precum și debutanții Axinte, Bandaș, Cos- tea etc. La 16 noiembrie, selecționata României iși va începe turneul de 5 jocuri in R. P. Chineză. In programul pregătirilor pentru campionatul mondial mai figurează întilniri cu echipele Franței (6—7 decembrie, la Paris), Cehoslovaciei B (15—16 decembrie, la București), Poloniei (19—20 decembrie, la Varșovia), Elveției (27—28 decembrie, la Ziirich) și cu formații de club din Cehoslovacia și U.R.S.S.

ACTUALITATEA LA TENIS• La Novf Sad au continuat campionatele internaționale de tenis da masă ale Iugoslaviei. In proba feminină pe echipe (semifinale), selecționata R.P. Chineze a învins cu 3—1 echipa României. Rezultatele tehnice ale acestei partide : Su Pao- ci-Crișan 16—21, 21—15, 21—13 ; Cian li — Alexandru 21—17, 21—10 ; Cri- șan, Alexandru — Cian li, Su Pao- ci 20—22; 21—17, 21—14 ; Cian li — Crișan 21—13, 21—8. Echipa U.R.S.S. a învins cu 3—2 selecționata Cehoslovaciei. Rezultatele înregistrate In semifinalele competiției masculine : Ungaria — Franța 3—1 ; Suedia — Iugoslavia 3—1.• In „Palatul sporturilor" din Pekin au continuat întrecerile tur-

neului atro-asiatic de tenis de masă, competiție la care participă jucători și jucătoare din 55 de țări de pe cele două continente.Iată citeva dintre cele mai importante rezultate înregistrate tn concursul pe echipe : masculin : R.P. Chineză — Singapore 5—1 ; India — Kenya 5—0 ; Nigeria — Senegal 5—0 ; Ceylon — Zambia 5—0 ; Republica Arabă Egipt — Gambia 5—0; Japonia — Guineea 5—0 ; Nigeria — Liberia 5—0 ; feminin : R.P. Chineză — Sierra Leone 3—1 ; Ghana — Iran 3—1 ; Uganda — Cambodgia 3—2 ; Uganda — Dahomey 3—0 ; Nigeria -1 Liban 3—0 ; Japonia —Irak 3—0 ; Siria — Etiopia 3—0 ; Singapore — Tanzania 3—0 ; Nigeria — ■ Sudan 8—0.

Prlntr-o rimplă scrisoare a- dresată librăriei „Cartea prin poștă" (București, strada Sergent Nuțu Ion, 8—12), se pot primi ta domiciliu cărți din toate domeniile de activitate, reproduceri de artă și discuri. Prin comenzi anticipate se pot timp lucrările tn curs de apariție. Demn de ' reținut este faptul că plata se face la primirea coletului. La cerere, librăria „Cartea prin poștă" poate trimite gratuit liste bibliografice, prospecte și cataloage.

LOTO

NUMERELE
, la tragerea din 5

EXTRASE 
noiembrie 1971

ÎN CÎTEVA RÎNDURIIntr-un „Cupei _ _____ . baschetmasculin, s-au întilnit echipa locală Gezireh și formația Iugoplasti- ka Split. Baschetbaliștii iugoslavi terminat învingători cu scorul 84—66 (43—33).
BASCHET. — La Cairo, meci pentru primul tur al campionilor europeni" la (R.F.G.) ; P. Hussing (R.F.G.) L. Treia (P). b.p.

au de
e-Tn cadrul aceleiași competiții, chipa Tu Istanbul a învins pe teren propriu cu scorul de 91—84 (48—48) formația U.BS.C. Viena.

• între 25 și 29 noiembrie Ia Belgrad wa avea loc un mare neu internațional de box. La această competiție, țara noastră va fi reprezentată; de Ion Nicolau (muscă), Gh. Ciochină (cocoș) și
a.c., tur-

(semiușoară), Ion Ciocoi Ion Petrea (mijlocie).

încercări de concertare a pozițiilor 
față de măsurile economice ale S. U. A.

BOX. — Numeroși spectatori au urmărit la Wroclaw 'intîlnirea internațională de box dintre selecționatele Poloniei și R.F. a Germaniei. Pugiliștii polonezi au obținut victoria cu 7—3 (s-au disputat 10 meciuri. In program nu a figurat cat. semi- muscă). Din echipa poloneză o Impresie deosebită au lăsat Szcepanski (cat. semiușoară). campion al Europei, și Rudkowski (mijlocie mică). Iată rezulBtele Înregistrate : Skrzypczak (P) b.p.(R.F.G.) ; J. Witek Schafer (R.F.G.) ; R. b.p Krause (R.F.G.) ; (P) b.p. P. Henatsch Madarasz(P) ; G. Muenchow (R.F.G.) b.p. P. Osiak (P) ; W. Rudkowski (P) b.p. D. Kottysch (R.F.G.) ; R. Sitkowski (P) b.p. L. Kakolewicz (R.F.G.) ; S. Dragan (P) b.p. U. Siemering

RUGBI. — Selecționata de rugbi a Bulgariei și-a început turneul in Polonia, întilnind la 'Varșovia reprezentativa țării gazdă. Victoria a revenit rugbiștilor polonezi cu scorul de - 39—4 (19—0).

H.W. Stephani (P) b.p. W. Gotfryd (P) J. Szcepanski (R.F.G.) ; F. (R.F.G.) b.p. S. Osztab

ATLETISM. — Campionatul Internațional de maraton al R. F. a Germaniei, desfășurat la Refrath (în a- propiere de Koln), a fost ciștigat de scoțianul McGregor. învingătorul a parcurs clasica distanță de 42.195 in 2h 19’00“2/10.La startul acestui concurs au prezenți 250 de sportivi.
km

(ost

e-aa-GIMNASTICA. - La Cracovia disputat Intîlnirea internațională micală de gimnastică dintre selecție-, natele feminine ale Poloniei și Norvegiei. Gimnastele poloneze au terminat învingătoare cu scorul de 171,25— 171,15 puncte. La individual compus, pe primul loc s-a clasat Czastek (Polonia) cu 36,35 puncte.
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pentru anul 1972 la ziarul

SCINTEIA"

FOND GENERAL975 454 leiEXTRAGEREA I :7 41 55 53
asigura din DE CÎȘTIGURI :

*

I

Fond de cîștiguri : 467 635 leiEXTRAGEREA a II-a :79 32 66 31Fond de cîștiguri : 507 819 tei

Reînnoiți-vă din timp abonamentele

Uzina de reparații auto Craiova 
cu angajamentele anuale îndepliniteUzina de reparații auto Craiova (U.R.A.) face parte din principalele întreprinderi industriale ale județului Dolj care și-au îndeplinit și depășit sarcinile de plan pe 10 luni la toți indicatorii economici înainte de termen Harnicul colectiv al acestei uzine raportează, de asemenea, că angajamentul luat în întrecerea socialistă la începutul anului a fost îndeplinit și depășit, realizind la producția globală 3,5 milioane iei peste plan (față de 3 milioane angajament),

iar la producția marfă 4 milioane lei (față de 3,2 milioane lei cît era prevăzut).îndeplinirea prevederilor planului de măsuri tehnico-organi- zatorice. printre care amintim : procurarea unei prese cu excentrit de 10 tone, a unei stații de ambutisat capete de filtre fine pentru ulei un dispozitiv pentru supape etc., ca și tna’ buna organizare a muncii au determinat o creștere simțitoare a productivității muncii, reducerea prețului de și obținerea de

beneficii peste plan. De la începutul anului șl pînâ in prezent au (ost obținute beneficii suplimentare de 3,8 milioane lei, iar economiile la prețul de cost ating turna de 4,5 milioane 'ei. In același timp nuncitorii inginerii ș- ăhnicienii uzinei era- ovene de reparați' tuto acordă o atenție leosebită calității «rațiilor. .
Mistor ȚUIC 
corespondenta 
„Scinieii

ROMA 5. — Corespondentul Agerpres, N. Puicea, transmite : în capitala Italiei a început vineri întrunirea semestrială a miniștrilor de externe ai celor șase țări membre ale Pieței comună.Participanții dezbat raportul întocmit de un „Comitet politic", alcătuit din directorii generali pentru afaceri politice din ministerele de externe respective, asupra unor probleme internaționale actuale, precum și chestiuni politice și economice specifice Pieței comune. In acest context, s-au analizat, printre altele, aspecte privind conferința europeană pentru securitate și cooperare, relațiile Est- Vest in ansamblul lor, situația din Orientul Apropiat și din zona Medi- teranei, relațiile Europei occidentale cu S.U.A.

In ce privește problemele care preocupă în prezent guvernele țărilor membre ale C.E.E., va fi abordată cu prioritate situația creată de măsurile adoptate de Administrația S.U.A. la 15 august. „Starea pre
cară a dolarului, criza monetară care 
i-a urmat, suprataxa de 10 la sută 
au creat, vrînd-nevrind, o situație 
nouă pentru Europa occidentală și, 
în special, pentru relațiile acesteia 
cu S.U.A." — apreciază agenția FRANCE PRESSE. Miniștrii de externe ai țărilor Pieței comune — cărora li se vor adăuga sîmbătă și cei ai Marii Britanii, Danemarcei, Irlandei și Norvegiei — vor încerca să cadă de acord asupra unei atitudini comune fată de această „situa
ție nouă".

DRAMA LOCUITORILOR
DIN OTTAKRINGMarea sală a Curții cu jurați din Viena este plină pină la ultimul loc. Agitația generală, prezența polițiștilor care dirijează circulația in apropierea clădirii amintesc mai degrabă de judecarea unor cazuri senzaționale. Procesul, început la mijlocul lunii trecute, nu are nimic senzațional și ’totuși trezește un ecou deosebit. El trebuia să se desfășoare la tribunalul raional Hernals. Dar. aici nu era suficient spațiu pentru a-i instala în boxă pe cei 170 de „inculpați". Dar cine sînt aceștia ? Sînt' locatarii imobilului de raport din Wernhardt- strasse — Zoechbauer- gase. Oameni mihniți și indignați, majoritatea cu tîmplele albite de vreme. Cu toții trăiesc zile agitate. Proprietarul dorește să demoleze imobilul și să dea terenului o altă destinație.„Unde să plec acum,

în pragul iernii ? — întreabă un bătrîn fără a lua în considerare apelul judecătorului la păstrarea liniștii. Locuiesc aici de 70 de ani. Proprietarul a băgat banii în buzunar și nu a reparat nimic. Acum declară că imobilul este atît de dărăpănat incit trebuie demolat".Imobilul sortit demolării se află în Otta-1 kring, vechi cartier muncitoresc al Vienei. Acest cartier a rămas în urma dezvoltării generale a orașului. Im vizitat Ottakringul. Clădirea aflată acum in discuție nu a mai fost supusă unor reparații generale din 1928. E o zi însorită de toamnă. Oamenii stau la ferestre sau discută pe scări despre prima zi a procesului Toți spun același lucru : „Nu avem unde să plecăm și chiar dacă am avea unde, ne lipsesc banii pentru a închiria o altă locuință".

Confruntarea cu „legea" le-a sporit temerile. Le stăruie in minte cuvintele judecătorului : „Mulți dintre dumneavoastră ați menționat cît de greu vă este să pierdeți _ locuința. Trebuie însă să vă spun cu toată claritatea că obiecțiile dv. nu au nici o influență asupra deznodămîntuiui -.acestui proces. Ele nu pot fi luate în considerare. Nu ne rămîne de- cit să verificăm dacă imobilul este atît de dărăpănat incit repararea lui nu ar fi rațională".Ce-i așteaptă deci pe locatari ? Costul reparațiilor a fost evaluat la 6 milioane schilling!. Dacă vor scăoa de e->- vacuare, ei vor fi siliți să plătească chirii de 18 ori mai mari. Dilema este din cele mai dureroase. Deocamdată procesul a fost amina t...
P. STANCESCUViena



viața internațională
CHILE

MSSâJIL
președintelui Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România,

Micolae Ceausescu,
adresat Organizației Națiunilor Unite

pentru Educație, Știință și Cultură— UNESCO —

cu prilejul celei de-a XXV-a aniversări
Iml este deosebit de plăcut ca, în numele Consiliului de Stat al 

Republicii Socialiste România și al meu personal, să adresez reprezen
tanților statelor membre și conducerii organizației un cald mesaj de salut 
și sincere felicitări cu prilejul celei de-a XXV-a aniversări a înființării 
Organizației Națiunilor Unite pentru Educație, Știință și Cultură.

In cei 25 de ani de existență, UNESCO a desfășurat o meritorie 
activitate pentru progresul educației, științei și culturii, pentru promo
varea schimburilor de valori spirituale și înlesnirea colaborării interna
ționale. Prin ansamblul activităților sale, UNESCO și-a adus o contribuție 
valoroasă la procesul de destindere și îmbunătățire a climatului interna
țional, sprijinind activ cauza păcii și apropierii între popoare, năzuințele 
omenirii spre progres și o viață mai bună.

După cum am avut prilejul să declar și cu ocazia vizitei pe care 
,anu’ trelrut sediul organizației, creația spirituală a uma

nității, știința, arta și cultura nu pot progresa și înflori decît intr-un cli
mat de Pace, de înțelegere și cooperare. Astăzi, cînd în diferite zone ale 
lumii mai exista mea războaie și focare de încordare. România consideră 
drept un imperativ arzator ca, în locul politicii de forță sau de recurgere 
la amenințarea cu forța, să fie ferm instaurată în raporturile dintre state 
respectarea strictă a normelor legalității internaționale, a dreptului fie
cărei națiuni de a hotărî ea însăși asupra destinelor sale. Prin întreaga 
sa activitate, UNESCO poate aduce o contribuție sporită Ia extinderea 
dialogului între toate statele, fără deosebire de sistem social, la promo
varea unor relații noi între națiuni, bazate pe respectul mutual al inde
pendenței și suveranității naționale, pe egalitate deplină în drepturi, 
neamestec în treburile interne și avantaj reciproc.

In condițiile desfășurării revoluției tehnico-științifice mondiale, or
ganizația este chemată să joace un rol din cele mai de seamă în favori

zarea accesului tuturor națiunilor la descoperirile științifice și inovațiile 
tehnice — mijloace indispensabile propășirii lor economice, sociale și cul
turale. In acest sens, ei îi incumbă nobila îndatorire de a promova mai 
larg colaborarea internațională pe planul culturii și al științei, de a con
tribui la micșorarea și lichidarea decalajului existent între țările dezvol
tate și cele în curs de dezvoltare, astfel îneît toate popoarele lumii să 
poată beneficia de realizările civilizației contemporane.

O deosebită importanță in edificarea lumii de mîine revine tinerei 
generații și credem că, în lumina scopurilor sale, UNESCO are mi
siunea de a-și intensifica preocupările pentru răspindirea cuceririlor ști
inței șl culturii în rîndurile tineretului, pentru educarea lui în spiritul 
unei înalte responsabilități față de idealurile de pace și înțelegere între 
popoare.

Ca țară care desfășoară o vastă operă constructivă, bazată pe ma
rile cuceriri ale științei, tehnicii și culturii, pe tot ce creează mai de preț 
gin'direa și practica umană, România va participa în continuare, cu deplin 
interes, Ia activitatea multilaterală desfășurată de UNESCO, adueîn- 
du-și și pe această cale contribuția Ia extinderea colaborării și cooperării 
internaționale, la efortul colectiv îndreptat spre crearea unei lumi a păcii, 
in care toate națiunile, libere și egale în drepturi, să-și poată realiza aspi
rațiile lor de bunăstare și progres.

Adresez Organizației Națiunilor Unite pentru Educație, Știință și 
Cultură calde urări de noi succese în activitatea sa viitoare, în creșterea 
contribuției sale la înfăptuirea nobilelor idealuri de pace, de progres și 
de colaborare intre toate națiunile lumii.

NICOLAE CEAUȘESCU

SESIUNEA JUBILIARĂ
A UNESCOPARIS 5. — Corespondentul nostru, P. Diaconescu, transmite : Vineri, au continuat la Paris lucrările sesiunii jubiliare a Conferinței generale a Organizației Națiunilor U- nite pentru Educație, Știință și Cultură — UNESCO. Au luat cuvîntul reprezentanții Uruguayului, Indoneziei, României, Republicii Arabe E- gipt, Mongoliei, Cehoslovaciei și Sudanului.De la tribuna înaltului for internațional, șeful delegației guvernamentale române, Mircea Malița, ministrul învățămîntului, a dat citire mesajului pe care președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae • Ceaușescu, l-a adresat organizației. Mesajul tovarășului Nicolae Ceaușescu a fost urmărit cu deosebită atenție și salutat cu aplauze călduroase.Attilio Dell’Oro Mâini (Argehtina), președintele actualei sesiuni a Conferinței generale a UNESCO, a exprimat, în numele adunării, calde mulțumiri pentru mesajul adresat de șeful statului român.

Declarația program 
a noului guvern 

austriacVIENA 5 — Corespondentul nostru, transmite : După ședința sa de constituire, care a avut loc joi, Parlamentul austriac s-a reunit vineri pentru a audia declarația-program a noului guvern.Luind cuvîntul, cancelarul Bruno Kreisky a menționat că guvernul 
federal austriac se va strădui să 
continue colaborarea cu toate sta
tele, indiferent de orînduirea lor 
social-politică, să promoveze pe 
mai departe o politică de destin
dere și înțelegere, să dezvolte mai 
ales relațiile constructive cu țările 
vecine.Guvernul federal se pronunță, ca și guvernele precedente, pentru convocarea unei conferințe asupra securității și colaborării în Europa ; momentul pare de acum potrivit pen
tru pregătirea concretă a conferinței.

în continuare, în alocuțiunea sa, conducătorul delegației române, Mircea Malița, a arătat că România sărbătorește împlinirea unui sfert de veac de la înființarea UNESCO în spiritul participării sale active și îndelungate la programele organizației. Vorbitorul a arătat că oamenii de știință și de cultură români au găsit la UNESCO un cadru propice cooperării internaționale. Ei au putut aduce în acest for rodul experienței unei țări în care, educația și știința constituie un factor important al dezvoltării multilaterale a societății socialiste.Șeful delegației române a arătat că UNESCO își va putea împlini mai bine misiunea după hotărirea pătrunsă de realism de a fi restabilite și în cadrul acestei organizații drepturile legitime ale R. P.'Chineze.Mircea Malița a avut o întrevedere cu Rene Maheu, directorul general al organizației, care a transmis cu acest prilej șefului statului român, tovarășului Nicolae Ceaușescu, mulțumiri pentru atenția pe care o acordă organizației și pentru contribuția României la realizarea unui climat de colaborare în domeniile edpcației, științei'și culturii.

UN BILANȚ BOGAT AL ÎNFĂPTUIRILOR 
GUVERNULUI UNITĂȚII POPULARE 
Cuvîntarea președintelui AllendeSANTIAGO DE CHILE 5. — Corespondentul nostru, E. Pop, transmite : Pe Stadionul național din Santiago de Chile a avut loc o adunare populară la care au participat peste 100 000 de persoane, consacrată sărbătoririi unui an de la instalarea guvernului Unității Populare. într-o cuvîntare rostită cu acest prilej, președintele Salvador Allende a făcut un bilanț al înfăptuirilor Frontului’ Unității Populare. Controlăm în prezent, a spus președintele, 90 la sută din băncile particulare. Mai mult de 70 de întreprinderi monopoliste au fost expropriate, rechiziționate sau etatizate. Sîntem stăpîniî bogățiilor noastre naturale — cuprul, cărbunele, fierul, salpetrul. Am intensificat procesul reformei agrare. Peste X 300 de latifundii au fost expropriate ; acolo trăiesc 16 000 de familii. Unul dintre cele mai importante rezultate ale politicii sociale îl reprezintă micșorarea șomajului, a spus vorbitorul. „în septembrie 1970 aveam un șomaj în proporție de 8,4 la sută, iar în septembrie anul curent el a scăzut la 4,8 la sută, a menționat președintele. Din ianuarie pină în noiembrie 1970, creșterea costului vieții a fost de 33 la sută, în timp ce în aceeași perioadă a acestui an ea a fost de mai puțin de 15 la sută".

în continuare, președintele Allende a spus : „Am avut serioase dificultăți — cutremure, furtuni, erupții vulcanice — dar poporul a mers înainte. Am avut dificultăți și de ordin economic. Inflația din lumea occidentală face să plătim mai mult pentru ceea ce trebuie să importăm. Este adevărat că am preluat o rezervă de 400 milioane dolari, dar am preluat și o datorie externă de 2 500 milioane dolari". în ce privește sarcinile de viitor, președintele a subliniat necesitatea întăririi bazei politice a Unității Populare și a realizărilor în domeniul economic.Referindu-se la politica externă a guvernului Unității Populare, președintele Allende a trecut în revistă o serie de acțiuni pe plan internațional, între care stabilirea de relații diplomatice cu o serie de țări — R. P. Chineză, R.P.D. Coreeană, R.D. Vietnam și Cuba. El a menționat, de asemenea, întărirea relațiilor cu țările latino-americane membre ale grupului andin. La baza relațiilor noastre, a relevat Allende, guvernul Unității Populare pune principiile de drept internațional ale egalității între state, neamestecul în treburile interne, dreptul fiecărei țări de a-și hotărî singură soarta.lima s AU ÎNCHEIAT dezbaterile 
GENERALE ALE REUNIUNII „CELOR 77“LIMA 5 (Agerpres). — La reuniunea ministerială a „Grupului celor 77“ de la Lima au luat sfîrșit dezbaterile generale.Reprezentantul Columbiei a subliniat că țările în curs de dezvoltare cer fixarea unor prețuri echitabile la produsele exportate pe piața internațională și lichidarea barierelor vamale, care împiedică creșterea' exporturilor țărilor în curs de dezvoltare. Instituirea de către S.U.A. a suprataxei de 10 la sută la importuri, a arătat el, reprezintă o măsură arbitrară, care va duce la accentuarea decalajului între țările în curs de dezvoltare și țările occidentale dezvoltate. Reprezentanții Indiei, Perului și Cubei au relevat, în intervențiile lor, responsabilitatea ce revine S.U.A. și altor țări occidentale

pentru starea de subdezvoltare în care se află țările „lumii a treia".Vineri dimineața, delegațiile participante la lucrări au aprobat prima parte a „Declarației de la Lima". Reafirmînd principiile cuprinse în „Carta de la Alger", declarația relevă dreptul tuturor țărilor de a dispune în mod liber de bogățiile lor, necesitatea unității și solidarității țărilor în curs de dezvoltare și cere ca statele membre ale „Grupului celor 77“ să dispună de o mai mare reprezentare în principalele organisme internaționale.Cea de-a doua parte a „Declarației de la Lima", care va cuprinde programul „Grupului celor 77", se află în dezbaterea comisiilor de lucru instituite de conferință.
Procese pozitive in sfera 

normalizării relațiilor dintre state 
• GUVERNUL DANEZ A HOTĂRÎT SA STABILEASCĂ RELAȚII 
DIPLOMATICE CU R. D. VIETNAM • PERU DOREȘTE RESTA

BILIREA RELAȚIILOR DIPLOMATICE CU CUBACOPENHAGA 5 (Agerpres). — 
„Guvernul danez a hotărît să încea
pă formalitățile necesare în vederea 
stabilirii de relații diplomatice cu 
Republica Democrată Vietnam", a anunțat ministrul afacerilor externe al Danemarcei, Knud Andersen, la sfîrșitul unei reuniuni a comitetului pentru politică externă al Parlamentului. El a precizat că ambasadorul danez în R. P. Chineză, Jorn Stenbaek-Hansen, a primit instrucțiuni să informeze guvernul R. D. Vietnam în legătură cu această hotărîre. Despre această intenție a guvernului său. primul ministru danez, Jens Otto Krag, a informat, încă în discursul rostit la 19 octombrie, în Parlament, după victoria Partidului Social-Democrat la recentele alegeri generale.

LIMA 5 (Agerpres). — „Republica 
Peru dorește restabilirea în scurt 
timp a relațiilor diplomatice cu Cuba", a declarat, Ia o conferință de presă, președintele peruan, generalul Juan Velasco Alvarado, anunță a- genția Prensa Latina. „Dacă primul 
ministru al guvernului revoluționar 
al Republicii Cuba va face o escală 
la Lima, atunci cînd va merge să vi
ziteze Santiago de Chile, aș fi bucu
ros să-1 intilnesc la aeroport", a adăugat șeful statului peruan.Relațiile diplomatice dintre Peru și Cuba au fost întrerupte în baza unei hotărîri a Organizației Statelor Americane (O.S.A.), adoptată la 26 iulie 1964, la Washington.

întîlnirea șefilor misiunilor diplomatice 
ale guvernului regal și ale Frontului Unit 

Național al CambodgieiPEKIN 5 (Agerpres). — Agenția China Nouă anunță că la Pekin a avut loc o întîlnire a șefilor misiunilor diplomatice ale Guvernului Regal de Uniune Națională și ale Frontului Unit Național al Cambod- giei. întîlnirea, convocată la inițiativa prințului Norodom Sianuk, șeful statului Cambodgia și președintele F.U.N.K., a fost prezidată de premierul cambodgian, Penn Nouth. Participanții au analizat situația
Incidente la frontiera indo-pakistanezăDELHI 5 (Agerpres). — Agenția France Presse anunță din Delhi, citind un comunicat oficial indian, că cel puțin 15 soldați pakistanezi au fost uciși joi în cursul ciocnirilor cu unitățile de grăniceri indiene, care s-au produs în patru puncte diferite de-a lungul graniței Bengalului de vest. Pe de altă parte, agenția U.P.I. informează că India a acuzat Pakistanul de 175 de violări ale încetării focului, în perioada de după 1 octombrie a.c. Surse indiene, citate de a- ceeași agenție, arată că avioane militare pakistaneze au survolat de mai multe ori orașul Srinagar.

★DELHI 5 (Agerpres). — Concentrările de forțe militare de o parte și de alta a liniei de încetare a focului dintre India și Pakistanul de vest au fost caracterizate drept grave de generalul Luis Tessara, șeful

CARACI 5 (Agerpres). — Postul de radio pakistanez, citat de agenția France Presse, anunță că soldați ai unui regiment indian au încercat de trei ori, în cursul zilei de joi să ocupe postul de frontieră Akhipara din Pakistanul răsăritean. Sursa citată a precizat că trupele pakistaneze au respins aceste atacuri, provocînd moartea a 148 de soldați. Guvernul pakistanez — transmite agenția U.P.I. — a acuzat India de bombardarea unor regiuni de la frontiera Bengalului răsăritean, provocînd moartea a 20 de civili și rănirea altor 46. Comunicatul precizează că o notă de ?rotest a fost înaintată miercuri naltei comisii indiene de la Islamabad.
★grupului de observatori ai O.N.U. în această zonă, transmite agenția U.P.I. Acesta a cerut observatorilor militari de sub comanda sa să urmărească cu atenție evoluția situației de-a lungul acestei linii.

luptei interne din Cambodgia, precum și poziția internațională a țării.în comunicatul dat publicității la sfîrșitul reuniunii se arată că, de la lovitura de stat din 18 martie 1970, clica Lon Noi — Sirik Matak a suferit înfrîngeri serioase pe plan militar, politic, economic și diplomatic. Forțele patriotice khmere au eliberat opt ..zecimi din teritoriul național, pe care trăiesc 5 milioane de locuitori. Cambodgienii au transformat restul teritoriului într-o zonă a luptei de guerilă, nedînd nici un răgaz inamicului, chiar și în Pnom Penh. în prezent, arată în continuare comunicatul, 28 de țări au recunoscut Guvernul Regal de Uniune Națională ca singurul guvern legal și legitim al Cambodgiei.Participanții la întîlnire au adoptat o rezoluție care afirmă hotărî- rea poporului khmer de a lupta pînă la obținerea victoriei finale, indiferent cit de lungă ar fi lupta și cît de mari ar fi sacrificiile, pentru asigurarea suveranității și integrității teritoriale a țării, pentru construirea unei Cambodgii independente, pașnice, neutre, democratice și prospere. Rezoluția exprimă voința poporului cambodgian de a contribui și pe viitor, în conformitate cu declarația comună a conferinței la. nivel înalt a popoarelor indochineze, la dezvoltarea solidarității militante cu popoarele vietnamez și laoțian, în lupta pe care o duc umăr la umăr împotriva imperialismului american, în rezoluție este exprimată profunda gratitudine față de toate guvernele și popoarele iubitoare de pace, libertate și justiție, inclusiv față de poporul american, care sprijină națiunea khmeră în lupta sa pentru salvare națională.

Semnarea protocolului 
de cooperare

romano-japoneza
TOKIO 5. — Corespondentul A- gerpres, Florea Țuiu, transmite : La Keidaren Kaikan, sediul Federației organizațiilor economice japoneze, a avut loc, vineri dimineața, ceremonia semnării protocolului de cooperare tehnică și științifică dintre Consiliul Național pentru Știință și Tehnologie din România și Asociația japoneză pentru comerțul cu țările socialiste europene. Protocolul a fost semnat, din partea română, de ambasadorul țării noastre la Tokio, Iosif Gheorghiu, iar din partea japoneză de Shigeo Horie, președintele asociației.Luînd cuvîntul cu acest prilej, Shigeoi Horie a declarat că protocolul va constitui un instrument efectiv al realizării dorinței comune de a dezvolta relațiile economice reciproce. „Sint profund impresionat de 

realizările mari ale poporului român 
in dezvoltarea economiei, sub distin
sa îndrumare a președintelui Consi
liului de Stat al Republicii Socialiste 

România, Nicolae Ceaușescu, a spus vorbitorul. Pe plan internațional, 
România este activă prin inițiativele 
sale de îmbunătățire a relațiilor in
ternaționale și de apărare a păcii. De 
aceea, doresc să transmit respectul 
meu sincer poporului român".

Vizita în Canada 
a președintelui 

I. B. TitoOTTAWA 5 (Agerpres). — Luînd cuvîntul la recepția oficială oferită în onoarea președintelui Tito, guvernatorul general al Canadei, R. Mi- chener, a relevat „evoluția sănătoasă a relațiilor canadiano-iugoslave". Iugoslavia și Canada au de acum un bilanț important în eforturile' depuse în cadrul O.N.U. și în inițiativele înterprinse pentru dezarmare. El a arătat că actuala vizită a președintelui Tito confirmă progresul din relațiile celor două țări și reflectă dorința reciprocă de a promova interesele comune, stimulînd extinderea relațiilor bilaterale.In răspunsul său. Iosip Broz .Tito și-a exprimat satisfacția că popoarele celor două țări promovează de decenii relații prietenești, deși se află la distanțe mari din punct de vedere geografic și dețin moșteniri culturale și istorice diferite.„Firește, Iugoslavia este interesată In mod nemijlocit pentru continuarea procesului de destindere, pentru pace și securitate în Europa. Cunoaștem interesul dv. activ pentru evoluția fenomenelor de pe continentul nostru. Sîntem gata să promovăm în continuare cu guvernul Canadei un schimb de păreri și consultări în probleme internaționale", a spus președintele Tito.

ANKARA

Ministrul afacerilor externe 
al României primit 

de președinteleANKARA 5. — Trimisul specialAgerpres, I. Badea, transmite : Vineri dimineață, ministrul afacerilor externe al României, Corneliu Mă- nescu, a fost primit de președintele Republicii Turcia, Cevdet Sunay, la reședința acestuia de la Cankaya.La primire au participat Vasile Gliga, adjunct al ministrului afacerilor externe, și George Marin, ambasadorul României la Ankara, iar din partea turcă — Osman Olcay, ministrul de externe, și Nazif Cuh- ruk, ambasadorul Turciei la București. Primirea s-a desfășurat într-o atmosferă cordială.Cei doi interlocutori au evocat relațiile tradiționale de prietenie dintre popoarele român și turc și și-au exprimat dorința ca ele să cunoască în continuare o dezvoltare cît mai amplă.Ministrul de externe român a transmis președintelui Cevdet Sunay un salut călduros, urări de sănătate si fericire personală, de prosperitate și progres poporului turc, din partea președintelui Consiliului de Stat, Nicolae Ceaușescu.Mulțumind, președintele Cevdet Sunay a transmis, la rîndul său, un salut prietenesc președintelui Nicolae
★în toastul rosin cu prilejul dejunului oferit în cinstea ministrului de externe al Republicii Socialiste România, Corneliu Mănescu, ministrul de externe turc, Osman Olcay, a subliniat faptul că Turcia și România au dezvoltat în cursul ultimilor cîțiva ani relațiile lor în numeroase domenii, îndeosebi în cele economic, comercial, cultural și turistic, adu- cînd astfel dovada că nimic nu împiedică să se stabilească relații armonioase între state cu regimuri politice și sociale diferite. Rezultatele obținute răspund deja nu numai interesului reciproc al celor două țări, dar au, de asemenea, și o valoare de simbol prin contribuția pozitivă pe care o aduc păcii și stabilității în regiunea în care sînt situate, ca și în Europa și în lume. La baza politicii externe a Turciei, a spus Osman Olcay, se află principiile suveranității, egalității, respectului integrității teritoriale și neamestecului în treburile interne.Nu este deloc posibil de a disocia de Europa regiunea Balcanilor, care este o parte integrantă a acesteia, a arătat ministrul de externe turc, în această ordine de idei, sînt fericit că am posibilitatea să subliniez atmosfera de pace, destindere și de bună vecinătate care domnește în Balcani. Noi ne felicităm pentru eforturile depuse de statele balcanice în vederea dezvoltării în mod avantajos a relațiilor bilaterale și de colaborare.Osman Olcay a toastat, în încheiere, în onoarea președintelui Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu, a președintelui Consiliului de Miniștri, Ion Gheorghe Maurer, în sănătatea oaspetelui, a | membrilor delegației române, pentru fericirea și prosperitatea poporului român prieten.Răspunzînd, ministrul de externe al României, Corneliu Mănescu, a arătat că un rol deosebit în dezvoltarea și amplificarea raporturilor bilaterale — care ilustrează prietenia

Cevdet SunayCeaușescu, cele mai bune urări de prosperitate poporului român prieten. Președintele Turciei și-a amintit cu plăcere de vizita efectuată anul trecut în România, de obiectivele văzute cu acest prilej, făcînd aprecieri elogioase Ia adresa progreselor realizate de poporul român în domeniul economic.în aceeași zi, Corneliu Mănescu a oferit un dejun în onoarea omologului său turc, Osman Olcay. în timpul dejunului, care a decurs într-o atmosferă cordială, cei doi miniștri de externe au toastat în onoarea șefilor de stat și de guvern ai României și Turciei, pentru prietenia româno-turcă, pentru dezvoltarea continuă a colaborării și cooperării bilaterale.La sediul Ministerului Afacerilor Externe al Turciei au continuat convorbirile oficiale dintre miniștrii de externe ai celor două țări, care au făcut un tur de orizont asupra unor probleme internaționale majore, înțărcare securitatea europeană, precum și asupra problemelor privind Balcanii. Convorbirile s-au desfășurat în- tr-un spirit de înțelegere reciprocă deplină, de identitate de vederi asupra majorității problemelor discutate.’ <■*și prețuirea reciprocă dintre popoarele și țările noastre — l-au avut convorbirile oficiale de la București și Ankara dintre președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu, și președintele Republicii Turcia, Cevdet Sunay. Guvernul român este animat de dorința de a examina și atlopta împreună cu dumneavoastră măsurile de natură să consolideze și să impulsioneze cooperarea româno-turcă în domeniile economic, tehnico-științi- fic, cultural-turistic.România, a spus Corneliu Mănescu în continuare, militează in mod consecvent pentru înfăptuirea securității, pe continent, înțelegind prin aceasta un sistem de angajamente ferme și măsuri concrete care să ofere fiecărei țări garanții depline că se află la adăpost de orice primejdie de agresiune sau de alte acte de folosire a forței sau de amenințare , cu forța și care să asigure dezvoltarea lor pașnică într-un climat de destindere, înțelegere reciprocă și colaborare. în opinia guvernului român, în prezent sînt întrunite premisele convocării conferinței pentru securitate și cooperare în Europa și trecerea, în acest scop, fără nici o întîrziere, fără condiții prealabile, la faza superioară, organizarea unor reuniuni pregătitoare multilaterale. Situată în sud-estul continentului, România acordă, firește, o deosebită atenție relațiilor de cooperare și bună vecinătate între statele din Balcani. România este animată de dorința de a-și aduce în continuare, a arătat Corneliu Mănescu, contribuția la transformarea Balcanilor într-o zonă a prieteniei, bunei vecinătăți și colaborării. liberă de arma nucleară.Ministrul de externe român a toastat, în încheiere, în sănătatea preșe- ’• dintelui Republicii Turcia, Cevdet Sunây, a premierului Nihat Erim, în sănătatea gazdei și a persoanelor prezente, pentru prietenia româno- turcă, pentru prosperitatea și fericirea poporului turc prieten.
■ ■■■■■■!■■■■ H ■■■■■■■■

agențiile de presa transmit:
Președintele Republicii 

Federative a Braziliei, Emi- lio Garrastazu Medici, l-a primit pe ministrul extraordinar și plenipotențiar al Republicii Socialiste România, Gheorghe Matei, cu ocazia plecării definitive a acestuia din Brazilia între șeful statului brazilian și diplomatul romârr a avut loc 
o convorbire cordială privind dezvoltarea relațiilor dintre cele două țări.

Președintele Tito va face 
o vizită la Londra în zilele de 7 și 8 noiembrie, la întoarcerea din Canada, a anunțat purtătorul de cuvînt al Secretariatului federal iugoslav pentru afacerile externe.

Membrii subcomitetului 
O.U.fl. însărcinat cu facilitarea soluționării pe cale politică a crizei din Orientul Apropiat, președinții Leopold Sedar Senghor (Senegal), Ahmadou Ahidjo (Camerun), Yakubu Gowon (Nigeria) și Joseph Mobutu (Republica Zair), și-au încheiat convorbirile cu premierul israelian, Golda Meir, și cu ministrul de externe al Israelului, Abba Eban. Vineri seara, misiunea O.U.A. a sosit la Cairo.

La uzinele de autotu
risme „Moskvici" din Mos’ cova a fost dată în funcțiune o nouă bandă rulantă, amenajată cu instalații livrate de firma franceză „Renault", relatează agenția T.A.S.S. în anul 1972, cînd uzina va funcționa cu toată capacitatea de producție, ea va fabrica de două ori mai multe mașini decît în prezent, producția ei ajungînd la 100 000 unități pe an.

Marea Britanie a acor
dat Republicii fîrabe Egipt 
un împrumut de 5 milioane lire sterline, cu o dobîndă de 2 la sută.

La Moscova 3 fost publica^ un comunicat în care se arată că Biroul Politic al C.C. al P.C.U.S., Prezidiul Sovietului Suprem și Consiliul de Miniștri al U.R.S.S. au examinat și au aprobat rezultatele vizitei lui Leonid Brejnev, secretar general al C.C. al P.C.U.S., în Franța.
Comisia pentru afaceri 

externe a Senatului ameri
can 3 trecut 13 elaborarea unul nou proiect de lege privind programul de ajutor pentru străinătate al S.U.A. O serie de membri ai comisiei au declarat că proiectul va fi elaborat, probabil, în decurs de o săptămînă și va include reducerea, cu cel puțin un miliard de dolari, a fondurilor prevăzute de vechiul program.

Un avion de vînătoare 
american s_3 prăbu?it în Okî* naiva. Pilotul a reușit să se salveze. Locuitorii comunei unde s-a petrecut accidentul au organizat un miting de protest, cerînd încetarea zborurilor de antrenament ale avioanelor militare americane și lichidarea bazelor militare ale S.U.A. de pe insulă.

La Tunis 3U 'uat 'u* crările Congresului internațional consacrat dezvoltării industriei în țări arabe. La dezbateri au participat delegați din Algeria, Egipt, Irak, Tunisia și Sudan, precum și reprezentanți ai Organizației Națiunilor Unite pentru dezvoltarea industrială (O.N.U.D.I.). Congresul a dezbătut probleme privind cooperarea și schimbul de experiență între țările a- rabe și organizațiile industriale internaționale.
în Olanda numărul șo

merilor a crescut, cursul lunii octombrie, cu 15 la sută, ajun- gind la 72 000. După cum relevă presa olandeză, la creșterea numărului celor privați de posibilitatea de a munci contribuie așa-numitul „program guvernamental de economii", aplicat pe seama reducerii construcției de instituții culturale și școlare, a Construcțiilor rutiere și a lucrărilor de îmbunătățiri funciare.

Premierul Consiliului de 
Stat al R. P. Chineze, ciu En-lai, a primit delegația pakistaneză condusă de Zulfikar Aii Bhutto, liderul Partidului poporului, care se află in vizită la Pekin, la invitația guvernului R. P. Chineze.

BERLIN 5. — Coresponden
tul Agerpres, Ștefan Deju, 
transmite : la Opera comică din 
Berlin a avut loc la 4 noiem
brie un concert simfonic. Or
chestra, sub bagheta dirijoru
lui Paul Popescu, de la filar
monica din București, a inter
pretat un program care a cu
prins „Rapsodia română", par
tea intii, de George Enescu, lie
duri de Șostakovici și Simfo
nia fantastică de 'Berlioz. Con
certul s-a bucurat de un deose
bit succes.

Comisia economică a
Camerei
Chile 3

depuîaților dinaprobat proiectul delege prezentat de președintele Salvador Allende Congresului, privind delimitarea celor trei forme de proprietate în economie — socială, mixtă, particulară — stabilind, totodată, în formă juridică, participarea muncitorilor la gestiunea întreprinderilor. X
Libanul este dispus să 

ia parte la orice întrunire 
în interesul arabilor - 3 declarat primul ministru libanez, Saeb Salam. Declarația sa este apreciată ca un răspuns la propunerile lui Hafez Ismail, consilierul președintelui Republicii Arabe Egipt, in legătură cu o viitoare întrunire arabă la nivel înalt.

Victimele ciclonului în 
India. Potrivit ultimului bilanț întocmit de autoritățile indiene, a- proximativ 10 000 de persoane și-au pierdut viața ca urmare a ciclonului care s-a abătut, la sfîrșitul ■ săptămî- nii trecute, asupra statului Orissa.
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