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TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU 

consfătuirea de lucru a activului de partid 
domeniul ideologiei și al activității politice 

și cultural-educative
Tovarăși,

In cadrul consfătuirii de lu- 
iru cu activul de partid în do- 
ateniul ideologic și al muncii 
cultural-educative ne propunem 
să analizăm, in lumina Direc
tivelor Congresului al X-lea al 
partidului, activitatea ideologi
că și educativă și să stabilim 
unele măsuri de îmbunătățire 
a acestei activități, corespun
zător noii etape de dezvolta
re a societății noastre socia
liste.

La consfătuire participă secre
tarii cu problemele de propa
gandă ai comitetelor județene 
de partid, secretari de partid 
din întreprinderi și de la sate, 
din instituții de cultură, cen
tre universitare, cadre din do
meniul învățământului mediu și 
superior, oameni de știință, scri
itori, artiști plastici, compozi
tori. cineaști, activiști ai orga
nizațiilor de masă, membrii Co
misiei de propagandă și ai Co
misiei de presă și cultură ale 
Comitetului Central, redactori 
șefi din presa centrală și locală. 
Putem spune, deci, că sînt pre- 
zenți aici activiști de bază din 
sectorul activității ideologice și 
cultural-educative.

Pentru a înțelege mai bine 
ce a determinat prezentarea în 
fața Comitetului Executiv a 
propunerilor cu privire la îm
bunătățirea activității politico- 
ideologice, de educare marxist- 
leninistă a membrilor de partid, 
a tuturor oamenilor muncii și 
convocarea acestei consfătuiri, 
este necesar să ne amintim de 
Linia generală stabilită de Con
gresul al X-lea al Partidului 
Comunist Român. După cum se 
știe. Congresul a făcut o am
plă analiză a marilor transfor
mări revoluționare din țara 
noastră, precum și a schimbă
rilor uriașe care au loc în lu
me Și a stabilit orientarea și 
direcțiile fundamentale ale po
liticii interne și externe a parti
dului nostru, a guvernului Re
publicii Socialiste România.

Sînt cunoscute victoriile isto
rice obținute de poporul ro
mân. în frunte cu clasa mun
citoare, în transformarea socia
listă a țării. Socialismul a în
vins în România definitiv și 
nimeni în lume nu poate și 
nu va putea abate poporul ro
mân de pe calea socialismului 
și comunismului. Aceste victo
rii istorice au fost obținute 
printr-o luptă încordată de cla
să, in condiții economice-so- 
ciale deosebite. Se cunoaște în 
ce situație se găsea România 
în 1945; eram o țară cu o eco
nomie înapoiată, care a suferit 
distrugeri uriașe în timpul răz
boiului, cu mari obligații de 
plăți externe. Această situație 
s-a agravat și mai mult ca ur
mare atît a anilor de secetă, 
cit și a sabotajului claselor stă- 
pînitoare, a încercărilor forțe
lor reacționare, imperialiste din 
afară de a sprijini reacțiunea 
internă să-și mențină pozițiile 
dominante. In același timp, tre
buie să ne amintim și de si
tua'ia internațională complicată 
din acea etapă.

In aceste condiții a trecut 
clasa muncitoare, sub condu
cerea partidului comunist, la 
transformarea societății, la cu
cerirea puterii, politice, la fău
rirea socialismului în patria 
noastră. Este de înțeles că toa
te acestea au cerut eforturi se
rioase din partea clasei mun
citoare. a țărănimii, a intelec
tualității legată de popor, a tu
turor oamenilor muncii, fără 
deosebire de naționalitate. Me
rită să subliniem și aici — 
așa cum am făcut-o la a 50-a 
aniversare a partidului — ma
pele merit al politicii marxist- 
leniniste a partidului nostru; 
partidul nostru a știut să u- 
nească eforturile tuturor oa
menilor muncii și să conducă 
fotrexu] popor La victoria fău
ririi •ocialismului. (Aplauze pu
tere k-e).

Cum s« prezintă România 
astăzi» Ca urmare a transpu
nerii în viață a politicii mar
xist-leniniste a partidului, de 

făurire a socialismului, pe baza 
legilor obieotive generale și ți- 
nînd seama de condițiile eco- 
nomico-sociale concrete din Ro
mânia, țara noastră a devenit 
un stat puternic industrial- 
agrar, cu o industrie în plină 
dezvoltare și modernizare, cu o 
agricultură socialistă în plin 
progres. După cum știți, anul 
viitor se împlinesc zece ani de 
la încheierea cooperativizării, 
care a însemnat, de asemenea, 
o uriașă victorie istorică, o a- 
devărată revoluție în viața ță
rănimii și a satului românesc 
și a deschis calea pentru în
florirea agriculturii noastre, pen
tru ridicarea țărănimii la un 
nou nivel atît din punct de 
vedere social, cît și al vieții 
sale materiale și spirituale. Pu
tem, deci, spune că experiența 
noastră de construcție socialistă 
demonstrează justețea liniei de 
industrializare a țării — ca o 
condiție obligatorie pentru fău
rirea noii societăți — cît și 
de cooperativizare a agricultu
rii, de organizare a ei pe baze 
socialiste, ceea ce, de aseme
nea, reprezintă o condiție o- 
bligatorie pentru victoria de
finitivă a socialismului. Fără 
realizarea unei economii socia
liste unitare, care să asigure 
dezvoltarea tuturor forțelor de 
producție pe baze socialiste, nu 
este de conceput victoria socia
lismului. nu se poate vorbi de 
trecerea la făurirea societății 
comuniste. (Aplauze puternice).

De ce subliniez aceste lucruri, 
tovarăși ? Pentru că în propa
ganda și în activitatea noastră 
ideologică lucrurile acestea sînt 
uitate, sînt lăsate la o parte 
și aceasta nu este bine nici 
pentru partidul și poporul nos
tru, mai cu seamă pentru ti
neret — pentru că nu îi dăm 
posibilitatea să cunoască ce a 
fost în trecut, cu ce greutăți 
și cum a trebuit să înfăptuim 
socialismul, cărui fapt se dato- 
resc situația și condițiunile de 
astăzi pe care le are poporul, 
tineretul patriei noastre — dar 
nici din punct de vedere inter
național, pentru că experiența 
noastră — ca și a oricărei țări 
socialiste — în construcția noii 
orînduiri este atît un bun na
țional, cît și un bun interna
țional. Este adevărat, fiecare 
partid, clasa muncitoare din fie
care țară trebuie să-și elabo
reze ea însăși linia politică, 
calea de transformare socialis
tă a societății, dar studierea 
experienței din țările care au 
înfăptuit socialismul este o ne
cesitate pentru fiecare țară care 
construiește noua orînduire și, 
am putea spune, pentru întrea
ga mișcare revoluționară. Este 
știut că o dată cu trecerea 
țării noastre pe calea socialis
mului, studierea experienței U- 
niunii Sovietice — prima țară 
a socialismului — și folosirea 
ei a reprezentat un factor inv 
portant al dezvoltării noastre. 
De altfel, cred că această ex
periență a fost studiată și fo
losită de toate țările socialiste. 
Azi, cînd există 14 țări ce con
struiesc noua orînduire în con
diții social-economice deosebi
te. experiența lor constituie un 
bun comun; studierea ei are 
o importanță deosebită pentru 
găsirea de către fiecare țară a 
formelor celor mai bune de 
construire a socialismului, pen
tru întărirea sistemului socia
list mondial, pentru afirmarea 
victorioasă a ideilor socialismu
lui în întreaga lume. Tată de 
cc activitatea noastră ideologi
că. propaganda noastră trebuie 
să analizeze și să trateze teo
retic. principial, aceste proble
me.

Succese remarcabile am ob
ținut și în domeniul învăță
mântului, științei, culturii. Ro
mânia poate să vorbească as
tăzi cu mîndrie de faptul că 
are un învățământ general o- 
bligatoriu de zece ani, știut 
fiind că în urmă cu 30 de ani 
avea peste 35 La sută analfa- 
beți. Avem sute și sute de mii 
de intelectuali ieșiți din rîndu- 
rile clasei muncitoare, țărăni
mii, intelectualității; România 

este astăzi în stare nu numai 
să-și asigure cadrele tehnice și 
intelectuale ce-i sînt necesare, 
dar poate acorda și altor state 
asistență tehnică și ajutor în 
cadre de specialitate. Arest lu
cru merită subliniat, pentru că 
reprezintă o mare cucerire a 
orînduirii noastre socialiste — 
ridicarea nivelului general de 
cultură al întregului popor fă- 
cînd parte inseparabilă din o- 
pera de făurire a societății 
noastre noi.

Aceste realizări se reflectă în 
ridicarea continuă a bunăstă
rii materiale și culturale a în
tregului popor. Consider că pro
paganda și activitatea noastră 
ideologică neglijează aceste 
probleme sau le tratează cu 
totul superficial; or, a obține, 
intr-un răstimp de circa 20 de 
ani, ridicarea condițiilor de via
ță ale poporului la nivelul a- 
tins astăzi în țara noastră, cu- 
noscînd situația de înapoiere 
pe care am moștenit-o, este un 
lucru ce, de asemenea, consti
tuie o vie ilustrare atît a jus
teții politicii partidului nostru, 
cît și o dovadă elocventă a su
periorității socialismului, deoa
rece numai în aceste condiții 
noi am putut obține asemenea 
mari realizări. Comparîndu-ne 
cu țări capitaliste, care în 
trecut au fost la nivelul nos
tru de dezvoltare, putem con
stata succesele mari pe care 
le-am obținut, deosebirile u- 
riașe între dezvoltarea Româ
niei și a acestor țări. Și aceasta 
nu pentru că popoarele din ță
rile respective nu ar putea să 
realizeze asemenea mari progre- 
șe, dar pentru că arînduirea 
capitalistă, bazată pe exploata
re și asuprire, nu creează po
sibilitățile și condițiile necesa
re unei dezvoltări impetuoase, 
așa cum se întâmplă în orin- 
duirea pe care noi o făurim.

Deci, România se înfățișează 
astăzi ca o țară socialistă care 
se dezvoltă în mod susținut în 
toate domeniile de activitate. 
Prestigiul României, atît ca re
zultat al succeselor obținute în 
politica internă — și, poate, 
în primul rînd ca rezultat al 
succeselor în dezvoltarea inter
nă — cît și ca rezultat al în
făptuirii politicii externe a 
partidului, a crescut nemăsurat 
pe plan mondial.

Oricine vizitează astăzi țara 
noastră, „descoperă România1', 
își dă seama de marile înfăp
tuiri pe care le-a realizat, in
tr-o perioadă istorică scurtă, 
în anii socialismului, poporul 
român. Oameni care vin din 
alte țări, printre care și din 
țări cu alte orînduiri sociale, 
care au altă concepție despre 
viață, și care ne vizitează 
țara cu dorința de a dezvolta 
relații de colaborare, recunosc 
că succesele noastre sînt in
tr-adevăr de admirat. Am avut 
ocazia nu o dată — și cred că 
mulți dintre dumneavoastră ați 
avut această ocazie — să aud 
pe cei ce ne-au vizitat țara 
afirmând acest lucru. Deci pres
tigiul României este în primul 
rînd urmarea politicii sale de 
construcție socialistă, de dez
voltare a bunăstării poporului 
nostru. Aceasta dovedește jus
tețea tezei principiale, teoretice 
a partidului nostru — dar pe 
care, de asemenea, propaganda 
și lucrătorii noștri din dome
niul ideologic n-o subliniază și 
n-o afirmă suficient — că re
zultatele fiecărei țări în fău
rirea orînduirii socialiste re
prezintă contribuția principală 
la cauza socialismului în lume, 
că aceasta este o premisă e- 
sențială in întărirea internațio
nalismului proletar, în întări
rea solidarității internaționale. 
(Aplauze puternice).

Situația internațională a ță
rii noastre este, aș putea spu
ne, deosebit de bună. Cunoaș
teți cum se dezvoltă relațiile 
noastre cu toate țările socialis
te; acționînd în spiritul princi
piilor coexistenței pașnice, Ro
mânia întreține relații diploma
tice cu 98 de state și re
lații economice și de altă na
tură cu peste 100 de țări.

Politica externă a României, 
de colaborare internațională, de 
afirmare pe plan internațional 
a principiilor egalității în drep
turi, respectului suveranității și 
independenței naționale, nea
mestecului în treburile interne, 
se bucură de o recunoaștere 
tot mai puternică, practic, aș 
putea spune de o recunoaștere 
unanimă, pentru că nimeni as
tăzi în lume nu îndrăznește și 
nu mai poate îndrăzni să nege 
aceste principii care sînt sin
gurele ce pot asigura relații 
bune între state, pot garanta 
securitatea și pacea în lume.

Putem spune deci că, atît ca 
rezultat al politicii interne, cît 
și al activității internaționale, 
România a cîștigat prieteni pe 
toate meridianele globului, că 
ea are astăzi asemenea prie
teni cum nu a. avut niciodată. 
Tocmai politica aceasta care i-a 
adus atîția prieteni constituie 
o garanție a dezvoltării conti
nue și a progresului României 
independente și suverane, a 
contribuției ci la cauza cola
borării și păcii în lume. (Aplau
ze prelungite).

Avem, de asemenea, practic 
relații cu toate partidele comu
niste și muncitorești, cu multe 
partide socialiste, cu mișcări de 
eliberare națională, forțe demo
cratice și antiimperialiste. Par
tidul, statul nostru acordă un 
sprijin activ popoarelor care 
luptă cu arma în mînă pentru 
scuturarea jugului colonial, îm
potriva dominației străine — 
și aceasta constituie, de ase
menea, o expresie elocventă 
a politicii marxist-leniniste, a 
internaționalismului proletar ce 
a caracterizat întotdeauna și 
caracterizează și în prezent po
litica partidului nostru comu
nist. Putem, deci, afirma cu de
plin temei, că atît activitatea 
internă cît și cea internațio
nală a țării noastre confirmă 
în mod strălucit justețea liniei 
politice marxist-leniniste a Par
tidului Comunist Român, a Co
mitetului său Central care a 
știut și știe să aplice adevă
rurile generale ale construcției 
noii societăți la condițiile con
crete din România.

Așa cum am subliniat în ne
numărate împrejurări. în cursul 
acestei uriașe activități am a- 
vut de învins multe greutăți; 
a trebuit să plătim scump pen
tru a învăța cum să construim 
noua orînduire socială. In a- 
celași timp, s-au săvîrșit și mul
te greșeli și chiar unele abu
zuri și încălcări ale legalității 
socialiste. Toate aceste abuzuri 
și încălcări ale legalității so
cialiste au reprezentat de fapt 
o denaturare, o nesocotire gro
solană a principiilor marxist- 
leniniste, ( a normelor de fău
rire a societății socialiste. Este 
cunoscut că Comitetul Central, 
întregul partid au condamnat 
cu toată tăria aceste stări de 
lucruri și au luat măsuri pentru 
lichidarea urmărilor lor, creînd 
condițiile necesare ca asemenea 
fapte să nu se mai poată re
peta niciodată în societatea 
noastră socialistă.

Analizînd situația de astăzi 
a patriei, putem spune cu toată 
tăria că partidul nostru comu
nist a știut să învingă greutăți 
de tot felul, să lichideze lipsu
rile, greșelile, abuzurile, să a- 
sigure făurirea cu succes a so
cialismului. In toate aceste îm
prejurări, Partidul Comunist 
Român s-a afirmat ca forță po
litică conducătoare a societății 
— și tocmai de aceea el se 
bucură de stima și dragostea 
întregului popor, a oamenilor 
muncii care înfăptuiesc neabă
tut politica sa internă și exter
nă, în care văd expresia in
tereselor vitale ale întregii noas
tre națiuni socialiste.

In România au avut loc mari 
schimbări în structura socială. 
Avem o puternică clasă munci
toare, care se dezvoltă continuu. 
De fapt, astăzi clasa muncitoa
re, împreună cu celelalte cate
gorii de oameni ai muncii care 
lucrează în alte sectoare ale 
producției materiale, reprezintă 
majoritatea populației active din 

țara noastră. Aceasta constituie, 
de asemenea, un mare succes 
al politicii partidului nostru, 
dacă ne gândim la situația de 
acum 20 de ani, cînd clasa 
muncitoare reprezenta mai pu
țin de 20 la sută din popu
lația activă a țării.

S-a transformat țărănimea 
noastră care din punct de ve
dere numeric — ca rezultat 
al creșterii clasei muncitoare 
— scade ca pondere, dar care 
a devenit o clasă nouă și con
stituie aliatul de nădejde al 
clasei muncitoare în făurirea 
societății socialiste. S-a trans
format, de asemenea, și s-a dez
voltat intelectualitatea țării 
noastre care, putem spune, este 
o intelectualitate cu totul nouă. 
Consider că și aceste transfor
mări în structura socială, ca și 
raporturile noi dintre clasele și 
forțele sociale, trebuie să facă 
obiectul unei analize mai se
rioase a tovarășilor care lu
crează în domeniul ideologic, 
pentru a trage concluziile ne
cesare din aceste schimbări.

De asemenea, merită subli
niat și la această consfătuire, 
felul în care partidul nostru a 
rezolvat problema națională. 
Am spus nu o dată că Româ
nia are situația că alături de 
poporul român, pe teritorii în
tinse, s-au așezat de-a lungul 
veacurilor și trăiesc împreună 
români, maghiari, germani și 
alte naționalități; tot ceea ce 
s-a făurit, în condițiile din tre
cut, dar mai cu seamă succe
sele obținute în prezent în con
strucția socialistă sînt opera 
comună a oamenilor muncii 
români, maghiari, germani și 
de alte naționalități care, îm
preună, au învins și greutățile, 
au îndurat și necazurile, au 
trăit și bucuriile și beneficiază 
astăzi de rezultatele făuririi so
cietății noastre noi. Tocmai por
nind de la aceste considerente 
principiale — care au și o mare 
importanță teoretică — parti
dul nostru a putut să rezolve 
problema națională în spiritul 
învățăturii marxist-leniniste, a- 
sigurînd deplina egalitate în 
drepturi pentru toți cetățenii 
fără deosebire de națio
nalitate. Partidul nostru a- 
cordă o atenție deosebită 
repartizării judicioase a forțe
lor de producție pe teritoriu, 
spre a crea condițiile materiale 
ale înfăptuirii acestei egalități 
depline în drepturi și a da po
sibilitate tuturor cetățenilor să 
beneficieze dc dezvoltarea so
cialistă a țării. Tocmai aceasta 
a dus la întărirea unității din
tre toți oamenii muncii, fără 
deosebire de naționalitate, toc
mai aceasta constituie chezășia 
construirii cu succes a socia
lismului în România, a medu
lui nostru înainte. Putem spu
ne că unitatea care s-a creat 
în țara noastră între toți ce
tățenii, fără deosebire de na
ționalitate, este o unitate de tip 
nou, o unitate socialistă, care 
va asigura mersul împreună 
spre comunism ! Nimeni și ni
mic în lume nu va putea să 
împiedice sau să știrbească a- 
ceastă unitate. (Aplauze prelun
gite).

Noi, coi mai în virată — deși 
eu încă mă consider tînăr — 
știm ce a însemnat politica de 
învrăjbire națională dusă de 
clasele stăpînitoare, cunoaștem 
că această politică avea drept 
scop de a permite asupritori
lor — români, maghiari, ger
mani și de alte naționalități — 
să-i asuprească mai bine pe 
oamenii muncii de orice na
ționalitate. A apus însă pentru 
totdeauna această politică; în 
țara noastră nu mai este loc 
pentru nici un fel de ațîțări 
naționaliste. Oricine încearcă să 
ducă o politică de învrăjbire 
națională, duce o politică îm
potriva socialismului și comu
nismului — și trebuie tratat ca 
atare, ca dușman al națiunii 
noastre socialiste ! Noi trebuie 
să fim adversarii neîmpăcați ai 
oricăror forme de naționalism 1 
Noi luptăm pentru' dezvoltarea 
națională, respectăm și luptăm 
pentru asigurarea drepturilor 

naționalităților, dorim să mer
gem împreună spre comunism, 
și de aceea nu trebuie să admi
tem nici un fel de încercare 
de ațițare naționalistă, șovină, 
din partea oricui ar veni 1 A- 
ceasta trebuie tratată ca o ac
tivitate dușmănoasă cauzei so
cialismului și comunismului!

La întîlnirile pe care le-am 
avut cu consiliile oamenilor 
muncii de naționalitate maghia
ră și germană am arătat că 
nu în suficientă măsură acti
vitatea noastră leoretică-idcolo- 
gică tratează această problemă. 
De aceea, de altfel, s-a și hotă- 
rît formarea, pentru a se ocupă 
special de asemenea probleme, 
a unui institut în cadrul Aca
demiei de Științe Sociale.

Ca rezultat al tuturor tran
sformărilor în structura socia
lă, al apropierii care are Icc 
între clasa muncitoare, țărăni
me, intelectualitate, al rezolvă
rii juste a problemei naționale 
și întăririi unității dintre oa
menii muncii fără deosebire de 
naționalitate, societatea româ
nească parcurge un proces con
tinuu de dezvoltare în toate 
domeniile de activitate, de o- 
mogenizare; se întărește con
tinuu unitatea întregului po
por în jurul partidului nostru 
comunist, pe baza ideologiei 
marxist-leniniste. (Aplauze pre
lungite)

Stimați tovarăși.

Unii activiști și unii membri 
de partid ar putea să-și pună 
întrebarea: dacă avem aseme
nea succese mărețe în toate 
domeniile de activitate, de ce 
mai este necesară această con
sfătuire în problemele ideolo
gice ? Oare rezultatele obținu
te în politica internă și inter
națională nu sînt cea mai preg
nantă confirmare a liniei mar
xist-leniniste a partidului, a în
făptuirii ei strălucite în viață ?

Da, tovarăși. Intr-adevăr, 
viața, practica a confirmat și 
confirmă în fiecare zi justețea 
liniei generale marxist-leninis
te a partidului nostru. Dar, 
tocmai pentru că avem aseme
nea rezultate și o asemenea 
linie politică justă, este nece
sar să facem o analiză mai te
meinicii și a felului în care se 
reflectă aceasta în activitatea 
ideologică, teoretică, în activi
tatea de educare a tuturor oa
menilor muncii din România : 
pentru că în asemenea împre
jurări, cînd avem succese atît 
în dezvoltarea socialistă inter
nă, cît și pe plan internațio
nal, există pericolul apariției 
unor manifestări de automulțu- 
mire. Aș putea spune că au și 
apărut pe alocuri asemenea 
manifestări — și acestea nu 
pot să nu ducă la o anumită 
neglijare, care de altfel s-a și 
manifestat, a activității ideolo
gice, educative. Mai mult, aș 
spune că de fapt a avut loc 
chiar o anumită subapreciere 
a activității ideologice• teore'.’- 
ce.

Concentrîndu-ne mult asupra 
problemelor transformării so
cialiste și problemelor inter
naționale, considerînd pe bună 
dreptate că acesta esie esen
țial în făurirea socialismului, 
nu am ținut permanent seama 
de faptul că, totodată, este ne
cesar să asigurăm ridicarea 
continuă a nivelului conștiinței 
socialiste — atît a partidului 
cît și a întregului nostru po
por. Tocmai pornind de la a- 
ceasta am prezentat Comitetu
lui Executiv propunerile cunos
cute, care au fost adoptate în 
unanimitate, hotărîndu-se or
ganizarea prezentei consfătuiri 
și convocarea, pentru toamna 
acestui an, a plenarei Comite
tului Central al Partidului, ca
re să se ocupe de problema 
activității ideologice.

De altfel, trebuie să arăt — 
așa cum au arătat și alți to
varăși aici — că încă în pri
măvara anului 1970 s-a pus 
problema organizării unei dez
bateri în cadrul Comitetului 

Central cu privire la activita
tea ideologică. In Secretariatul 
Comitetului Central s-a discu
tat în citeva rînduri această 
problemă. In ultimele 5—6 lu
ni, au avut loc dezbateri cu 
scriitorii și artiștii plastici, cu 
lucrătorii din cinematografie, 
televiziune și presă, cu secre
tarii și șefii secțiilor du pro
pagandă, precum și ședințe ale 
consiliilor naționalităților ma
ghiară și germană. In toate a- 
ceste consfătuiri s-au dezbătut 
pe larg și în fond s-au ridicat 
cele mai multe dintre proble
mele care sînt și astăzi puse 
în consfătuirea noastră.

Este adevărat că avem in ac
tivitatea educativă, ideologică 
o serie de rezultate — despre 
care s-a vorbit — pe care le 
cunoaștem și care demonstrea
ză că partidul nostru, tovarășii 
care lucrează în aceste domenii 
s-au preocupat de o înarma po
litic Și ideologic pe membrii 
de partid, de a asigura ridica
rea conștiinței socialiste a în
tregului nostru popor. Dar a- 
ceste rezultate nu sînt la înăl
țimea cerințelor actuale și mai 
cu seamă nu sînt la înălțimea 
realizărilor din alte domenii 
de activitate.

Pornind de la aceste consi
derente, în lunii mai. Secreta
riatul Comitetului Central a 
hotărît pregătirea unei plenare 
a Comitetului Central al parti
dului. Deci, propunerile pre
zentate Comitetului Executiv și 
consfătuirii de azi au ca scop 
de a da orientarea în vederea 
dezbaterii temeinice în partid 
a acestor probleme și pregăti
rii, pe această bază, a plena
rei Comitetului Central al par
tidului nostru, în așa fel ca 
plenara să nu constituie înce
putul discutării problemelor 
ideologice, ci să facă sinteza 
discuțiilor care vor avea loc în 
partid, să traseze sarcinile de 
viitor în acest domeniu.

Tovarăși,

După cum știți, Congresul al 
X-lea a trasat ca obiectiv fun
damental făurirea societății so
cialiste multilateral dezvolta
te. Punând această problemă 
s-a pornit de la realitățile con
crete din România, de la sta
diul economic și social-politic 
pe care l-am atins. Aceasta în
seamnă că țara noastră a in
trat intr-o etapă istorică nouă 
de dezvoltare.' Elaborînd teza 
făuririi societății socialiste mul
tilateral dezvoltate. Congresul 
al X-lea a pus în fața partidu
lui o problemă ideologică și 
teoretică nouă. Ce se înțelege, 
de fapt, prin făurirea socie
tății socialiste multilateral dez
voltate ?

Avem în vedere în primul 
rînd dezvoltarea multilaterală 
a forțelor de producție, a in
dustriei. agriculturii și altor ra
muri ale producției de ounuri 
materiale, pornind tocmai de 
Ia teza marxist-leninistă că 
dezvoltarea forțelor de produc
ție constituie factorul esenți
al al progresului oricărei so
cietăți, și cu atît mai mult al 
societății socialiste și. deci, și 
al creării condițiilor pentru 
făurirea comunismului.

In al doilea rînd. avem în 
vedere repartizarea justă pp 
teritoriu a forțelor de produc
ție. care să creeze condiții de 
lucru pentru oamenii muncii 
din toate zonele țării, să asi
gure și din punct de vedere 
social, prezența clasei munci
toare în toate județele. In fond 
problema dezvoltării tuturor 
județelor, a tuturor zonelor țâ
rii constituie de asemenea o 
problemă nu numai practică, 
dar și teoretică — și știm că 
Engels i-a acordat o atenție 
deosebită.

Avem în vedere, de aseme
nea, organizarea rațională și 
sistematizarea mai bună a teri
toriului țării noastre, crearea 
de noi centre orășenești și or
ganizarea pe baze științifice a 
vieții comunelor și satelor pa
triei, astfel îneît să se asigure 

apropierea treptată a satului 
de oraș, a condițiunilor de viață 
de la sate de cele de la orașe. 
Ca urmare a acestor măsuri 
vor avea loc schimbări puter
nice în structura societății 
noastre, ceea ce va duce la 
creșterea ș. mai accentuată a 
rolului clasei muncitoare ca 
forță principală în întreaga via
ță economică și socială.

Ca rezultat al acestor tran
sformări economice și sociale 
va cunoaște o puternică dez
voltare intelectualitatea noas
tră. îndeosebi intelectualitatea 
tehnică, va crește rolul știin
ței ca factor tot mai important 
în întreaga activitate de orga
nizare a societății socialiste.

Vorbind de făurirea societății 
socialiste multilateral dezvolta
te avem în vedere, de aseme
nea, schimbările ce vor inter
veni în activitatea de produc
ție, in baza mecanizării, auto
matizării și cibernetizării — și 
care vor duce la reducerea 
simțitoare a deosebirilor dintre 
munca fizică și intelectuală.

Avem în vedere că, în pro
cesul făuririi societății socialis
te multilateral dezvoltate, să 
asigurăm ridicarea nivelului de 
trai al întregului popor, crea
rea condițiunilor pentru a satis
face tot mai din plin cerințele 
tuturor membrilor societății. 
Totodată avem în vedere dez
voltarea puternică a culturii, 
ridicarea nivelului de instruire 
a tuturor cetățenilor; practic, 
în anii 1990 se va asigura în 
țara noastră, ca întregul tineret) 
să frecventeze învățământul li
ceal.

In concepția noastră de fă
urire a societății socialiste dez
voltate avem, de asemenea, în 
vedere o mai justă repartiție 
a venitului național, în ce pri
vește asigurarea unui raport 
just intre fondul de acumula
re și fondul de consum, atît 
în scopul asigurării reproduc
ției socialiste lărgite, ca o con
diție esențială a progresului 
susținut aJ României, cît și 
pentru a asigura ridicarea co
respunzătoare a nivelului de 
viață al poporului. In același 
timp, avem în vedere ca re
partiția fondului pentru con
sum să se facă într-un spirit 
de echitate socialistă, desigur, 
mențînîndu-se principiul repar
tiției după munca depusă și 
după importanța acestei munci 
din punct de vedere social, dar 
micșorînd decalajul între ve
niturile mari și cele mici, păs- 
trînd o proporție echitabilă, ra
țională.

Este de înțeles că se impu
ne, totodată să desfășurăm o 
acțiune conștientă de perfecțio
nare a relațiilor de producțfo 
și. în genera), a relațiilor din
tre membrii societății noastre 
socialiste.

Dar toate acestea nu ar da 
imaginea completă a ceea ce 
înțelegem noi prin făurirea so
cietății socialiste multilateral 
dezvoltate, dacă nu am avea 
în vedere și activitatea pentru 
transformarea conștiinței oame
nilor. Poporul trebuie să acțio
neze conștient pentru rezolva
rea tuturor oroblemelor ce se 
ridică în procesul făuririi so- 
oietății socialiste multilateral 
dezvoltate, să-și făurească în 
mod conștient viitorul. Aceas
ta impune luarea tuturor mă
surilor pentru intensificarea ac
tivității ideologice și educative, 
activitate care trebuie să aibă 
un rol tot mai important 
în formarea omului nou. în 
dezvoltarea conștiinței socialis
te, în întreaga activitate de e- 
dificare a societății noastre noi.

Făurirea societății socialiste 
multilateral dezvoltate trebuie 
să asigure muncă pentru toți 
cetățenii; munca trebuie să de
vină atît o necesitate cît și o 
plăcere pentru toți membrii so
cietății. Toți cetățenii trebuie 
să depună o muncă utilă!

(Continuare în pag. a 2-a)
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Este necesar să acționăm con- 
1 nuu pentru perfe.’ionarea or
ganizării. conducerii și planifi
cării întregii activități sociale. 
Toate acestea trebuie legale 
strîns de participarea tot mai 
activă n clasei muncitoare și 
a întregului popor la conduce- 
ic-.i societății, deoarece numai 
astfel democrația socialistă se 
va îfii-ma drept cea mai avan
sată democrație din lume. A- 
ceusta constituie, de altfel, o 
latură inseparabilă și o cerință 
obligatorie a construirii socie
tății socialiste multilateral dez
voltate, a trecerii ia făurirea 
societății comuniste.

.Așa cum am arătat și la a 
50-a aniversare a partidului, 
realizarea acestui obiectiv fun
damenta! ne va cere cîleva cin
cinale, presupune o perioadă 
de timp care se va întinde pro
babil pină prin anii 1985—1990. 
De abia atunci societatea socia
listă românească va avea asi
gurate condițiile pentru satis
facerea mai deplină a cerințe
lor tuturor membrilor săi și 
se va putea pune problema tre
cerii la o nouă etapă — etapa 
înfăptuirii treptate a societății 
comuniste în România.

După curo se știe, o dată 
cu noul plan cincinal 1971—1975, 
sm trecut la realizarea obiec
tivului fundamental trasat de 
Congresul al X-lea al partidu
lui. Plenara Comitetului Cen
tra) din luna mai a acestui an 
a hotărî l întocmirea prognoze
lor de dezvoltare economică a 
României pînă în anii 1990— 
200*). iar recent s-a format Co
misia de partid și de stat care 
va trebui să execute această 
lucrare -deosebit de importantă. 
In fond, aceste prognoze vor 
constitui programul dezvoltării 
societății socialiste multilateral 
•dezvoltate în România.

Pe baza hotărârilor Conferin
ței Naționale și ale Congresu
lui a) X-lea au fost luate o se
rie de măsuri privind perfec
ționarea conducerii societății 
noastre. A fost introdus în țoa
le domeniile de activitate și 
la toate nivelele, principiul 
muncii colective; s-a pus și se 
pune un accent deosebit pe 
creșterea rolului clasei munci
toare, pe participarea reprezen
tanților clasei muncitoare la 
conducerea organelor economi
ce, sociale și de stat, la con- 
-ducerea societății noastre. Au 
fost create comitetele de di
recție și de administrație, s-au 
instituționalizat adunările gene
rale in care oamenii muncii, 
dasa muncitoare au un cuvînt 
bolărîtor. S-au luat măsuri pen
tru prezența mai puternică în 
conducerile sindicatelor, ale 
organizațiilor de tineret, a 
clasei muncitoare, a oame
nilor care lucrează nemij
locit în producție: aceleași mă
suri au fost luate și în cc pri
vește organele de partid. Se re
organizează controlul obștesc în 
care, de asemenea, clasa mun
citoare este chemată să joace 
«n rol important

După cum vedeți, în toate mă
surile de perfecționare a con
ducerii societății noastre, pe 
prim plan stă clasa muncitoare, 
clasa cea mai înaintată a so
cietății noastre, principala forță 
productivă care a dovedit că 
știe -să-și îndeplinească în mod 
minunat rolul său de condu
ctor al întregii noastre națiuni. 
{Aplauze prelungite).

în același timp, în cadrul tu
turor măsurilor pe care le-am 
luat, am avut în vedere să a- 
sicurăm ca partidul, organele 
sale, organizațiile de partid să-și 
întărească rolul conducător și 
să îndrume toate sectoarele ac
tivității de construcție socialis
tă din patria noastră. Experien
ța )>e care am dobîndit-o în 
construcția socialismului de
monstrează că fără conducerea 
de către partid nu este posi
bilă făurirea noii orînduiri, că 
aceasta este de neconceput fără 
o forță de avangardă înarmată 
cu o ideologie clară, marxist- 
leninistă, cu o ideologie revo
luționară de transformare a so- 
cie’ății omenești. De aceea, noi 
acordăm și vom acorda toată 
atenția întăririi partidului, a 
rolului său conducător, înde
plinirii de către toate organele 
și organizațiile de partid, de 
către fiecare membru de partid 
a misiunii și răspunderilor ce 
J«- revin față de popor, de cla
sa muncitoare, de națiunea 
noastră socialistă.

In același timp, avem în ve- 
-dere că în toată această perioa
dă statul va trebui să aibă 
rclul de oiganizalor și condu
cător al întregului proces de 
dezvoltare a societății, că este 
necesar să întărim organele 
noastre de stat, să perfecțio
năm activitatea lor. combătând 
birocratismul. tendințele de 
funcționarism care s-au încui- 
bărit în multe din ele, trans- 
formîndu-le în organe vii, care 
să-și îndeplinească în bune con- 
dîtoni misiunea încredințată de 
clasa muncitoare. Nu se poate 
concepe făurirea societății so
ci-*'iste multilateral dezvoltate 
fără o conducere unică, fără 
funcționarea puternică a centra
lismului democratic, și. totodată, 
fără o strînsă legătură a or
ganelor de stat cu clasa mun
citoare, cu poporul, fără a ac
ționa după un plan unic, nu 
numai în economie, ci în toate 
domeniile de activitate. Numai 
ar’.i mind într-o perspectivă u- 
nică generală și în același timp, 
întărind drepturile, autonomia, 
independența și inițiativa urga- 
nc'or locale, a oamenilor mun
cii. .-om. putea — pe baza îm
binării armonioase a conduce
rii unitare cu inițiativa ș.i ex
periența de jos — să asigu
răm mersul înainte al socie
tății noastre socialiste. Noi sîn- 
tem împotriva oricăror menta
lități anarhice, a oricăror '.-on- 
cepții liberaliste, așa cum sîn- 

leni împotriva centralismului 
excesiv, împotriva oricăror în
cercări de a slăbi contactul 
permanent iu clasa muncitoa
re. cu poporul.

Tocmai măsurile noastre le
gale de introducerea principiu
lui muncii colective, de renun
țare la așa-zisa conducere uni
personală, sînt o dovadă a jus
teței cu oare acționează parti
dul pentru atingerea oamenilor 
muncii, și în primul rînd a cla
sei muncitoare, la conducerea 
societății, sînt mărturia cea mai 
grăitoare a dezvoltării continue 
a democrației noastre socia
liste.

Toate aceste măsuri vădesc 
creșterea continuă a rolului ac
tivității conștiente de cunoaș
tere și de aplicare creatoare a 
legilor obiective ale făuririi 
noii orînduiri. Putem spune că 
cunoașterea acestor legi, și în 
general slăpînirea științei con
ducerii, a folosirii legilor o- 
bieclive, constituie factori de 
prim ordin pentru înfăptuirea 
cu succes a sarcinilor trasate 
de Congresul al X-lea al parti
dului. Dar. pentru aceasta, este 
necesară ridicarea nivelului po
litico-ideologic al activului de 
partid și de stat, a cadrelor 
conducătoare, a tuturor mem
brilor de partid. A fi conducă
tor de partid și de stat, a fi 
activist de partid și de stat pre
supune să ai o bună pregătire 
ideologică marxist-leninistă. Fă
ră aceasta, nimeni nu va putea 
sâ-și îndeplinească cum trebuie 
sarcina încredințată de partid. 
Subliniez acest lucru pentru că 
se pare că și-a făcut loc o a- 
numită concepție, și anume că 
dacă posezi anumite cunoștințe 
tehnico-profesionale, te preo
cupi de soluționarea acestor 
probleme, aceasta este suficient 
pentru a fi conducător. Nu, to
varăși, numai aceasta nu este 
suficient 1 Oricât de bun spe
cialist ar fi cineva — și noi 
avem nevoie de specialiști și 
trebuie să insistăm pentru ri
dicarea cunoștințelor de specia
litate — nu va putea fi con
ducător de partid și de stat 
acela care nu se preocupă de 
ridicarea nivelului său ideolo
gic-politic. El poate fi un bun 
specialist, poate fi un bun func
ționar, dar nu un conducător 
politic. Or, noi avem nevoie de 
conducători politici, cu o temei
nică pregătire marxist-leninistă, 
ideologică, teoretică, oameni în 
stare nu numai să aplice hotă
rârile partidului, deoarece pen
tru un conducător aceasta nu 
este suficient, ci în stare să 
contribuie la elaborarea teze
lor teoretice, a liniei generale 
politice a partidului de con
struire a socialismului în țara 
noastră. Tată de ce, ridicarea 
nivelului ideologic al conducă
torilor de partid și al activu
lui de partid devine o proble
mă fundamentală pentru asigu
rarea mersului înainte, în bune 
condițiuni a societății noastre 
socialiste. Desigur, paralel cu a- 
ceasta, este necesar să ne preo
cupăm de ridicarea nivelului 
politic, a conștiinței comuniste 
a tuturor membrilor de partid, 
deoarece fiecare membru de 
partid, la locul său de muncă, 
trebuie să fie un activist, un 
luptător pentru înfăptuirea li
niei politice generale a parti
dului nostru, pe care să o în
țeleagă. să știe să o explice, 
să-i convingă și pe alții de jus
tețea ei.

In același timp, activitatea 
noastră cultural-educativă, po
litică de masă trebuie să fie 
îndreptată spre ridicarea nive
lului de conștiință socialistă a 
întregului popor. Așa cum am 
mai spus, și în acest domeniu 
avem o serie de rezultate po
zitive. Cu toate acestea, acti
vitatea ideologică și educativă 
este rămasă în urmă față de 
dezvoltarea generală a socie
tății. Este adevărat — și cîțiva 
tovarăși au vorbit aici despre 
aceasta — dezvoltarea conștiin
ței se realizează mai încet, ră- 
mîne de multe ori în urma dez
voltării forțelor de producție. 
Dar, consider că în condițiile 
socialismuuli noi nu trebuie sa 
ne mulțumim cu această con
statare. ci trebuie să acționăm 
cu toată fermitatea pentru a nu 
se ajunge la această rămînere 
în urmă, pentru a asigura ridi
carea continuă a conștiinței 
maselor de oameni ai muncii, 
deoarece numai așa clasa mun
citoare își va putea îndeplini 
rolul său de clasă conducătoa
re, numai așa poporul, stăpîn 
pe destinele sale, își va pu
tea construi în mod conștient 
viitorul ; numai așa participa
rea maselor largi la conduce
rea societății va deveni o rea
litate. iar democrația socialis
tă se va afirma ca o forță di
namizatoare a societății noas
tre.

Noi concepem clasa munci
toare nu ca o masă chemată 
numai să realizeze hotărârile, ci 
ca o clasă conducătoare, ca o 
clasă conștientă de rolul său 
istoric. Așa au conceput-o de 
altfel și clasicii marxism-leni- 
nismului și niei nu poate fi 
concepută altfel ! Nu se poate 
vorbi de socialism, dacă nu 
luăm măsuri ca clasa munci
toare. în numele căreia se gu
vernează, să-și îndeplinească 
într-adevăr rolul conducător și 
să participe la guvernarea so
cietății. (Aplauze puternice).

Tovarăși,

Pornind de la constatările și 
considerentele arătate mai îna
inte. permiteți-mi să mă refer 
mai concret la unele aspecte 
ale activității ideologice și cul
tural-educative.

Cum pe drept cuvînt s-a ară
tat aici, în anii construcției so
cialiste munca de educare po
litică a maselor largi populare 
a avut un rol important in u- 
nirea eforturilor întregului po

por pentru înfăptuirea hotărî
rilor partidului dc edificare a 
socialismului. După Congresul 
al IX-lea al partidului, activi
tatea polilică-ideologică s-a 
desfășurat cu o și mai mare in
tensitate.

A crescut în mod simțitor 
nivelul politic al membrilor de 
partid și al oamenilor muncii. 
In centrul întregii activități e- 
ducative au stat documentele 
Congresului al IX-lea, ale Con
ferinței Naționale și ale Con
gresului al X-lea, alte holărîri 
și documente ale Comitetului 
Central al partidului nostru. 
S-a desfășurat o largă activi
tate teoretică, fără precedent 
in trecut, în domeniul științe
lor economice, filozofice, con
ducerii societății, fundamentă
rii teoretice a principiilor poli
ticii interne Ș externe a parti
dului și stalului nostru. S-au or
ganizat o serie de forme de 
învățământ și cursuri, atît pen
tru activ cît și pentru masa 
membrilor de partid. Putem 
spune, deci, că munca de ri
dicare a nivelului ideologic, de 
educare marxist-leninistă a 
partidului și cadrelor sale a 
jucat un rol de mare însemnă
tate, în toată această perioadă, 
în activitatea partidului și sta
tului nostru. Trebuie deci să su
bliniem că și datorită activită
ții ideologice și politice, parti
dul nostru a putut să aplice cu 
rezultate bune principiile mar- 
xist-leniniste la condițiile țării 
noastre, să asigure mersul îna
inte al construcției socialiste. 
Nu există practic nici un do
meniu de activitate unde să nu 
se fi reflectat, într-o formă sau 
alta, această activitate politick
ed ucati vă. Roadele acestei 
munci se văd — așa cum au 
subliniat aici mai mulți tova
răși — în felul cum clasa mun
citoare, țărănimea, intelectua
litatea, toți oamenii muncii, 
fără deosebire de naționalitate 
înfăptuiesc în viață politica in
ternă și externă a partidului.

Cu toate acestea nu putem 
să ne declarăm pe deplin mul
țumiți. nu putem să trecem cu 
vederea o seric de lipsuri, u- 
nele foarte serioase, care se 
mai manifestă în munca ideo
logică și educativ-culluralâ. Am 
în vedere în primul rînd fap
tul că activitatea teoretică es
te încă timidă. Nu se abordea
ză cu fermitate, în spiritul ma
terialismului dialectic și isto
ric, problemele noi care apar 
în societatea noastră. M-am re
ferit mai înainte la teza făuri
rii societății socialiste multila
teral dezvoltate, teză despre 
care n-am putea spune că s-a 
vorbit prea mult, sau că s-a 
făcut prea mult pentru funda
mentarea ei ideologică și teo
retică. La fel nu s-a făcut prea 
mult pentru a se explica schim
bările intervenite în societate, 
rolul clasei muncitoare, proble
ma raportului între fondul do 
consum și cel de acumulare, 
care sînt atît probleme prac
tice, cît și probleme principi
ale, teoretice ale făuririi socie
tății socialiste. Și trebuie să 
spunem că în această privință 
există chiar la unele cadre de 
răspundere multe confuzii și 
neînțelegeri. Același lucru se 
poate spune despre probleme
le repartiției în socialism, ale 
cointeresării materiale, ale noii 
calități a oamenilor muncii — 
de proprietari și producători în 
societate — care sînt nu nu
mai lucruri practice, dar și te
oretice, deoarece din ele se trag 
concluzii în legătură cu felul 
cum trebuie acționat pentru 
soluționarea problemelor mer
sului nostru înainte. Cu atît 
mai mult, cu cît mai cu sea
mă în problemele repartiției și 
calității noi a oamenilor mun
cii există încă unele confuzii, 
neînțelegeri care au repercusi
uni directe atît în relațiile so
ciale, cît și în procesul de pro
ducție. Se obișnuiește mai cu 
seamă în ultimii ani să se vor
bească foarte mult despre ro
lul cointeresării materiale — și 
pe bună dreptate, întrucît pro
blema unei repartiții juste a 
fondului de consum între mem
brii societății, deci a cointere
sării materiale a producători
lor, are o importanță mare. Dar 
s-a uitat aproape complet de 
către unii tovarăși — mai cu 
seamă din domeniul economic, 
dar și din sfera activității de 
partid — de rolul conștiinței 
oamenilor în realizarea progra
mului partidului.

Ne întîlnim zilnic cu astfel 
de probleme, le-am discutat de 
multe ori cu tovarășii din eco
nomie, dar e bine să le dis
cutăm și aici. S-a creat un obi
cei ca atunci cînd ne propunem 
să realizăm ceva, să se spună 
că pentru aceasta trebuie să 
plătim în plus, ca și cum re
partiția principală după mun
că, pe care o reprezintă sala
riul, nu ar fi și cointeresare 
materială, iar cel care trebuie 
să execute o anumită muncă 
nu e plătit pentru a face a- 
ceasta. Această mentalitate 
poate deveni dăunătoare pen
tru dezvoltarea gîndirii și con
cepției atît a unor cadre, cît 
și a unor oameni ai muncii, 
pentru formarea conștiinței so
cialiste a clasei muncitoare, a 
întregului popor. Preocupîndu- 
ne de cointeresarea materială, 
să nu uităm un moment de e- 
sența nouă a clasei muncitoa
re din țara noastră, de faptul 
că ea este atît proprietară cît 
și producătoare, că în această 
calitate ca are obligația de a 
gospodări bine mijloacele ce-i 
stau la îndemînă spre a asigu
ra dezvoltarea continuă a soci
etății. Fie are are oblîjația și 
răspunderea de a-și aduce din 
plin contribuția la progresul 
genera) «1 societății noastre 
socialiste.

Prin ceea ce am spus nu 

vreau sâ subaprecicz în nici un 
fel eforturile eroicei noastre 
clase muncitoare, a’.e oameni
lor muncii, entuziasmul cu ca
re ei răspund politicii partidului, 
vreau însă sâ atrag atenția a- 
cclora care lucrează în. dome
niul muncii ideologice și teore
tice că neglijează asemenea 
probleme în activitatea de pro
pagandă, dc educare a oame
nilor muncii, a poporului nos
tru.

Problemele eticii comuniste, 
problemele echității soci.de 
sînt, de asemenea, nu numai 
probleme ca să zic așa, prac
tice, ei și teoretice. Sînt mulți 
care consideră că este bine să 
se vorbească despre echitate 
socială la congrese sau în anu
mite adunări, dar în practică 
nu trebuie să se aplice; sînt 
alții care ar dori să primească 
cil mai mult și să dea cît mai 
puțin societății, oamenii pe ca
re nu-i interesează care este 
venitul mediu sau venitul mi
nim și care nu vor să înțelea
gă că societatea nu poate asi
gura venituri oamenilor mun
cii decît într-o anumită limi
tă corespunzător nivelului de 
dezvoltare la care a . ajuns; 
sînt, dc asemenea, oameni ca
re nu înțeleg că fiecare e da
tor să dea cît mai mult socie
tății, nu să se preocupe de a-și 
însuși cît mai mult de la so
cietate și, mai ales, fără mun
că. Aceasta este o problemă 
foarte serioasă, cu un caracter 
ideologic și educativ deosebit 
de important

De asemenea, problemele u- 
manismului și ale democrației 
socialiste, nu e suficient numai 
să le afirmăm, ci trebuie să le 
tratăm și teoretic, să elaborăm 
tezele dezvoltării și afirmării 
lor în viață, la fel cum trebu
ie sâ tratăm problema rolului și 
a poziției comunistului. în so
cietate. Noi vorbim puțin în 
ultimul timp de acest lucru, 
tovarăși. Chiar Ja primirea in 
partid se pun puține întrebări 
în acest sens. Cel care vrea 
să intre în partid trebuie să 
cunoască programul partidului 
și să știe ce înseamnă a fi co
munist. In ilegalitate, cînd noi 
intram în partid, știam că tre
buie să luptăm pentru a răs
turna burghezia și moșierimea. 
că ne așteaptă închisoarea ; 
știam că trebuie să luptăm 
pentru prietenia cu Uniunea 
Sovietică, pentru solidaritate 
cu clasa muncitoare de pretu
tindeni.

Astăzi nu mai avem nici bur
ghezie, nici moșierime, nici un 
fel dc clase exploatatoare. Dar 
oare comuniștii nu mai au o- 
bligațiî în societate? Atunci 
s-ar șterge orice deosebire in
tre membrii de partid și cei 
fără de partid ? Consider că 
este necesar ca și în această 
direcție să acționăm ; elabora
rea acestor fundamentări teo
retice să constituie un punct 
principal în activitatea noastră 
Comunistul trebuie să fie lup
tătorul de avangardă împotriva 
vechiului, împotriva rămășițe
lor mentalității burgheze din 
conștiința oamenilor, a diferi
telor forme de misticism, a u- 
nor influențe din afară; el 
trebuie să fie luptător pentru 
socialism, să se preocupe de 
rezolvarea corespunzătoare a 
problemelor clasei muncitoare, 
să lupte pentru afirmarea ei 
ca forță conducătoare în socie
tate, pentru realizarea în via
ță a echității sociale.

Intr-adevăr, comunistul tre
buie să fie și personal un mo
de). să știe să lupte pentru 
realizarea principiilor comunis
te, de organizare a societății, 
a principiilor noi de viață. Eu 
nu aș puica spune că activita
tea noastră ideologică se ocu
pă cum trebuie de această pro
blemă.

Sînt, de asemenea, probleme 
importante privind felul în ca
re trebuie să acționeze diferite 
legități, cum ar fi, dc exem
plu, legea valorii în condițiunile 
socialismului. Știm bine că și 
în această privință există des
tule confuzii astăzi, destule te
ze. Partidul nostru nu pcate 
ocoli această problemă, nu se 
pcate face că nu vede și nu 
aude — cum se spune. Pentru 
că, în fond, problemele se pun 
și sînlem obligați să le abor
dăm, să le discutăm și să înar
măm partidul cu "concepția noas
tră, cu felul nostru de a în
țelege lucrurile și dc a acționa 
în aceste probleme. Știți bine, 
tovarăși — mai cu seamă cei 
care lucrează în sectorul eco
nomic —, că ne întîlnim ade
sea cu tot felul dc păreri asu
pra acestei probleme. Nu vreau 
s-o aprofundez acum, dar ea 
constituie o problemă asupra 
căreia activitatea noastră ideo
logică și teoretică nu poate să 
nu se oprească și să nu o cla
rifice pînă la capăt, tocmai 
pentru a înarma întregul partid 
cu o linie limpede în acest 
domeniu. Problemele organiză
rii, conducerii și planificării nu 
sînt numai probleme — ca să 
zic așa — organizatorice; ele 
sînt și probleme teoretice, ideo
logice și trebuie, de asemenea, 
să le acordăm atenția necesară.

O problemă căreia cred că 
ar trebui să-i acordăm mai 
multă atenție — la care m-am 
referit, e adevărat, și in ședința 
recentă a Comitetului Executiv 
și a guvernului — este cea le
gată de folosirea mai bună a 
forțelor proprii de cercetare, 
tehnice și muncitorești, pentru 
dezvoltarea economiei naționale, 
a societății noastre. A devenit 
un obicei nu prea bun, tova
răși, de a privi numai spre 
ceea ce se face în altă parte, 
in străinătate, de a apela pen
tru orice la import. Aceasta 
arată că există și o anumită 
concepție de a considera că tot 
ce este străin este mai bun, 
o anumită — hai să-i zicem — 

ploconire față dc ceea cc este 
străin, și mai cu scamă față 
dc ceea ce este produs in Oc
cident, fie că e bun, fie că e 
râu. Unii merg pînă acolo încîl 
apreciază nu dacă utilajul func
ționează bine, ci dacă firma e 
renumită. Deci, există o anu
mită mentalitate față dc care 
activitatea noastră ideologică nu 
a luat atitudine, o concepție 
care devine periculoasă pentru 
mersul nostru înainte, o atitu
dine de ploconire în fața a tot 
ce este străin. Știți bine că în 
trecut, Eminescu, în poeziile sa
le, a criticat și și-a bătut joc 
de asemenea mentalități. Cu -atît 
mai mult trebuie să facem noi 
astăzi aceasta. Este necesar ca 
televiziunea noastră în loc să 
ironizeze un director care nu 
știe o limbă străină, sâ-și bată 
joc de cel care se ploconește 
în fața străinătății, care cu
noscând și vorbind o limbă stră
ină îi c rușine să mai vor
bească și românește! Noi a- 
vem, din păcate, snobi cărora 
le e oarecum rușine să vor
bească limbti poporului lor. Ce 
fel de oameni sînt aceștia ? A 
cui pîine mănîncă ei ? Nu a 
poporului, a clasei muncitoare, 
a țărănimii ? Și aceasta face 
parte din noțiunea de ploconire 
in fața a tot ceea ce e străin. 
Nu vreau să fiu râu înțeles. 
Noi sînlem pentru învățarea 
limbilor s-trăine, aceasta este 
o necesitate! Sînlem însă îm
potriva ploconirii în fața a tot 
ceea ce este străin, a înjosirii 
propriei limbi, a propriei na
țiuni. Sînt două lucruri distincte.

Deci, aceasta este o problemă 
principială — și ca să revin to 
economie, are și un alt aspect; 
ea reprezintă și o manifestare 
a neîncrederii în forțele pro
prii ale muncitorilor, tehnicie
nilor, ale oamenilor de știință, 
o manifestare a neîncrederii în 
ciasa noastră muncitoare. Or, 
este cunoscut că atunci cînd am 
pus sarcini în fața muncitori
lor, tehnicienilor, inginerilor 
și a cercetătorilor, am rezol
vat multe probleme complicate. 
Chiar la unele utilaje impor
tate, pînă la urmă a trebuit 
să-i punem pe tehnicienii ro
mâni să găsească soluții și să 
asigure buna funcționare. Dar 
de cc oare să nu facem aceasta 
de la început. De ce să nu pu
nem pc tehnicienii noștri să 
lucreze, să perfecționeze o in
stalație, sâ ducă mai departe 
tehnica ? Este timpul ca și din 
punct de vedere principial, teo
retic, ideologic să luăm o po
ziție fermă în această privință, 
spre a înarma pe toți activiștii 
noștri de partid și de stat, din 
toate sectoarele de activitate, 
cu înțelegerea clară a necesi
tății de a pune pe primul plan 
forțele proprii, folosirea mun
cii și conștiinței proprii, a pri
ceperii proprii, a forțelor cla
sei muncitoare proprii — și nu
mai după aceea să apelăm la 
import.

Aceasta nu înseamnă nici na
ționalism. nici îngustime națio
nală, nici izolare națională; a- 
ceasta înseamnă calea sigură a 
construirii socialismului. Nimeni 
nu va putea obține succese in 
făurirea orînduirii noi fără a 
se bizui pe clasa sa muncitoa
re. pe intelectualitatea proprie, 
pe tot ceea ce are mai bun 
poporul din care face parte. 
Desigur, aceasta înseamnă tot
odată și o strînsă colaborare cu 
țările socialiste, și cu alte țări, 
o largă participare la schimbul 
mondial de valori materiale, in
telectuale, științifice; dar să ve
nim nu cu căciula în mină, 
ploconindu-nc, ci ca parteneri 
egali, ca oameni care știm să 
muncim, să luptăm pentru a ne 
aduce contribuția la dezvolta
rea bazei materiale a societății, 
a științei și culturii. Din rân
durile poporului nostru s-au ri
dicat mulți oameni de valoare.

O altă problemă asupra că
reia cred că este necesar să in
sistăm mai mult în activitatea 
noastră teoretică este cea a ro
lului partidului și stalului. Deși 
toți afirmă că recunosc rolul 
conducător al partidului, auzi 
totuși pe unii spunînd cam 
așa: bine, bine, înțeleg rolul 
conducător al partidului, dar de 
ce și în artă, de ce și în lite
ratură ? Ce poate să facă parti
dul aici ? Și se mai spune așa 
și in alte domenii. Se pare că 
este nevoie, într-adevăr, să du
cem pînă la capăt aceste cla
rificări teoretice și ideologice. 
Vorbind de rolul partidului ca 
forță conducătoare, în întreaga 
activitate socială, nu trebuie să 
lăsăm la o parte nici învăță
mântul, nici literatura, nici arta 
plastică, nici muzica, nici ști
ința, nici un alt sector, pentru 
că așa cum am mai arătat, noi 
privim problema făuririi socie- 
lății socialiste nu numai din 
punct de vedere al bazei ma
teriale, ci în contextul ci gene
ral cuprinzînd toate laturile 
vieții sociale, materiale și spi
rituale; deci forța partidului, 
conducerea sa, trebuie să se 
facă simțite în toate domeniile 
de activitate. Este necesar ca 
aceaslă problemă să fie bine 
lămurită, teoretic, ideologic, pen
tru a nu mai exista nici un 
fel de neclaritate. Tot așa este 
necesar ca și asupra rolului 
statului să existe o înțelegere 
deplină, pentru că statul clasei 
muncitoare are dreptul să se 
amestece și în literatură, și în 
arta plastică, și în muzică, să 
admită numai ceea ce consideră 
că corespunde socialismului, in
tereselor patriei noastre socia
liste. Acesta este rolul statului 
în societate și așa va fi pînă 
cînd va dispare statul ! Și chiar 
și în comunism, cînd va dis
pare statul., societatea nu va 
admite decît ceea ce va consi
dera că îi este util 1

De cc reamintesc aceste lu
cruri ? Pentru că unora li se 
pare că aud problemele acestea 
pentru prima dată. Aceasla a- 

ralâ că nu am clarificat pînă 
la capăt aceste probleme și nu 
am făcut ca unii oameni, care 
au rolul de a-i educa pe alții, 
să înțeleagă lucruri elementare, 
care constituie ABC-ul socia
lismului științific, ABC-ul ideo
logiei marxist-leniniste.

Iată de ce consider că pro
blemele acestea trebuie să le 
tratăm deschis, nu în mod căl
duț, cu menajamente, pentru 
că acest fel de a discuta lucru
rile este dăunător. Pe drept cu- 
vînt au arătat aici unii tova
răși că noi ne-am angajat să 
făurim o orînduire nouă, că 
am realizal-o pină la o anumi
tă etapă, că toți acceptăm so
cialismul ea singura societate 
în stare să asigure poporului 
o viață demnă. Și întregul nos
tru popor sprijină și aprobă a- 
ceaslă politică. Și atunci, de ce 
nu trebuie să discutăm clar, în
tre noi : Cum trebuie să arate 
societatea socialistă ? Cum tre
buie sâ lucreze partidul ? Cum 
trebuie să lucreze statul ? Cum 
trebuie să lucreze sindicalul, 
Uniunea Scriitorilor, Comitetul 
de Cultură? Hai să ne așezăm, 
să discutăm și să ne clarifi
căm 1 Trebuie să punem cu de- 
săvîrșire capăt mentalității : 
.Aici este feuda mea și nu se 
poate amesteca nimeni". Nici 
un sector de activitate nu este 
feuda cuiva. Oricine este pus 
să lucreze într-un minister, în
tr-o uniune, într-un sindicat, 
este pus acolo de partid, de 
clasa muncitoare și dacă nu-și 
îndeplinește misiunea ce i s-a 
încredințai trebuie dat la o 
parte și înlocuit cu oameni ca
pabili să realizeze politica 
partidului. (Aplauze prelungite). 
Noi am lichidat și feudalismul 
și capitalismul și nu vrem să 
mai admitem să se creeze vreo 
feudă a cuiva în vreun sector 
de activitate ! Se spune uneori : 
.Acesta este institutul meu", 
ca și cum respectivul ar fi de
venit proprietar. Deși unii n-au 
făcut nimic pentru a contri
bui la dezvoltarea lui, lotuși 
spun : ,E institutul meu, și cum 
să vină cineva să se amestece 
în institutul meu" ? Unii doresc 
chiar să lase aceste institute 
drept moștenire. Este necesar să 
punem capăt cu desăvârșire u- 
nor asemenea mentalități în 
toate domeniile de activitate. 
Mai sînt și directori care se con
sideră proprietari de întreprin
dere. și, ca atare, se comportă 
față de muncitori ca proprietari 
nu ea reprezentanți ai clasei 
muncitoare, care sînt puși acolo 
să sc îngrijească de interesele 
clasei muncitoare. Și aceasta 
se întâmplă tocmai datorită a- 
cestor concepții și mentalități, 
față de oare noi nu am luat 
și nu luăm poziție hotărîtă, in
transigentă. De ce ridic aceste 
lucruri ? Pentru că problemele 
pe care le dezbatem sînt pro
bleme mai generale — nu pri
vesc doar felul în care s-a scris 
o carte sau alta, sau s-a pic
tat un tablou: pentru aceasta 
n-am fi făcut consfătuirea. 
Ne-am adunat aici să dezba
tem probleme fundamentale ca
re privesc așezarea relațiilor 
din societatea noastră, care pri
vesc concepția, felul de a gîndi 
organizarea raporturilor sociale, 
dezvoltarea societății noastre.

Elsie adevărat că despre pro
blema politicii externe se scrie 
pe larg, dar n-aș putea spune 
că abordăm prea mult din 
punct dc vedere teoretic prin
cipiile politicii noastre interna
ționale, principiile relațiilor din
tre țările socialiste; le afirmăm 
câteodată, dar nu desfășurăm 
o activitate teoretică atît pen
tru a înarma partidul nostru, 
cît și pentru a ne aduce con
tribuția la clarificarea generală 
a problemelor.

Noi milităm activ pentru a 
depăși divergențele existente, 
pentru întărirea unității și co
laborării dintre țările socialiste. 
Cunoașteți că întotdeauna parti
dul nostru a fost militantul cel 
mai neobosit pentru prietenia 
cu Uniunea Sovietică, că în
totdeauna partidul nostru a stu
diat și a învățat din experiența 
primului stat socialist, așa cum 
studiem astăzi și experiența ce
lorlalte state socialiste care au 
apărut în lume. Revoluționarii 
români au salutat cu căldură 
Marea Revoluție din Octombrie 
și au luptat cu arma în mînă 
pentru apărarea tînărului stat 
sovietic. Am sprijinit și ne-am 
preocupat permanent pentru a 
se înlătura politica pe care o 
duceau în trecut clasele stăpî- 
nitoare împotriva Uniunii So
vietice, pentru prietenia și co
laborarea cu Uniunea Sovietică. 
Am înfăptuit după eliberare 
relații noi de prietenie și cola
borare cu Uniunea Sovietică. 
Apreciem și am apreciat im
portanța Revoluției din Octom
brie care a deschis calea trans
formării revoluționare, socialis
te a lumii, rolul Uniunii So
vietice în dezvoltarea socialis
mului, în întreaga viață inter
națională de astăzi. Tot a.șa am 
salutat victoria revoluției socia
liste în alte state, victoria re
voluției socialiste în China, care 
a marcat, de asemenea, o coti-, 
tură în istoria revoluționară 
mondială.

Cunoașteți vizita pe care am 
făcul-o în China și în alte țări 
socialiste din Asia, primirea 
deosebit de călduroasă de care 
ne-am bucurat, atît din partea 
conducătorilor de partid și de 
stat chinezi și a poporului chi
nez, cît și din partea conducă
torilor de partid și de stat și a 
popoarelor din R. D. Vietnam, ■ 
R.P.D Coreeană și R. P. Mon
golă. Vizitele făcute in aceste 
țări, convorbirile avute și co
municatele elaborate vor exer
cita o puternică influență în 
dezvoltarea relațiilor dintre 
partidele și țările noastre re- 
prezenlînd o contribuție impor
tantă la cauza întăririi unității 
țărilor socialiste și a mișcării
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comuniste și muncitorești in
ternaționale, la cauza socialis
mului și păcii în lume. Acesta 
este rezultatul politicii marxist- 
leniniste a partidului nostru, al 
preocupării sale de a dezvolta 
relațiile de colaborare cu toate 
țările socialiste, dc a milita 
neobosit pentru întărirea uni
tății tuturor forțelor aniiimpe- 
rialiste. In munca noastră ideo
logică dc aceste probleme tre
buie să ne preocupăm mai 
mult, pentru că este necesar și 
aici să aducem claritatea de
plină, ca toată lumea să înțe
leagă prețuirea pe care noi o 
dăm Marii Revoluții Socialiste 
din Octombrie, rolului Uniunii 
Sovietice, prețuirea pe care o 
dăm tuturor țărilor socialiste, 
revoluției din China, rolului 
R. P. Chineze, preocuparea 
noastră de a așeza relațiile 
dintre țările socialiste pe prin
cipii marxist-leniniste, ale ega
lității în drepturi, ale respec
tului, independenței și suvera
nității naționale. Nu sînt pro
bleme numai practice, deși au 
mare importanță din acest punct 
de vedere, ci sînt și probleme 
de însemnătate teoretică inter
națională și noi trebuie să le 
acordăm o atenție mai mare 
decît pînă acum. In legătură 
cu aceasta este necesar sâ e- 
laborăm lucrări despre impor
tanța Revoluției din Octombrie, 
despre victoria revoluției în ce
lelalte țări socialiste, despre în
semnătatea revoluției chineze, 
precum și despre victoria so
cialismului în țările sistemu
lui socialist mondial, despre in
fluența sistemului socialist mon
dial asupra dezvoltării sociale 
contemporane — lucrări care să 
contribuie la înarmarea teore
tică a membrilor partidului 
nostru, a întregului popor, să 
stea la baza învățămîntului de 
partid și de stat.

Este necesar să dezbatem mai 
serios raportul între național și 
internațional, mai ales că în 
legătură cu aceste probleme 
circulă tot felul de confuzii, 
se pun în circulație tot felul 
de idei greșite. Noi trebuie și 
aici — pe plan teoretic, prin
cipial — să aducem claritate 
in ceea ce privește rolul na
țiunii, al factorului național, in
terdependența între național și 
internațional, condiționarea re
ciprocă a acestor doi factori 
fărâ de care nu se poate asi
gura mersul înainte. Să tratăm, 
de asemenea, problema interna
ționalismului proletar în spiri
tul liniei stabilite de Congresul 
al X-lea al partidului nostru 
— și s-o tratăm deschis, cu 
claritate. .Așa cum este necesar 
să abordăm cu multă claritate 
problema cooperării economice 
și problema integrării socialis
te. Noțiunea de integrare a fost 
introdusă în limbajul econo
mic internațional. Se discută 
despre integrare — și cea socia
listă șl cea din Piața Comună 
Să vedem ce înseamnă acest 
luci-u teoretic, principial, și să 
ne spunem punctul de vedere, 
să elaborăm orientarea clară a 
partidului nostru în această pro
blemă. Trebuie să analizăm în 
mod distinct tezele și practicile 
legate de integrarea capitalistă, 
precum și problema relațiilor 
de cooperare socialistă, a for
melor de integrare în cadru) 
C.A.E.R. Noi am ajuns împre
ună cu țările membre ale 
C.A.E.R. la o anumită ’ conclu
zie cu privire la ceea ce în
seamnă integrare. în sensul că 
aceasta nu afectează indepen
dența și suveranitatea naționa
lă, nu duce la planificare co
mună și la forme de organi
zare suprastatală. Dezvoltarea 
și adîncirea cooperării este me
nită să asigure egalitatea de
plină între țările socialiste, a- 
vantajul reciproc, soluționarea 
problemelor în spiritul liberu
lui consimțămînt și al interese
lor fiecărei țări socialiste, asi- 
gqiarea dezvoltării și înfloririi 
economiei naționale a fiecărui 
stat socialist. Toate acestea sînt 
menite să contribuie la întă
rirea unității țărilor socialiste, 
la afirmarea socialismului în 
lume. De aceea trebuie să tra
tăm aceste probleme aprofun
dat pentru ca fiecare dintre 
tovarășii noștri. începînd cu 
membrii Comitetului Central, 
cu activul, cu întregul partid și 
popor să cunoască bine punctul 
nostru de vedere. Trebuie să 
discutăm și despre Piața Co
mună; e o problemă tot prin
cipială. Să analizăm și să tra
gem concluzii atît în legătură 
cu aceasta, cît și cu alte fe
nomene ce apar pe plan inter
național și care se cer anali
zate, la care trebuie să se dea 
răspunsuri. Nu are rost să o- 
colim problemele care se pun 
în viață. Sînt fenomene diver
se care apar în lumea de as
tăzi; este necesar să le inter
pretăm corespunzător în spiri
tul concepției noastre despre lu
me și viață, a materialismului 
dialectic și istoric, să dăm răs
puns la întrebările care se ri
dică în legătură cu aceste fe
nomene.

Trebuie să tratăm mai pe 
larg și principial, din punct de 
vedere ideologic și teoretic, 
problema luptei de eliberare 
națională și mai cu seamă a 
dezvoltării statelor naționale, 
pentru că aceasta are, de ase
menea. o mare însemnătate 
pentru întreaga noastră activi
tate internațională. Este nece
sar să abordăm în mai mare 
măsură problemele țărilor în 
curs de dezvoltare, să ne oprim 
asupra rolului țărilor . mici și 
mijlocii in viața internațională 
de astăzi — din punct de ve
dere nu numai practic, ci și 
din punct de vedere teoretic, 
al luptei împotriva imperialis
mului. pentru transformarea de
mocratică- a lumii

Este necesar, tovarăși, să a- 
nalizăm, de asemenea, capitalis
mul, imperialismul de astăzi, 

pentru că nu ne mai putem 
mulțumi numai cu repetarea 
tezelor vechi, deoarece au a- 
vut loc schimbări serioase- — 
și, dacă nu ținem scama de 
ele, ajungem, eîtoodată, la 'ton
ei uzii greșite.

Se ridică un șir de alte pro
bleme în legătură cu dezvol
tarea mișcării comuniste Și mun
citorești, cu relațiile dintre par
tidele comuniste, dintre fo’țele 
antiimperialisle, mișcările de
mocratice — probleme care se 
cer, de asemenea, abordate pe 
larg în activitatea noastră ideo
logică și teoretică. In genera), 
consider că este necesar ca ac
tivitatea ideologică, teoretică a 
partidului nostru să abordeze 
toate problemele care apar în 
viața contemporană, să le tra
teze deschis, de pe poziții mar- 
xisl-leniniste, să elaboreze o 
concepție și o linie clară caro 
să stea la baza întregii munci 
ideologice de înarmare a parti
dului, a clasei muncitoare, a 
poporului nostru.

Este necesar să înțelegem că 
întreaga noastră activitate ideo
logică trebuie să aibă la bază 
concepția despre lume și viață 
a clasei muncitoare, materia
lismul dialectic și istoric. Nu
mai așa vom putea să ne adu-» 
cern contribuția la dezvoltarea 
marxism-Jeninismului în condi
țiile epocii de astăzi.

Legat de aceasta, consider <â 
un neajuns al activității nxis- 
tre teoretice și ideologie*' îl 
constituie faptul că activiștii cu 
munci de conducere se ocupă 
puțin — unii chiar nu se ocu
pă de loc — de problemele 
teoretice, lăsînd de fapt ca de 
ele să se ocupe numai tova
rășii care s-au specializat 
activitate teoretică. Or," ca î» 
toate domeniile științei—ce nu se 
poate dezvolta decit dacă se 
leagă de viață—activitatea teo
retică în problemele sociale — 
care, de asemenea, este o acti
vitate științifică — ns se ponto 
realiza din birou, de către oa
meni care stau în jurul lor c« 
tot felul de tratate și manuale, 
cu tot felul de reviste încer- 
cînd să tragă concluzii din ele. 
Tezele teoretice se pot elabora 
numai de către aceia care iau 
parte activă la lupta revolu
ționară, la lupta de construc
ție socialistă, care se află ;■» 
primele rînduri ale acestei lup
te. înșiși făuritorii marxism- 
leninismului n-au fost savanțl 
de cabinet, ci oameni politic?, 
organizatori și conducători al 
luptei revoluționare — și toc
mai de aceea teoria lor e reală, 
corespunde vieții, tezele ei fun
damentale au o valabilițate u- 
niversalâ. Altfel, ne vom îa- 
tîlni în continuare cu -lucrări 
teoretice1* care repetă niște a- 
devăruri arhicunoscute, cu teze 
elaborate în urmă cu 50—100 
de ani, prezentate mai preten
țios. mai întortochiat — ca să 
se înțeleagă mai greu — ’ da* 
care nu spun nimic nou și nu 
aduc nici o contribuție la dea-- 
voltarea științei marxist-lenmis
ie. De aceea, eu consider că esle 
o necesitate imperioasă ca de 
problemele teoretice și ideologice 
să se ocupe în primul rînd ca-j 
drele de conducere ale partidu
lui nostru. începînd de la Comi
tetul Central pînă jos; organe?» 
colective de conducere ale par- 
Rdului trebuie să dezbată perio
dic aceste probleme, să ajun
gă la cone!uz:ile corespunzătoare 
care să constituie orientarea 
obligatorie pentru înlregu) nos
tru partid. Numai așa noi vom 
face o activitate ideologică bu
nă, vom da o bază solidă pen
tru înarmarea partidului cu *• 
concepție înaintată. Legat de 
aceasla, vreau numai să rea
mintesc și aici necesitatea ca 
și tovarășii care lucrează pe 
linie de stal să înțeleagă că ei 
sînt nu numai specialiști, ci 
sînt în primul rînd oameni po
litici ; ei sînt puși vicepreșe
dinți. miniștri sau director5, 
înainte de toate in calitate do 
oameni politici — și trebui» 
să asigure o conducere politi
că — și numai în al doilea 
rîr.d ca specialiști. Un minis
tru e un conducător politic. EI 
a fost numit în fruntea unei 
departament in calitate de cm 
politic, pentru a milita în sluj-1 
ba înfăptuirii liniei partidului. 
Deci, este necesar să se înțe
leagă clar, de către toată lu
mea. că tovarășii care sînt puși 
să conducă oricare sector de 
activitate — includ aici și or
ganizațiile obștești, uniunile do 
creatori — sînt promovați ca 
oameni politici și trebuie să 
pună pe primul plan lupta 
pentru înfăptuirea politicii par
tidului în domeniul respectiv, 
pentru ca toți cu care lucrea
ză ei să cunoască și să-și în
sușească temeinic linia politi
că a partidului.

S-a vorbit aici despre rolul 
care revine Academiei de Ști
ințe Sociale și Politice. Este 
adevărat, a fost creată dc cu- 
rînd, ceva a început să facă, 
dar — după mine — puțin. Am 
concentrat forțe acolo și avem 
pretenția ca această Academie, 
așa cum am spus-o de altfel 
de la început, să fie un instru
ment in mîna conducerii par
tidului și statului în activitatea 
ideologică; pentru aceasta es
te necesar însă ca la activita
tea ei să participe și cadre’e 
de conducere dc partid și de 
stat, deoarece altfel activita
tea nu se va îmbunătăți prea 
mult. Este necesară o mai 
strînsă legătură între activita
tea teoretică și activitatea 
practică Aceasla presupune ca 
tovarășii, chiar dacă au — 
cum se spune în limbajul Mi
nisterului Muncii — norma de 
bază la Academic, să fie an
trenați la munca politică, prac
tică. la activitatea din între
prinderi și instituții, să fie

(Continuare in pag. a 3-a)
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TOVARĂȘULUI MCOLAE
»liîns legați de 
tuare.

Este necesar, de asemenea, 
eă aducem o seric de îmbună
tățiri în învățămîntul nostru 
<k- partid, incepind cu Acade
mia social-politică „Ștefan 
Gheorghiu’. Programul său 
trebuie astfel îmbunătățit în
cât să corespundă cerințelor 
formări cadrelor dc conducere 
de partid, să creeze conducă
tori de partid, în stare să cu
noască problemele și știința 
politică a conducerii partidului 
și societății. O parte însemnată 
din activitatea Academici este 
paralelă cu a altor instituții de 
Invățămînt superior. Va trebui 
să revedem acest lucru. Nu es
te nevoie să avem două facul
tăți de filozofie, de exemplu — 
una comunistă și una „pe linie 
<)«? stat’ (Animație în sală.) 
Doar societatea noastră n-are 
decît o singură filozofie I Va 
trebui să facem astfel îneît să 
nvem o singură facultate și o 
singură filozofic, iar facultatea 
de filozofie — oriunde se va 
iiăsi ea, probabil tot în cadrul 
Universității — să lucreze ne
mijlocit sub conducerea Comi
tetului Central în strînsă legă
tură cu Academia de Științe 
Sociale șl Politice. Numai așa 
vom putea avea o filozofie 
y.'arxist-leninistă. De asemenea 
irebuie să punem pe altă bază 
r cruțarea studenților pentru 
filozofie. Aceasta nu este o me- 
fcrie de specialitate, ci o acti
vitate, 
g’că și

partid, 
«deveni 
orice sector dc activitate 
lucra ca filozofi, oi trebuie să 
fie filozofi marxist-leniniști. 
Noi nu putem admite nici un 
aii fel dc filozofie în România. 
■Aceasta este valabil și pentru 
aîle facultăți umanistice — ș> 
pentru economia politică gene
rală. pentru istorie: noi nu 
9>utem să avem decît o singu
ră istorie, o singură concepție 
despre istorie. materialismul 
dialectic și istoric : nici un fel 
de altă concepție nu poate e- 
xista în predarea istorici. La 
fel trebuie să fie și la Facul
tatea de litere, care între alte
le fie zis, nu trebuie să 
scoată scriitori. întrucit nu c- 
>»stu în lume facultate de scri
itori ; scriitorul poate fi și un 
muncitor bun. și un medic bun 
și un inginer bun care are de 
transmis un mesaj, care cu
noaște viața și este înzestrat 
cu talent, este capabil să rea
lizeze opere de artă. Noi tre
buie să scoatem dc la filologic 

.profesori și toți cei care absol-
' ’vă aceste facultăți trebuie să 

între în învățâmînt și numai 
cu aceste condițiuni trebuie ad
miși în facultăți.

Mă opresc aici și n-am 
mă refer și la alte facultăți 
manistice. Cred că este clar 
ce cale trebuie să mergem ! 
Despre țoale acestea am discu
tat de multe ori cu tovarășii 
-de la învățămînt. — am discu
tat si cu tovarășul Malița — 

-dar de făcut s-a făcut puțin. 
-Fste timpul ca începînd din a- 
ceastă toamnă să trecem la a- 
ceastă organizare. Am făcut a- 
ceastă digresiune, deoarece în
vățămîntul științelor sociale 
•este strîns legat cu învățămîn- 
bil de partid, ele trebuie 
fie strîns unite și să se 
fășoare după o singură 
cepție.

Legat dc sarcinile care 
punem în domeniul activităț.i 
ideologice, este necesar, de a- 
snmenea, să luăm măsuri m 
vederea îmbunătățirii întregu
lui nostru învățămînt de par
tid — și cel permanent, și cel 
seral, și alte forme pe care le 
avem. Totodată, este necesar 
să înțelegem că orice formă de 
învățămînt am avea, acesta nu 
poate înlocui adunarea gene
rală care trebuie să joace ro
lul principal în organizarea ac
tivității membrilor de partid. 
In educarea comuniștilor.

Dacă am caracteriza mai ge
neral activitatea noastră ideo
logică și de propagandă, felul 
rum se răsfrînge ea în diferite 
sectoare ale vieții ideologice, 
culturale, am putea spune ca 
în multe locuri și-a făcut loc 
o mentalitate de comoditate 
călduță, de îneăduință mic-bur- 
gheză. de lipsă de fermitate. 
Unii tovarăși consideră că da
co nu vor supăra pe nimeni, 
vor dovedi că știu să lucreze 
cu oamenii și nu vor fi criti
cați, nu vor fi acuzați dc nu 
sHu’ ce fel de atitudine dogma
tică sau rigidă, și că e mai 
b:ne să umblăm cu duhul blîn- 
detii. Dar noi nu sîntem predi
catori. tovarăși, noi sîntem co
muniști ! Noi nu trebuie să 
umblăm cu duhul blîndcții. 
noi trebuie să criticăm princi
pal, să nu jignim pe nimeni, 
dar a pune lucrurile clar în 

oamen'lor. nu înseamnă a 
jigni. A nu pune lucrurile clar 
In fața oamenilor. înseamnă 
a le face Și lor un prost ser
viciu. înseamnă a face un de- 
serviciu și partidului. întregii 
noastre activități. Este timpul 
să punem capăt acestor stări 
de lucruri. Să introducem în 
întreaga noastră activitate ideo
logică spiritul de partid, spiri
tul clasei muncitoare, comba
tiv. ferm : nu pot fi făcute con
cesii de la politica partidului, 
dc la principiile marxîst-lenî- 
n'sle.

Este necesar să luăm 
serioase în domeniul 
cultural-educative dc 
Cluburile muncitorești, 
nele culturale au 
atît instituții de 
mai mult instituții de distracție 
și aceasta fără un conținut e- 
«ucatlv. Căci și distracția este,

>a

prin excelentă, ideolo- 
ac »lo trebuie să meargă 
oameni recrutați prin 
numai oameni care vor 
activiști de partid. In 
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pînă la urmă, o cale de edu
cație, dacă se face în mod co
respunzător. Trebuie să înțele
gem că în toate domeniile, toi 
ceea ce facem ore un anumit 
țel și un anumit scop. Clubu
rile muncitorești, căminele cul
turale din sate trebuie șă de
vină instituții dc educație po
litică, socialistă a muncitorilor, 
a celorlalți salariați, a țărăni
mii, a tuturor membrilor socie
tății noastre. Ele trebuie să 
acționeze desigur sub îndru
marea organizațiilor respective 
— a sindicatelor, celorlalte or
ganizații, a consiliilor populare 
județene — dar în fond, țoa
le acestea trebuie să-și desfă
șoare activitatea sub conduce* 
rea organelor de partid, de jos 
pînă sus. Organele de partid 
trebuie să exercite îndrumarea, 
controlul, să aprobe programul, 
să asigure realizarea lui.

S-o vorbit de cinematografie; 
am avut o consfătuire și nu 
vreau să repet acum ceea ce 
am arătat atunci. Numai un 
singur lucru vreau să sublini
ez t trebuie să punem capăt 
importului de filme decaden
te din străinătate care introduc 
concepția burgheză, retrograda. 
Lista importului de filme tre
buie să fie aprobată în 
prealabil de organele com
petente de partid Ș> de 
stat. Se itnpune, în ace
lași timp, să luăm măsuri ca 
cinematografia noastră să facă 
filme mai bune. Este necesar 
ca toate scenariile să fie 
prealabil aprobate de organele 
de partid și de stat. Sînt de 
acord cu ce a spus aici tova
rășul Baranga, că pînă la 
urmă, cel care comandă opere 
de artă este clasa muncitoare, 
țărănimea, poporul nostru 
deci trebuie ea scenariștii 
regizorii să facă filme care 
respund obiectivelor 
noastre comuniste. Filmul iste 
un instrument de educație. 
Trebuie să punem capâ» în a- 
cest domeniu 
beraliste, 
hice.

La fel 
revizuim 
străine. Sini multe piese 
— și să lc păstrăm — ca de 
alliel și filme, dar să sevutem 
toate piesele care nu corespund 
educației pe care noi vrem s-o 
dăm poporului nostru. Așa cum 
trebuie să nu se înceapă pune
rea in scenă a unei piese pînă 
cînd nu se aprobă de or
ganele dc partid și de 
stat. Eu aș apela la directo
rii de teatru, la ai'liștii comu
niști : de ce joacă piese care 
nu corespund principiilor și 
clicii noastre ? N-au ți ei răs
pundere țața de ceea ce joa- 
efi? In ilegalitate, tovaiăși, am 
avut artiști progresiști, demo- 
crați care au 
joace anumite 
acționare ; oare 
muniști nu simt 
pentru ceea ce joacă? Același 
lucru este valabil și pentru o- 
peră, operetă, pentru celelalte 
ansambluri lirice, în activita
tea cărora sînt lipsuri serioase 
— și care trebuie să joace un 
rol mult mai important in edu
carea revoluționară a tineretu
lui, a poporului nostru. In a- 
cest sens este necesar ca Secre
tariatul Comitetului Central. îm
preună cu organele de stat de 
specialitate, cu uniunile de 
creație să stabilească un pro
gram de elaborare a unor p'C- 
se de teatru și a unor lucrări 
muzicale și coregrafice inspira
te din lupta revoluționară, 
patriotică a piperului nostru, 
din construcția socialismului, 
~?»e să contribuie la formarea
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De asemenea, este 
revedem activitatea 
Nu mă refer la ceea ce se ti
părește din scriitorii și poeții 
români. Și aici sînt lucruri de 
criticat, dar mă refer acum mai 
cu seamă la traduceri. Sînt 
cărți care se tipăresc în zeci de 
mii de exemplare și care fac 
apologia modului de viață bur
ghez, chiar apalogia crimei, în 
timp ce lucrări bune româ
nești nu pot fi tipărite pe mo
tiv că lipsește hîrtia. Ce edu
cație facem noi ? Ce fel de 
directori de edituri comuniști, 
ce fel de tipografi comu
niști sînt aceia care culeg cărți 
cu asemenea mesaje ? Noi în 
ilegalitate aveam tipografi ca
re refuzau să tipărească, să cu
leagă anumite cărți. O fel dc 
combativitate comunistă este a- 
ceasta ? Ce fel de comuniști a- 
vcin noi în edituri ? Trebuie să 
luăm măsuri pentru a pune ca
păt stărilor dc lucruri la care 
m-atn referit, pentru a nu se 
mai edita, atît din 'literatura 
românească, cît și universală, 
decît lucrări care servesc edu
cației maselor, creării omului 
nou. Totodată, trebuie să se 
scoată din librării tot ceea ce 
nu corespunde acestei orientări, 
să se revadă planul de tipă
rituri, să se oprească tipăritu
rile necorespunzătoare. De ase
menea, va trebui să se pună 
mai multă ordine în modul de 
aprobare a listei traducerilor, 
a editărilor din limbi străine. 
Va trebui, desigur, să tradu
cem și în viitor din literatura 
universală, luînd tot ce este 
bun atît din literatura țărilor 
socialiste, cît și din literatura 
progresistă din toată lumea. 
Este multă asemenea literatură 
și avem nevoie de ea, trebuie 
să dăm posibilitate oamenilor 
noștri să cunoască tot ceea ce 
este valoros în literatura mon
dială — dar să nu aducem ma
culatură. să nu aducem litera
tură care otrăvește sufletul ti
neretului nostru.

Legat de aceasta se pune și 
problema activității Comitetului 
de Stat pentru Cultură și Artă. 
Desigur, analizând activitatea 
Comitetului de Stat pentru Cul-

necesar să 
editorială.

tură și Artă, se poate spune 
că în munca sa sînt și lucruri 
bune, dar această instituție nu 
a exercitat control .corespun
zător asupra sectoarelor de ca
re are însărcinarea sa se ocupe, 
nu a manifestat spirit de com
bativitate în îndrumarea politi- 
co-ideologică fermă a vieții cul- 
tunal-artistice din țara noastră, 
a lucrat mai mult ca un or
gan administrativ. Trebuie să 
spunem că tovarășii din con
ducerea instituției, trimiși acolo 
de partid, nu s-au achitat bine 
de sarcinile lor. Președintele 
Comitetului poartă răspunderea 
generală pentru activitatea in
stituției, iar fiecare membru 
al conducerii, răspunde, la rîn
dul său, pentru domeniu) de ac
tivitate ce i s-a încredințat în 
fața partidului, a societății. Este 
necesar să luăm măsuri atît 
pentru îmbunătățirea organiză
rii C’om’rtetului, cît și pentru 
schimlxuea concepției sale de 
muncă. Acest comitet trebuie să 
lucreze ca un organism de par
tid. să îndrume toată activita
tea cultural-educativă, să exer
cite rolul principal în orienta
rea tuturor instituțiilor dc artă, 
a întregii rețele culturale dc 
masă. Ele trebuie să acționeze 
pentru crearea unei arte mili
tante, socialiste, care să răs
pundă cerințelor educării mase
lor în spiritul patriotismului 
socialist și al internaționalis
mului proletar. Pentru a pu
tea asigura îndeplinirea acestor 
sarcini este necesar să întărim 
conducerea Comitetului cu acti
viști de partid; lucrătorii aces
tei instituții nu trebuie să fie 
simpli funcționari, ci activiști, 
militanți, luptători fermi și neo
bosiți pentru înfăptuirea poli
ticii culturale a partidului și 
statului nostru. In acest sens 
este necesar să luăm măsuri 
și pentru întărirea activității 
organizației de partid din ca
drul Comitetului, a întregii 
munci politice de pregătire 
marxist-leninistă a cadrelor din 
instituție. Este, de asemenea, 
necesar ca comitetele județene 
să ia măsuri pentru îmbunătă
țirea activității comitetelor de 
cultură și artă județene, pentru 
îndrumarea lor permanentă.

Dată fiind importanța activi
tății culturale în educarea co
munistă a maselor, este nece
sară întărirea conducerii și în
drumării de către partid a în
tregii vieți cultural-artisticc din 
țara noastră.

De multe ori am vorbit des
pre rolul școlii în educația și 
formarea tinerei generații. Se 
pare că pentru toți este clar 
acest lucru. Avem succese mari 
în dezvoltarea învățămîntului. 
Totuși, orientările și directivele 
stabilite de Comitetul Central 
n-au fost duse nici în acest 
domeniu pînă la capăt. Con
ducerea ministerului, rectorate
le, comuniștii din învățămînt 
se mișcă greoi; unii au reți
neri pentru că s-au obișnuit 
cu vechea mentalitate, și dacă 
cumva pătrunde producția în u- 
niversitate sau dacă universi
tatea se apropie de producție 
cred că aceasta înseamnă în
călcarea principiului universi
tar. In realitate, lucrurile nu 
stau așa ! Prin legătura strînsă 
cu producția, universitatea va 
deveni cu adevărat o universi
tate a poporului 1 Atunci va fi 
mai bine legată de clasa mun
citoare, de interesele generale 
ale societății 1

Trebuie ca de la începutul 
anului viitor să facem o coti
tură radicală în munca din în
vățămînt. Nu mă opresc mai 
mult asupra acestor probleme 
pentru că avem programată^ o 
ședință specială cu consiliul în- 
vățămîntului superior și vom 
discuta atvmci mai pe larg. 
Vreau doar să 
că trebuie să punem 
dată capăt stărilor de 
evuri negative, tărăgănelii
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speranței că poate lucrurile se 
vor uita și vor rămîne așa cum 
au fost în trecut — pentru că 
există asemenea mentalitate. 
Trebuie o dată să lichidăm 
semenea neajunsuri pentru 
învățămîntul nostru superior 
progresează dacă nu-1 legăm 
producție, dacă studentul 
lucrează în producție în timpul 
studiului. Cu mai multă fermi
tate trebuie să luăm măsuri ca 
în liceele noastre și în școala 
roastră generală de 10 ani să 
introducem participarea elevilor 
la producție. Noi purtăm răs
punderea pentru viitorul socie
tății noastre și. ca atare, tre
buie să lichidăm mentalitatea 
școlii generale, 
cultură generală 
te absolvenți 
specialitate. Ce 
ccu este acesta 
tește tineri cărora lc e rușine 
de muncă ? Noi trebuie să a- 
vem un liceu care să educe ti
neretul nostru în spiritul mun
cii, să-1 învețe să muncească 
în orice domeniu de activitate, 
pentru că orice muncă folosi
toare societății este o muncă 
de onoare; în acest spirit tre
buie să formeze școala noastră 
tinerelul ! Toți elevii trebuie să 
lucreze în producție ! Numai așa 
vom avea un liceu care să con
tribuie cu adevărat la formarea 
tinerei generații pentru societa
tea socialistă și comunistă.

De o deosebită importanță 
sînt problemele legate de edu
cația generală, politică și ce
tățenească a tineretului nostru. 
Vreau să spun de la început că 
noi avem un tineret bun, de
votat patriei, cauzei socialismu
lui. Vîrsta 
treprinderi 
ani, ceea 
tineretului 
de bunuri 
ții. Un rol 
asemenea, 1 
științei * și 
mint și în alte sectoare ale vie
ții so-iale. In marea lui ma
joritate, tineretul se află pe
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nostru in producția 
materiale, a societă-

I important joacă, de 
tineretul in domeniul 
culturii, în învăță-

poziții morale sănătoase. Parti
dul nostru dă o înaltă apre
ciere contribuției jx? care tine
retul nostru o aduce la con
strucția socialismului, rolului pe 
care îl are în viața noastră so
cială.

Nu putem însă trece cu ve
derea unele manifestări negati
ve, chiar dacă este vorba de 
cazuri izolate. Tovarășul Ma- 
lița a căutat să ne convingă 
că, deoarece asemenea manifes
tări sînt extrem de puține, că 
reprezintă 
nu trebuie 
tă atenție, 
referim la 
cînd este ------
neajunsuri, nu putem să jude
căm în procente. Noi nu admi
tem nici în producție, la piese, 
rebuturi, iar la oameni cu atît 
mai puțin. Iată de ce nu putem 
fi de acord eu felul acesta de 
a gîndi al conducerii Ministe
rului lnvățămîntului. Noi tre
buie să luăm toate măsurile 
ca fiecare tînăr să fie educat 
și pregătit pentru viață, să nu 
avem rebuturi de nici un fel. 
Este necesar să așezăm munca 
educativă pe principii sănătoa
se; aceasta constituie sarcina 
principală a Ministerului Invă- 
țămîntului. In acest sens este 
necesar să reorganizăm și să 
îmbunătățim întregul sistem de 
predare a cunoștințelor politico- 
ideologice. Direcțiile educative 
și de științe sociale din minis
ter sînt funcționărești, nu des
fășoară activitate temeinică de 
îndrumare politică. Dc aseme
nea, predarea științelor sociale 
se desfășoară cu lipsuri mari. 
Consider că hotărirea care s-a 
luat cu ani în urmă, cînd s-a 
diminuat, s-a redus predarea 
științelor sociale, a fost greșită. 
In.afară de cîteva facultăți u- 
manistiee, științele sociale sînt 
tratate cu indiferență. Mulți din 
cei care predau științele so
ciale nu-și fac datoria. Noi tre
buie să așezăm predarea știin
țelor sociale pe o bază temei
nică, să revedem planurile de 
învățămînt și programele de 
studiu, să mărim numărul de 
orc și să facem.ca științele so
ciale să se predea în toți anii 
de studii. Trebuie să introdu
cem obligatoriu examenul de 
științe sociale ca examen de 
bază, fără de care nici un stu
dent nu poate absolvi faculta
tea. In societatea noastră so
cialistă nu poate deveni ingi
ner cineva care nu are temei
nice cunoștințe ideologice co
muniste. Trebuie de urgență să 
punem un colectiv să lucreze, 
astfel ca pînă la toamnă să re
organizăm și să revedem com
plet toată problema predării 
științelor sociale. Aceasta con
stituie o problemă esențială în 
formarea specialistului nostru, 
de mîine.

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

Comitetele județene ca și Se
cretariatul Comitetului Cen-tral 
al partidului nostru, trebuie să 
preia în întregime sub conduce
rea și îndrumarea nemijlocită 
întreaga activitate educativă și 
în general întregul proces 
dc desfășurare a învăl.ămîn- 
tului. Nu se poate separa 
procesul de predare a cu
noștințelor profesionale de 
întregul proces educativ; 
acesta constituie un tot unitar. 
Trebuie, de asemenea, să reve
dem sistemul de învățâmînt 
politic pentru cadrele didacti
ce de toate gradele, sistemul de 
informare politică, care nu sînt 
întotdeauna bine organizate^ și 
nu au eficiența dorită, 
profesorii 
buie să fie Și specialiști 
educatori ; dacă nu îndeplinesc 
ambele condițiuni, nu pot fi 
promovați în aceste funcții.

S-a vorbit aici de rolul Uni
unii Tineretului Comunist, al 
Asociațiilor studențești, al Or
ganizației pionierilor. Consider 
că va trebui să luăm măsuri 
serioase pentru a aduce îmbu
nătățiri substanțiale în activi
tatea U.T.C., a Asociații lor stu
dențești și a Organizației dc 
pionieri. Aceste organizații tre
buie să fie mai îndeaproape 
îndrumate și conduse de orga
nele dc partid, trebuie întărite 
cu cadre recrutate din rîndu- 
rile clasei muncitoare, cu spirit 
revoluționar, cu spirit mun
citoresc, pentru ca într-a- 
devăr să răspundă cerințelor 
pe care le pune partidul -in- 
fața lor. în munca dc educare 
a tinerelului.

In același timp, trebuie să 
facem ca toate organele și or
ganizațiile de partid să consi
dere munca de educare a ti
neretului ca o sarcină de prim 
ordin, permanentă, dc ea de
pinzând viitorul societății, al 
națiunii noastre socialiste. Este 
necesar să punem un mai mare 
accent pe cunoașterea de către 
tineret a trecutului de luptă al 
partidului și poporului. Să pre
zentăm stările de lucruri din 
trecut, să reamintim cum a 
trăit clasa muncitoare, tinere
tul în trecut, pentru că numai 
așa tinerii vor putea să înțelea
gă mai bine realizările dc as
tăzi, condițiunile pe care lc au. 
Nu trebuie să uităm că tine
retul nostru s-a născut în alte 
condițiuni și unii consideră că 
lor li se cuvine totul, că numai 
societatea are obligații, dar ei 
nu au față de societate nici o 
obligație. Trebuie, de asemenea, 
să punem un accent mai mme 
în propaganda noastră pe în
fățișarea stărilor de lucruri din 
lumea capitalistă, pentru că 
trebuie să recunoaștem că în 
unele cazuri realitățile de aco-

un procent infim, 
să le dăm prea mul- 
Dar atunci cînd ne 
educația tineretului, 
vorba despre unele
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te. Tot vorbind despre impor
tul de mașini din străinătate 
și apreciind că o mașină sau 
o instalație sînt bune, s-a 
urlat că dacă mașina este bună 
— deși este făcută tot dc mun
citor și de inginer — nu în
seamnă că este bună și orîn- 
duirea capitalistă. Noi trebuie 
să înfățișăm peiTnanent tine
retului asuprirea și exploata
rea, nedreptățile economico-so- 
ciale, greutățile pe care le au 
tinerii, oamenii muncii din o- 
rinduirea capitalistă. Să oglin
dim mai larg în propaganda 
noastră lupta oamenilor muncii 
din țările capitaliste împotriva 
claselor exploatatoare, împotri
va politicii de asuprire, Împo
triva colonialismului și neoeo- 
lonialismului, a politicii impe
rialiste de forță și dictat, de 
agresiune și amenințare cu un 
nou război mondial. In acest 
scop trebuie să luăm măsuri 
serioase, să întocmim un pro
gram special de educare a ti
neretului în spirit militant.

Trebuie să dezvoltăm la ti
neretul nostru dragostea față 
de muncă. Fiecare să înțeleagă 
că în orice domeniu de activi
tate este necesar să-și aducă 
contribuția la dezvoltarea so
cietății noastre. Să luăm mă
suri hotărîte ca nimeni să nu 
poată trăi fără a participa la 
activitatea productivă. Să com
batem. de asemenea, mentali
tatea acelor părinți care din- 
tr-o grijă exagerată, prost în
țeleasă, țin copiii acasă, îi în
trețin fără muncă, îi ajută să 
nu se încadreze în activitatea 
socială. Aceasta este o menta
litate înapoiată, mic burgheză. 
Față de o asemenea mentali 
tate trebuie să luăm poziție 
publică, să facem din ea o pro
blemă a întregii societăți. în
tregul nostru tineret trebuie să 
se încadreze, să participe la 
muncă.

Este necesar să fie combătute 
cu mai multă fermitate con
cepțiile mistice, înapoiate. Pro
blema combaterii misticismu
lui trebuie să facă parte din 
întreaga activitate politico-edu- 
cativă a partidului, a U.T.C.-u- 
lui, a organizațiilor noastre. In 
lupta împotriva concepțiilor 
înapoiate, a influențelor mo
dului de viață burghez, a tot 
felul de manifestări retrogra
de trebuie să acționeze munca 
politică, organizațiile obștești, 
opinia publică. Problema edu
cației ateiste este o problemă 
de lungă durată, care cere o 
activitate continuă, permanentă. 
Să înarmăm științific clasa 
muncitoare, țărănimea, intelec
tualitatea, tineretul, pe toii ce
tățenii patriei cu concepția 
material ist-dialectică despre 
lume și viață. De asemenea, 
trebuie să ne preocupăm de a 
educa tineretul nostru în spiri
tul prieteniei între toți tinerii, 
indiferent de naționalitate, în 
spiritul solidarității internațio
nale cu tineretul muncitoresc, 
revoluționar din toată lumea, 
atît din țările socialiste, ci' Ș’ 
din celelalte țări, în lupta îm
potriva imperialismului, pentru 
socialism, pentru pace. Educa
ția patriotică și internaționalis- 
tă să constituie un tot unitar.
Nu trebuie să scăpăm nici un 
moment din vedere necesitatea 
educării tineretului nostru în 
spiritul dragostei față de pa
trie, a hotărîrii de a fi gata 
in orice moment să apere cu
ceririle revoluționare, indepen
dența și suveranitatea patriei 
noastre socialiste. Aș dori să 
adresez tinerilor comuniști. în
tregului tineret chemarea de a 
fi întotdeauna în primele rîn- 
duri ale luptei împotriva ve
chiului, a asupririi naționale, 
țjentru libertate, dreptate și e- 
chitate socială. Astăzi, cînd în 
România se construiește noua 
orînduire socială, tinerii tre
buie să fie în primele rînduri 
pentru înfăptuirea politicii 
marxist-leniniste a partidului 
nostru, pentru făurirea societă
ții socialiste multilateral dez
voltate, pentru victoria comu
nismului. Ei înșiși, tinerii, tre
buie să acționeze cu toată fer
mitatea pentru lichidarea •■utu- 
ror neajunsurilor din activita
tea educativă ; organizațiile lor 
trebuie să devină colective de 
luptă pentru educarea comu
nistă. Numai așa tincrctnl 
nostru, luîndu-și — ca să spun 
așa — soarta în propriile 
mîini și acționînd sub condu
cerea partidului, de pe poziții 
comuniste, iși va aduce con
tribuția la dezvoltarea societă
ții noastre.

S-a vorbit aici de uniunile de 
creație. Noi am avut multe în- 
tîlniri cu tovarășii din dome
niul literaturii și artei. S-au 
realizat și multe lucruri bune, 
deși mai sînt și neajunsuri. 
După cum se știe, nu o dată 
am apreciat realizările din 
acest domeniu și în special, 
recent, cele închinate ani’ 
sării semicentenarului partidu
lui. Dar nu putem să nu men
ționăm și cu acest prilej exis
tența unor lipsuri și în acest 
sector de activitate. Linia tra
sată de Congresele al IX-lea și 
al X-lea constituie, cred, o o- 
rientare foarte clară * pentru 
activitatea uniunilor noastre de 
creatori. încă de la Congrese
le al IX-lea și al X-lea am 
precizat ce dorim noi de !a 
scriitori, de la ceilalți oameni 
de artă, de la uniunile de crea
ție. cui trebuie să servească 
arta, care trebuie să fie izvo
rul ci de inspirație. Astăzi n-aș 
putea decît să repet același 
lucru, de aceea la recomand 
tovarășilor să citească pasajele 
din documentele acestor Con
grese. cît și cuvîntarea ținută 
la ultima întîlnire cu creatorii 
de artă pentru că acolo am 
spus tot ceea ce aș dori să 
spun și astăzi. Noi vrem ca

înfrumuseța-

rer-

CEAUȘESCU
ai la și literatura să fie puse în 
slujba poporului, să se scrie și 
să se creeze pentru clasa mun
citoare, pentru țărănime, pen- 

i iru intelectualitate, pentru toți 
oamenii muncii. Sîntem pentru 
diversitate de stiluri și forme 
în creația lilerar-artistică. Dar, 
așa cum am spus și mai înain
te. concepția, ideologia trebuie 
să fie una singură — ideologia 
și concepția revoluționară a 
clasei muncitoare. Arta trebuie 
să servească unui singur »cop : 
educației socialiste, comuniste. 
In acest sens sîntem pentru 
cea mai largă libertate de cre
ație, pentru cea mai largă ex
primare a imaginației, dar în 
spiritul concepției noastre 
despre lume și viață. Cred câ 
este clar! Nu este nimic nou, 
ci trebuie să se înțeleagă mai 
profund hotărîrile Congreselor 
partidului nostru — și pe a- 
ceastă linie să se acționeze.

Aș dori însă să mă refer la 
comuniștii din aceste uniuni. 
Oare pentru ci nu există obl - 
gația dc a traduce în viață li
nia partidului? Hotărîrile con
greselor partidului și ale Comi
tetului Central nu sîn*. obliga
torii și pentru ei ? Cred că da. 
Chiar în condițiile cînd parti
dul era în ilegalitate, comuniș
tii, precum și celelalte elemen
te democratice din societățile 
literare sau artistice luau po
ziție și militau pentru o artă 
avansată. Cu atît mai mult co
muniștii au obligația să ia as
tăzi o poziție militantă. Comu
nistul este obligat, atît tn ca
drul Uniunii Scriitorilor, al 
Uniuni Compozitorilor, al Uni
unii Artiștilor Plastici, în cele
lalte uniuni de creație să în
făptuiască linia partidului, să 
lupte și să realizeze el însuși 
opere literar-artistice care că 
contribuie la ridicarea conști
inței socialiste a maselor, care 
să militeze pentru realizarea 
liniei politice a partidului nos
tru. Trebuie să ne gîndiin foar
te serios, tovarăși asupra ces
tui lucru ; de dragul libertății 
de creație noi nu putem închi
de ochii, nu vom admite să se 
scrie orice fel de literatură. 
Nu vom admite nici un fel de 
literatură care ar putea dăuna 
educației socialiste a popr-nlul 
nostru. Nu înțelegem Șl nu pa
tern accepta nici un fel de li
bertate pentru creațiile inspi
rate din concepțiile străine de 
ideologia clasei muncitoare. In 
România pot fi acceptate numai 
arta și literatura care stau pe 
poziția clasei muncitoare, care 
servesc poporului, socialismului, 
națiunii noastre. (Aplauze vii). 
Este necesar — așa 
mai subliniat — ca 
noastre de partid, la 
velele, să-și exercite 
conducător și îndrumător 
acestor sectoare de 
Critica literar-artistică 
să fie critici . -
tele și revistele literare tre
buie să fie în întregime co
muniste. Nu trebuie să admi
tem nici un fel de critică ce 
încearcă să promoveze concep
ții estetice retrograde. Presa 
este un instrument al partidu
lui si trebuie să servească răs- 
pîndirii politicii partidului în 
toate domeniile de activitate — 
inclusiv în cel literar și artis
tic. Aceasta este cu atît mai 
mult valabil cînd vorbim de 
presa politică. Cred. în general, 
tovarăși, 
— atît 
sei 
un

cum am 
organele 

toate ni- 
rolul de

11 
activitate. 

trebo:e 
ă comunistă, gaze-

că și în domeniul presei 
cclci literare, cît și al pre

ia general — trebuie să luăm 
șir de măsuri îmootriva 

oricărui spirit liberalist care 
lasă posibilitatea să apară con
cepții ce nu servesc educației 
socialiste și comuniste.

Consider că este necesar să 
punem mai rapid ordine la Ra
dio și Televiziune. Mă aștep
tam ca tovarășul Bujor Sion 
să spună ceva mai clar lucru
rilor pe nume aici, cu atît mai 
mult cu cît acum cîteva zile 
am discutat cu el foarte pe larg 
despre lipsuri și despre ceea 
ce trebuie făcut la Televiziu
ne. Cînd am hotărît ca tova
rășul Bujor Sion să fie trimis 
la Televiziune, l-am trimis a- 
colo ca membru al Comitetului 
Central, ca activist de partid, 
pentru a pune ordine. Noi nu 
putem să admitem ca Radioul 
și Televiziunea să transmită 
emisiuni care prin conținutul 
lor nu contribuie activ la edu
cația comunistă, patriotică, re
voluționară a tineretului, a po
porului nostru. Din păcate tre
buie să spunem că multe pie
se, filme, programe muzicale 
și satirice transmise la radio 
și televiziune au promovat con
cepții retrograde, influențe ale 

.culturii decadente. Este necesar 
să luăm măsuri hotărîte pentru 
a pune capăt neajunsurilor ca
re continuă să se mai mani
feste în programele de radio și 
televiziune, să facem ca aceas
tă instituție să servească, prin 
întreaga sa activitate, educa
ției socialiste a maselor. Tre
buie să fie bine ales întreg 
repertoriul televiziunii : filmele, 
piesele de teatru, muzica, poe
ziile. Trebuie să-și găsească loc 
într-o măsură mai mare mun
citorul in emisiunile de tele
viziune și radio. Să ascultăm 
și conferințe ținute de mun
citori — sînt convins că vor fi 
primite bine de clasa munci
toare, de poporul nostru și vor 
servi foarte bine cauzei socia
lismului. (Aplauze prelungite). 
Trebuie să înțelegem că noi 
facem un rău acelor tovarăși 
cărora le admitem să se pre
zinte cu lucrări confuze, super
ficiale: făcîndu-le concesii de 
această natură nu-i ajutăm, ci 
impietăm chiar asupra educa
ției și poziției lor. Dacă spu- 
nîndu-le părerea noastră criti
că. deschis, se vor supăra, ini
țial, pe moment, o să le trea
că, deoarece supărarea în ge
neral trece, și se vor convinge 
pînă la urmă că noi am avut

dreptatc, că aceasta servește 
cauzei socialismului și comu
nismului.

Noi apreciem mult aportul 
de cultură,oamenilor noștri __ ____

contribuția pe care înaintașii 
au dat-o la dezvoltarea cultu
rii noastre. Vom sărbători în 
curînd 130 de ani de la naș
terea lui Vasile Alecsandri și 
vrem să-i dăm o atenție deo
sebită, considerîndu-1 ca unu) 
din predecesorii de mare va
loare literară, militant penl-ru 
limba română și pentru dez
voltarea națiunii noastre. Noi 
dăm o înaltă apreciere și lui 
Eminescu, și lui Goga — ca 
scriitor, pentru că îl criticăm 
și va trebui să-1 criticăm din 
punct de vedere politic și fi
lozofic — lui Rebreanu și al
tor mari scriitori și poeți. A- 
pieciem și trebuie să folosim 
tot ceea ce este valoros, bun în 
trecutul nostru, dar trebuie să 
pretindem ca astăzi să se creeze 
dc pe pozițiile noastre comu
niste.

Se pune foarte serios proble
ma introducerii și la Televiziu
ne și la Radio, a spiritului mun
citoresc, a principialității re
voluționare. comuniste în întrea
ga activitate. Doresc ca tova
rășii care de curînd au fost 
trimiși acolo să acționeze serios 
în vederea realizării acestor 
holărîri și indicații ale condu
cerii noastre de partid și de 
ștab Este necesar să ne gîndiin 
și la pregătirea cadrelor de la 
Televiziune și Radio, în gene
ral la formarea cadrelor din 
piesă, peDtru că am slăbit preo
cuparea noastră de pregătire a 
cadrelor de gazetari comuniști. 
Unii au considerat că dacă un 
linăr vine cu o diplomă de la 
nu știu ce facultate a devenit, 
automat, ziarist. Trebuie să ac
ționăm și aici îp spirit comu
nist; gazetarul din presă tre
buie să fe luptător comunist, 
trebuie să fie activist de partid 
în acest domeniu de activitate. 
In vederea pregătirii cadrelor 
noi de gazetari — cît și pen
tru perfecționarea celor exis
tente — trebuie să reînființăm 
școlile politice dc gazetari pen
tru toate domeniile de activi
tate.

Vorbind mai general se im
pune să începem cu educarea 
comunistă a tuturor celor pe 
care îi punem să facă educa
ție comunistă altora; să nu pu
nem pe nimeni în această ac
tivitate pînă nu ne convingem 
că el însuși are educația ne
cesară și este în stare să o 
predea, să asigure răspîndirea 
concepției noastre în întreaga 
sa activitate.

Tovarăși,

aclivității în rîndul tinerelului. 
In această activitate s-a intro
dus un spirit „intelectualisl\ 
funcționăresc, de neglijare a ti
neretului muncitoresc, de neso
cotire a rolului său — și a- 
ccasta, în timpul cînd tovaiașul 
Iliescu a condus munca. Și a- 
tunci cînd dezbatem o proble
mă de asemenea importanță nu 
se poate ca un tovarăș care 
este în conducerea partidului, 
care a răspuns de un sector de 
activitate, să vorbească despre 
ea ca și cum nici n-ar fi tre
cut pe acolo. Ce valabilitate 
mai are atunci teza noastră că 
pînă la urmă seriozitatea unui 
comunist constă în felul cum 
știe să-și analizeze propria ac
tivitate ?

La fel tovarășul llie Radu
lescu — care lucrează de mult 
în propagandă, este șeful Sec
ției de Propagandă, a spus lu
cruri banale, a vorbit super
ficial. Or. în propaganda noas
tră, în secția Comitetului Cen
tral s-a introdus, de asemenea, 
un spirit ,intelectualist“, func
ționăresc; spiritul clasei mun
citoare e slab în activitatea sec
ției noastre de la Comitetul 
Central. Aceasta este o cauză 
a stărilor de lucruri negative 
în propaganda noastră, a lipsei 
de fermitate, de combativitate 
muncitorească, revoluționară, a 
tocirii spiritului militant. Am 
creat o Comisie ideologică, a- 
vem și alte comisii și organis
me colective pentru munca 
ideologică, dar ele n-au fost fo
losite și nu sînt folosite su
ficient, deși eu consider că ele 
ar putea într-adevâr să aducă 
un aport substanțial la dezba
terea Și rezol vai'ea probleme
lor din acest domeniu de acti
vitate.

Este adevărat că noi am dis
cutat aceste probleme de multe 
ori în Secretariatul Comitetu
lui Central și, în treacăt, chior 
în Comitetul Executiv, dar 
ne-am mulțumit să discutăm 
și nu am trecut la măsurile 
organizatorice care să asigure 
înfăptuirea în viață a celor dis
cutate șj hotărîte. Din acest 
punct de vedere, trebuie să 
spun că și Secretariatul Comi
tetului Central are o anumită 
parte dc vină pentru faptul 
că nu a organizat, nu a con
trolat. nu a urmărit felul cum 
se transpun în viață cele ce 
au fost stabilite. Dar, vorbind 
despre aceasta, nu se poate tre
ce cu vederea că de activitatea 
ideologico-educativă s-au ocu
pat și se ocupă diferiți tova
răși din conducerea partidului 
care au răspunderea nemijlo
cita și care trebuie să-și anali
zeze în mod serios felul de a 
munci, să tragă concluzii co
respunzătoare pentru viilor, 
să-și îmbunătățească activitatea 
în vederea aplicării ferme în 
viață a liniei generale și a ho- 
tărîrilor partidului.

Pornind de la rolul impor
tant pe care îl are munca ideo
logică și educativă în societa
tea noastră este necesar să 
luăm măsuri pentru lichidarea 
rapidă a tuturor neajunsuri
lor, pentru ca această muncă 
să devină o preocupare centrală 
a întregii activități de partid. 
In organele și în organizațiile 
de partid trebuie să se dezbată 
periodic problemele muncii ideo
logice, politice și cultural-edu
cative de masă. Organele de 
partid trebuie să analizeze sis
tematic activitatea pe care o 
desfășoară organizațiile și in
stituțiile cu caracter propagan
distic și cultural-educativ, pre
cum și a comuniștilor care lu
crează în cadrul acestora. Sar
cini deosebite revin organiza
țiilor de partid, comuniștilor 
care lucrează în instituțiile de 
propagandă, educație și infor
mare în masă, în uniunile de 
creație și în instituțiile de cul
tură și artă. Aceste organizați» 
de partid trebuie să desfășoare 
o activitate intensă pentru a 
imprima în colectivele respec
tive, în munca instituțiilor Ș» 
organizațiilor unde activează un 
spirit profund partinic, revo
luționar. combativ în vederea 
promovării ferme a ideologiei 
partidului nostru în toate ac
țiunile pe care le întreprind, în 
desfășurarea întregii educații 
politice și a vieții cultural-ar- 
tistice din țara noastră. In în
treprinderi, la sate. în insti
tuții, organizațiile de partid 
trebuie să acționeze pentru con
ducerea și îndrumarea unitară 
a activității politico-educative 
desfășurate atît pe linie de 
partid, cît și de către orga
nizațiile sindicale, de tineret, de 
femei, de către celelalte orga
nisme cu atribuții în acest do
meniu. orientînd întreaga aceas
tă activitate în direcțiile ma
jore ale educației comuniste a 
maselor. Este necesar ca cel pu
țin o dată pc an comitetele ju
dețene sâ facă o analiză temei
nică. în plenul lor, a muncii 
politico-ideologice și cultural- 
educative și sâ ia măsurile co
respunzătoare pentru îmbunătă
țirea continuă a conținutului a- 
cestei activități.

Desigur, în întreaga muncă 
de partid și în toate domeniile 
de activitate, in centrul mun
cii de educație trebuie să stea 
hotărîrile congreselor partidu
lui, ale Comitetului Cen’ral, 
documentele de partid și de 
stat. Acestea reprezintă pentru 
România marxism-leninismul 
creator și trebuie să constituie 
baza întregii educații pe care o

Așa cum am mai arătat, ac
tivitatea ideologică, politică și 
cultunal-edUdâlivă constituie una 
din sarcinile centrale ale în
tregului nostru partid. Tot ceea 
ce om realizat bun în această 
privință — și avem, după cum 
am spus, multe rezultate bune 
— se datorește muncii organe
lor și organizațiilor de partid, 
a comuniștilor care lucrează în 
acest sector. Așa cum, ase
meni, toate lipsurile. nea
junsurile și greșelile din acest 
domeniu sînt, la rîndul lor, gre
șeli și neajunsuri ale activiș
tilor de partid, ale comuniști
lor care lucrează pe acest tă- 
rîm. Și cu acest prilei. doresc 
încă o dată să menționez că 
conducerea partidului dă o înal
tă apreciere activității depuse 
de comitetele județene de par
tid. de oi-ganizațiile de partid 
și de stat, de comuniștii care 
lucrează în acest domeniu, a- 
portului lor la educarea socia
listă a maselor. Dar subliniind 
aceste lucruri nu putem să nu 
ne oprim asupra neajunsurilor 
care mai dăinuie. Trebuie spus, 
în acest sens, că in activitatea 
comitetelor județene de partid, 
a organizațiilor de partid s-au 
manifestat neajunsuri: ele nu 
au asigurat o îndrumare și un 
control temeinic, lăsînd uneori 
această muncă numai pe seama 
tovarășilor care se ocupă ne
mijlocit de ea.

Mă așteptam ca secretarii cu 
propaganda care au vorbit aici 
să se refere mai mult la aceste 
lucruri; este o realitate că 
multe comitete județene nu 
conduc și nu se ocupă în fapt 
de activitatea ideologico-educa- 
tivă. au lăsat această sarcină 
în seama cabinetelor de partid, 
a unor organisme și comitete 
speciale, ea neconstituind o pro
blemă centrală a activității de 
partid. Ori, conducerea activi
tății ideologice-educative, de ri
dicare a conștiinței socialiste a 
oamenilor muncii este o înda
torire principală a organelor și 
organizațiilor de partid și a- 
eeastă activitate nu se poate 
desfășura decît sub conducerea 
nemijlocită și permanentă a or
ganelor și organizațiilor de 
partid.

Ați auzit aici pe cîțiva tova
răși care s-au ocupat și se ocu
pă acum de problemele acti
vității ideologice la Comitetul 
Central; au vorbit pe larg unii 
dintre tovarăși și despre nea
junsurile din acest domeniu de 
activitate și despre lipsurile 
pe care le-au avut ei în muncă. 
Eu nu pot să nu fiu de acord 
cu tovarășul Trofin care i-a a- 
tios atenția tovarășului Iliescu 
că nu ne putem limita la a 
spune că, în spiritul muncii co
lective. trebuie să ne facem toți -----  ------ r- —r—,
autocritica, că ne privește pe • facem în toate domeniile de 
._.s _• _x - - - activitate. Pentru a ușura stu

diul politicii partidului nostru 
de către toți comuniștii, de că
tre oamenii muncii, va trcl.ui 
să edităm culegeri sintetice, pe 
probleme, conținînd pasaje Jin 
documentele de partid grupata 
astfel îneît să ofere o 'magine 
clară a orientării ideologice a 
partidului nostru în principalele

a

toți și să luăm măsuri să în
dreptăm activitatea. Tovarășul 
Iliescu a lucrat cîțiva ani la ti
neret — pînă acum cîteva luni. 
El a activat în trecut și la 
Secția dc propagandă, a fost 
și șeful secției. Numai de a 
vorbi la general că trebuie să 
educăm tineretul, nu se poale 1 
Tovarășul Iliescu are și el o 
răspundere pentru lipsurile care 
s-au manifestat in organizarea (Continuare in gag. a 4-a)
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EXPUNEREA
TOVARĂȘULUI

NICOLAE CEAUȘESCU

MASĂ ROTUNDĂ
Din inițiativa biroului comi

tetului de partid al E.M. A- 
ninoasa a avut loc de curând, 
la sediul sindicatului, o masă 
rotundă cu tema ..Introducerea 
armării metalice în frontalele 
sectorului IV, in porțiunile de 
la culcuș și acoperiș, îmbună
tățirea tavanului la fronturile 
respective și mărirea vitezelor 
de avansare". La fructuosul

schimb de experiență dintre 
sec', 'rul IV și sectorul, I unde 
deja s-a cîștigat o tradiție în 
acest sens, au participat șefii 
de brigadă de la abatajele fron
tale, șefii de sectoare și con
ducerea minei.

In final au fost stabilite; mo
dalitățile de extindere a armă
rii metalice la .spițuri" în ca
drul fronturilor minei.

închiderea 
celei de a 11-a Telegrame externe

(Urmare din pag. a 3-a) 

domenii de activitate, în 
legătură cu principalele as
pecte ale vieții sociale inter
ne și situației internaționale. 
De asemenea, vor trebui ela
borate noi lucrări teoretice, 
sub îndrumarea directă a Se
cretariatului C.C. al P.C.R., care 
să dezvolte tezele de bază r>ie 
politicii și ideologiei aiarxist- 
ieniniste ale partidului nos
tru. In fond, ceea ce noi discu
tăm astăzi sînt probleme izvo
râte din hotărîrile Congreselor 
al IX-lea și al X-lea aie parti
dului. Ceea ce este nou, însă, 
este faptul că punem cu toată 
hotărârea problema luării mă
surilor necesare pentru înfăp
tuirea în viață a acestor hotă- 
riri. că trecem la organizarea 
pe baze noi a muncii din acest 
sector de activitate. In realiza
rea acestor sarcini principalul 
este, după părerea mea, lua
rea măsurilor organizatorice, a- 
sigurarea îndrumării și contro
lului permanent. Legat de a- 
ceasta, consider că va trebui 
să ne gîndim ca. in viitor, să 
aducem și anumite îmbunătă
țiri în felul de promovare a 
activiștilor de partid. în sen
sul ca nimeni să nu mai poată 
fi promovat în munca de par
tid fără a fi lucrat nemijlocit 
în producție. în specialitatea 
lui, și numai după un stagiu de 
producție, după ce cunoaște 
viața, realitățile să poată fi 
promovat în munca de activist 
de partid ; totodată acesta să 
fie obligat de a menține per
manent legătura cu viața, cu 
clasa muncitoare, cu producția. 
Numai așa vom crea activiști 
revoluționari, comuniști, legați 
prin toate firele de clasa mun
citoare. de popor, luptători ho
tărî» i pentru cauza socialismu
lui și comunismului.

Am ascultat astăzi pe mulți 
tovarăși care au luat cuvîntul 
aici. Aș putea spune că s-au 
evidențiat în mod deosebit. în 
primul rînd, acei tovarăși care 
sînt mai legați de viață — fie 
că vin din producție direct, F'e 
că lucrează mai aproape de 
producție — prin felul mai re
al, mai principial, comunist în 
care au pus problemele. In ge
neral, apreciez că discuțiile de 
aici au evidențiat că pentru ac
tivul nostru de partid în dome
niul ideologic, pentru întregul 
nostru partid, pentru întreg-J 
nostru popor, problemele edu
cării marxist-leniniste, comu
niste. ale activității ideologice, 
prezintă o deosebită importan
ță. că măsurile stabilite de Co
mitetul Executiv sînt aprobate 
ca măsuri de însemnătate deo
sebită pentru activitatea viitoa
re a partidului.

Am auzit aici pe unii tova
răși că s-ar fi exprimat uncie 
temeri de întoarcere la trecut. . 
Nu știu ce au înțeles sau ce 
înțeleg acei care au asemenea 
temeri. Tn primul rînd nu ne 
putem întoarce la trecut, de
oarece tocmai despre acest 
trecut am vorbit pînă acum. îl 
criticăm și sîntem hotărîți să 
nu mai admitem asemenea stă-i 
de lucruri. Deci Ia trecutul a- 
cesta nu numai că nu ne pu
tem întoarce, dar vrem să-l li
chidăm. Așa cum nu este vorba 
'de întoarcere la laturile nega
tive ale unui trecut mai înde
părtat. la abuzuri, la ilegalități. 
'Asemenea stări de lucruri au 
apus și nu mai pot fi admise, 
nu vor fi admise în societatea 
noastră. Deci, nu văd de ce ar 
trebui să existe îngrijorare Ia 
cineva în legătură cu aceasta. 
Noi dezbatem astăzi măsurile 
necesare ridicării nivelului î- 
deologic, politic, măsurile pen
tru formarea omului nou. con
structor al socialismului și co
munismului. a olului care să 
acționeze în mod conștient, 
stăpîn pe destinele sale, pen
tru făurirea societății socialis
te. Aceasta presupune întărirea 
spiritului de răspundere al 
fiecărui membru al societății, 
respectarea normelor de con
viețuire socială, întărirea dis
ciplinei și ordinii sociale. Lega
litatea socialistă presupune atît

neadmîtereu abuzurilor și ilega
lităților, cit și respectarea le
gilor, a disciplinei și ordinii 
sociale. Numai în măsura în 
care vom acționa pentru ea să 
asigurăm respectarea legilor, a 
disciplinei sociale în toate do
meniile de activitate, vom pu
tea spune că, intr-adevăr, ne 
facem datoria de comuniști. 
Nu putem admite nici anarhie, 
nici indisciplină! Acestea sînt 
incompatibile cu societatea so
cialistă pe care noi o făurim, 
cu acțiunea conștientă a omu
lui in făurirea destinului său. 
Deci, nu este vorba de întoar
cerea la nici un fel de trecut, 
ci este vorba de a deschide 
o cale mai largă spre viitor, 
calea spre viitorul comunist al 
poporului nostru. (Aplauze pu
ternice).

Pentru a merge înainte spre 
comunism este necesar să în
depărtăm din drum tot ceea 
ce ne poate crea greutăți, atît 
în dezvoltarea forțelor de pro
ducție, în perfecționarea rela
țiilor de producție, cît și în ri
dicarea conștiinței socialiste a 
oamenilor muncii, în formarea 
omului nou. Măsurile pe care 
le luăm în domeniul activității 
ideologice și educativ-culturale 
vor marca fură îndoială - un 
moment important în lichida
rea rămînerii în urmă în acest 
domeniu, în îmbunătățirea ac
tivității ideologice care va tre
bui să contribuie la transfor
marea conștiinței comuniste în- 
tr-o uriașă forță revoluționară 
a societății noastre.

Vor fi amar-nic dezamăgiți 
acei comentatori străini care 
încearcă să vadă în aceste mă
suri expresia unei slăbiri a so
cietății noastre socialiste sau a 
partidului nostru, cît și acei 
care scriu că se va recurge la 
măsuri administrative în acti
vitatea ideologică. Nu, domni
lor. măsurile pe care le luăm 
pentru ridicarea rolului activi
tății educative sînt o dova
dă a forței orânduirii noastre 
socialiste, a tăriei și unității 
partidului nostru comunist 1 
(Aplauze). Greșiți, domnilor, și 
nu înțelegeți ce înseamnă 
muncă ideologică marxist-lem- 
nistă, care nu se poate duce 
cu măsuri administrative, ci 
numai prin educație, prin pro
movarea fermă a principiilor 
clasei muncitoare despre lume 
și viață. Desigur, vor fi luate 
măsuri, dar acestea vor fi mă
suri de eliminare din activita
tea noastră a lipsurilor de c-i.e 
am vorbit, acestea sînt măsuri 
politice, sînt măsuri de partid 
și ele sînt chemate să contri
buie la unirea tuturor efortu
rilor pentru asigurarea mersu
lui nostru înainte. (Aplauze pu
ternice). Sîntem hotărîți să fa
cem totul ca mijloacele de e- 
ducație ale societății noastre 
să servească acestui scop, cel 
mai uman și cel mai democra
tic scop din lume — făurirea 
societății comuniste. (Aplauze).

In încheiere, doresc să exprim 
convingerea conducerii noastre 
de partid că toate organele ?> 
organizațiile de partid, toți co
muniștii, începînd cu cei care 
ocupă munci de conducere, nu 
vor precupeți nici un efort 
pentru realizarea hotărârilor 
partidului. Dezbaterile care ur
mează să aibă loc în toate or
ganizațiile de partid vor exer
cita fără îndoială o puternică 
influență pozitivă asupra între
gii activități educative. Astfel, 
plenara Comitetului Central va 
putea face bilanțul dezbaterilor 
din partid și va putea adopta 
hotărîri care să corespundă 
părerilor tuturor comuniștilor. 
Aceste dezbateri și plenar;', 
vor contr'bui la creșterea ro
lului conducător al partidului, 
la întărirea unității sale orga
nizatorice, politice și ideolo
gice ; ca urmare, partidul își 
va putea îndeplini și mai bine 
misiunea sa față de națiunea 
noastră socialistă, față de cau
za socialismului în lume, a 
luptei antiimperialiste, față de 
cauza colaborării între popoare 
și a păcii mondiale. (Aplauze 
puternice, prelungite).

Acordul global

De la începutul lunii curen
te, la două brigăzi aparținînd 
sectorului de deschideri al mi
nei Uricani. și anume la cele 
conduse de Filaret Ungureanu 
și Constantin Gheorghiu, se a- 
plică metoda de salarizare în 
ucord global. Ca urmare a aces
tei măsuri, se scontează pe ur
gentarea punerii în funcțiune 
a două lucrări (galeria de le-

gălură în blocul V, orizontul 
500, respectiv axul de trans
port nr. 7), de mare însemnă
tate pentru îmbunătățirea flu
xului de transport al exploa
tării. In prezent, forma de sa
larizare în acord global este 
aplicată la cea. 45 la sută din 
volumul lucrărilor de construc- 
ții-montaj executate de secto
rul în cauză.

Campionatul republican
de tir cu arcul

al juniorilor
Timp de două zile — sîmbătă 

și duminică — stadionul Jiul 
din Petroșani a găzduit etapa 
finală a campionatului republi
can de tir cu arcul rezervat 
juniorilor. Organizatorii locali 
au făcut eforturi deosebite — 
și absolut lăudabile — de a a- 
sigura cele mai bune condiții 
de desfășurare a întrecerilor. 
Organizat pentru prima dată la 
o asemenea amploare — atît 
ca număr de participant^ cît și 
ca desfășurare — campionatul 
republican de tir cu arcul a 
scos în evidență evoluția bună 
și foarte bună a unor sportivi, 
perspectivele lor de dezvoltare 
în acest frumos sport. Cele mai 
bune comportări le-au avut re
prezentanții din Tg. Mureș, o- 
raș ou vechi tradiții în tirul 
cu arcul. îmbucurător este și 
faptul că componenții echipei 
s-au străduit și au obținut re
zultate satisfăcătoare, dînd în
credere în comportări mai bu
ne pe viitor. Astfel, la juniori 
mari, proba de 2x30 ml, Ale
xandru Crîsnic a ocupat locul 
IV, iar la juniori mici, Ewald 
Edelyn a ocupat locurile III la 
probele de 2x15 ml și 2x30 ml, 
în timp ce colegul său, Gelu

Popa, a obținut același loc — 
III — la proba de 2 X 30 4- 15 
ml.

Pe echipe, primele trei locuri 
au fost ocupate de echipele Vo
ința Tg. Mureș, Mureșul Tg. 
Mureș și Voința Satu Mare. 
Cîștigătorilor le-au fost acor
date titlurile și tricourile de 
campioni republicani pe anul 
1971. S-au mai acordat un nu
măr de diplome, de premii spe
ciale — dintre care unul a 
revenit lui Ewald Edelyn de 
la „Parângul" Petroșani, pen
tru cel mai tînăr concurent 
(sub 14 ani).

Campionatul republican de 
tir cu arcul, rezervat juniori
lor, organizat pentru prima da
tă în orașul Petroșani, a fost 
— sub raportul rezultatelor ob
ținute și a numărului de parti- 
cipanți — o reușită deplină. 
Păcat însă că el nu s-a bucurat 
de atenția cuvenită din partea 
tuturor factorilor ce răspund de 
mișcarea sportivă din municipiu 
și din județul Hunedoara.

20,20

18,30 c-

Matematică : 
de geometrie

ediții a 
„COLIICVIIIOB 
ZIARISTICE*

Intre 8—11 iulie a.c. s-au 
desfășurat la Deva, Hunedoara, 
Petroșani și Lupeni lucrările 
celei de a doua ediții a „Coloc
viilor ziaristice". Ultima zi a 
lucrărilor a cuprins în progra
mul de dimineață o interesan
tă consfătuire de lucru cu ci
titorii și colaboratorii ziarului 
„Drumul socialismului", remar- 
cîndu-se spiritul polemic des
chis al discuțiilor, după care a 
urmat un „Cadran internațio
nal", un tur de orizont în eve
nimentele politice internaționa
le cu discuții asupra unor pro
bleme care frământă astăzi lu
mea. Interesantă, cu cîteva re
alizări de certă valoare ne-a 
apărut și expoziția de fotogra
fii și caricaturi de presă a lui 
Virgil Onoiu, Victor Mihăiles- 
cu și Mircea Bîtcă, Programul 
de după-amiază a cuprins un 
„salon literar" cu participarea 
ur.or poeți și scriitori de pe 
plaiurile Hunedoarei, mulți 
dintre ej colaboratori perma- 
nenți ai ziarului județean. în
chiderea ediției a doua a „Co
locviilor ziaristice" a comple
tat acest program.' Față de pri
ma ediție această a doua ediție 
a colocviilor ziaristice a însemnat 
un important salt calitativ.

S-a reafirmat cu prilejul dis
cuțiilor purtate în aceste zile 
la Hunedoara, Deva sau Petro
șani rolul presei în educarea 
cetățenească, în oglindirea as
pectelor vieții cotidiene a po
porului muncitor ca prezență 
activă în propagarea cuvîntului 
partidului.

PETROȘANI — 7 Noiembrie : 
Poienile roșii (12—14 iulie); 
Republica: Genoveva de Bra
bant (12—14 iulie); PETRILA ■ 
Ambuscada (11—13 iulie); LO- 
NEA — Minerul : întoarcerea 
dr. Mabuse (12—14 iulie); VUL
CAN : Război și pace, seriile 
III și IV (12—14 iulie); LUPENI 
— Cultural : Prețul puterii 
(12—15 iulie); Muncitoresc: Dis
cuție bărbătească (13—14 iulie).
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10,00—11,00 Teleșcoala. Consul
tații pentru examenele de 
admitere.
Probleme 
sintetică (II). Fizică : Cimp 
și substanță, forme struc
turale ale materiei.

18,00 Deschiderea emisiunii. 
Revista literară TV. 
„Toate pinzele sus" — 
misiune pentru tineret. 
Publicitate.
1 001 de seri. 
Telejurnalul de seară. 
România '75. Cincinalul 
calității. Elemente de or
din calitativ care vor ac
celera dezvoltarea econo
mică a țării.
Seară de teatru : „Despot 
Vodă" de Vasile Alecsan- 
dri. Interpretează colecti
vul Teatrului de Stat din 
Arad.
Soliști de muzică ușoară. 
Breviar juridic. 
Telejurnalul de noapte.
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Vedere prin parbriz la intrare în Petroșani
Foto; I. LICIU

Comunicatul Comisiei
guvernamentale sovietice 

în legătură cu cauza morții 
echipajului navei cosmice „Soiuz-li“

MOSCOVA 12 (Agerpres). — 
Agenția T.A.S.S. a transmis co
municatul Comisiei guverna
mentale pentru elucidarea ca
uzei morții cosmonauților avia
tori Gheorghi Dobrovolski, 
Vladislav Volkov și Viktor 
Pațaev. In comunicat se arată 
că, în urma studierii înregis
trării parametrilor zborului na
vei cosmice „Soiuz-l 1“, s-a sta
bilit că, pînă Ia porțiunea de

coborâre, zborul navei s-a des
fășurat normal. Cosmonauții 
Dobrovolski, Volkov și Pațaev 
au acționat în conformitate cu 
programul de zbor.

Pe porțiunea de coborâre a 
navei, cu 30 de minute înain
te de aterizare, s-a produs o 
scădere rapidă de presiune în 
aparatul de coborâre, ceea ce 
a dus la moartea instantanee 
a cosmonauților. Acest lucru 
este confirmat de cercetările

medicale și patologoanatonAce.
Scăderea presiunii a fosl » 

consecință a pierderii etanșe
ității navei. Examinarea apa
ratului de coborâre, care a e-* 
fectuat o aterizare lină, a de
monstrat că nu există avarii în 
construcția lui.

Analiza tehnică a permis sfl 
se stabilească o serie de cau/.e 
presupuse ale pierderii etan
șeității. Cercetarea acestora 
continuă.

E. M. DÎLJA
organizează concurs pentru o-
cuparea următoarelor posturi

vacante

MAISTRU
MAISTRU
MAISTRU

Concursul se va ține în 
sediul exploatării.

■

■

a

MINIER
TRANSPORT
ELECTRICIAN

ziua de 15 iulie 1971, ora 9,

Pot participa la concurs și angajați 
care îndeplinesc condițiile cerute 
goare. Condițiile 
Il.C.M. 914/1968.

Actele pentru 
ținerii concursului

Q
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Congresul chilian 
a adoptat reforma 

constituțională 
pentru 

naționalizarea 
cuprului

SANTIAGO DE CHILE 12 
(Agerpres). — Congresul Chili
an a adoptat duminică seara, 
în unanimitate, în cadrul unei 
sesiuni solemne, reforma con
stituțională prin care este na
ționalizată cea mai mare bo
găție a țării — cuprul. Indus
tria cuprului devine, clin mo
mentul adoptării reformei con
stituționale, „propri-etatea ab
solută, exclusivă, inalienabilă 
și imprescriptibilă a statului 
chilian11.

Sesiunea de duminică a Con
gresului constituie momentul 
culminant al unei lupte înde
lungate pentru recucerirea ce
lei mai importante avuții na
ționale a chilienilor. Așa cum 
preciza în aceeași zi președinte
le Salvador Allende, în cuvîn- 
tarea rostită la adunarea fes
tivă din localitatea Rancagua, 
prin naționalizarea cuprului 
„Chile pășește definitiv pe ca
lea independenței economice, 
ceea ce înseamnă. totodată, 
consolidarea independenței po
litice".

Data de 11 iulie a fost pro
clamată „Zi a demnității națio
nale".

Conform prevederilor refor
mei constituționale statul chi
lian va plăti societăților nord- 
americane ale căror proprietăți 
au fost naționalizate despăgu
biri eșalonate pe următorii 30 
de ani. Trecerea cuprului în 
proprietatea statului va aduce 
anual Republicii Chile un ve
nit de 800 milioane dolari, 
„metalul roșu11 reprezentând, 
astfel, principala sursă de de
vize a țării.

Chile este principalul produ
cător de cupru al lumii. Anul 
trecut, minele chiliene au pro
dus 85 000 tone metrice de me-
tal.

de salarizare

ai altor unități 
de reglementările în vi- 
sînt cele prevăzute în

depune pînă în preziuaconcurs se vor
la biroul personal al exploatării.

Informații suplimentare se pot obține zilnic între orele 
7—15 de la biroul personal al exploatării.
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CENTRALA CĂRBUNELUI 
PETROȘANI

BAZA DE APROVIZIONARE 
SI TRANSPORT>

angajează temporar 

muncitori calificați, zidari 
pentru diverse lucrări. 

Salarizarea — conform Il.C.M. 914/1968.

Informații suplimentare se pot primi zilnic la sediul
B.A.T. din str. Mihai Viteazul nr. 3.

VIZITA DELEGAȚIEI 
DE PARTID

ȘI GUVERNAMENTALE 
CONDUSE DE TOVARĂȘUL 

LEONTE RĂUTU
LA C.C. AL P.P.R. MONGOL

ULAN BATOR 12 (Agerpres). 
— Delegația de partid și gu
vernamentală a Republicii So
cialiste România, condusă de 
tovarășul Leonte Răutu, mem
bru al Comitetului Executiv al 
C. C. al P.C.R., vicepreședinte 
a’ Consiliului de Miniștri care 
participă la festivitățile prile
juite de cea de-a 50-a aniver
sare a Revoluției Populare 
Mongole, a depus o coroană la 
Monumentul eroilor sovietici. 
Au mai depus coroane și cele
lalte delegații prezente 'a fes
tivități.

★

Cu ocazia primirii la C.C. a* 
P.P.R.M., s-a înmînat membri
lor delegației române, ca și 
membrilor celorlalte delegații 
sosite spre a participa la festi
vități. Medalia jubiliară „A 
50-a aniversare a Revoluției 
Populare Mongole11 de către

J. Sambu. membru al Biroului 
politic al C.C. al P.P.R.M., pre
ședintele Marelui Hural Popu
lar. i

★

La 12 iulie, delegația de par
tid și guvernamentală a Repu
blicii Socialiste România, con
dusă de tovarășul Leonte Rău
tu, a făcut o vizită la C.C. al 
P.P.R.M., fiind primită de tova
rășul J. Țedenbal. prim-secre- 
tar al C.C. al P.P.R.M., preșe
dintele Consiliului de Miniștri 
al R. P. Mongole.

Cu acest prilej, a avut lac 
o convorbire tovărășească. Ia 
care au participat membrii de
legației române, iar din partea 
mongolă D. Gombojav, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniș
tri. P. Sagdarsuren, șeful sec
ției relații externe a C.C. al 
P.P.R.M„ L. Rincin. ministrul 
afacerilor externe. S. Sosorba- 
ram, ministrul culturii.

Islanda

Un nou guvern,
de sfînga, va înlocui 

pe cel centrist
RE\ KJAVIK 12 (Agerpres). 

— La Reykjavik s-a anunțat 
că un nou guvern de stînga îl 
va înlocui pe cel centrist, ca
re a deținut puterea timp de 
12 ani. Profesorul Olafur Jo
hannesson, liderul Partidului 
progresist, a anunțat că nego
cierile dintre partidul său cu 
Alianța Populară din Islanda 
(comunist) și cu Partidul Libe
ral de Stingă s-au încheiat cu

n Maroc 
restabilit

RABAT 12 (Agerpres). — 
Calmul a fost restabilit luni 
pe întreg cuprinsul teritoriu
lui marocan — relatează de ]a 
Rabat corespondenții agențiilor 
de presă. Intr-o serie de orașe 
din țară, relatează agenția 
Reuter, populația a organizat 
manifestații în sprijinul rege
lui Hassan al II-lea.

Postul de radio Rabat a a-
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calmu
nunțat că toți complotiștii au 
fost arestați și că principalii 
inițiatori ai tentativei de lovi
tură de stat au fost executați 
luni.

Tot luni, la Rabat au avut 
loc funeraliile celor uciși în 
timpul incidentelor de la pala
tul Skhirat. Au fost prezenți 
regele Hassan al II-lea și cei 
mai înalți demnitari ai țării.

succes, cele trei partide ajun- 
gînd la un acord privind re
dactarea platformei noului gu
vern. In programul noii coali
ții figurează, între altele, de
nunțarea acordului special a- 
mericano-islandez privind baza 
de la Keflavik și retragerea 
trupelor americane staționate 
aici.

Johannesson a fost însărci
nat la 19 iunie de președintele 
Kristjan Eldjarn cu formarea 
noului cabinet., destinat să în
locuiască fosta coaliție guver
namentală a premierului Jo
hann Hafstein, care a pierdut 
majoritatea în alegerile din 13 
iunie.

In componența noului cabi
net vor intra trei reprezentan
ți ai Partidului progresist, doi 
ai Alianței Populare din Is
landa și doi ai Partidului Li
beral de Stingă.

Pseudo 
deturnare

OCOLUL SILVIC
PETROȘANI
angageaza

muncitori sezonieri la recol
tarea fructelor de pădure

face zilnic la punctele de achiziție.
— gratuită la cabanele muncitorești, 
de muncă Jigoreasa, Valea Popii, Aușel,

Plata se
Cazarea
Locurile 

vodul, Cimpa și Jieț.
Lămuriri suplimentare, la sediul Ocolului silvic din 

Petroșani, str. Ilie Pintilie nr. 3, lelefon 1275.
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SHANNON — IRLANDA 12 
(Agerpres). — Ancheta deschi
să de autoritățile aeroportului 
irlandez Shannon după ateri
zarea „Boeingului 707" aparți
nînd companiei americane 
„T.W.A.", deturnat duminică Iu 
prânz la scurt timp de la de
colarea sa de pe aeroportul 
din Londra, a ajuns la con
cluzia că echipajul a fost aler
tat de o notă anonimă, desco
perită în timp ce avionul se a- 
fla deasupra Țării Galilor. In 
notă era semnalată prezența 
la bord a unei bombe care va 
exploda în cazul în care co
mandantul navei nu se va 
îndrepta spre Alger. Pasagerii 
și avionul au fost supuși pe 
aeroportul din Shannon unui 
riguros control, dar nici o bom
bă nu a fost descoperită. An
chetatorii se străduiesc să des
copere cine este autorul ame
nințării scrise. A fost avansa
tă chiar presupunerea că res
ponsabilul pseudo-deturnării 
nici nu ar fi fost de fapt la 
bordul „Boeingului".
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