
i i 1

PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VA t^Steagul roșu PLENARA
Comitetului Central

al Partidului
ANUL XXVIII Nr. 6 84fi JOI 4 NOIEMBRIE 1971 4 pagini 30 bani

Comunist Român

EXPUNEREA TOVARĂȘULUI
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cu privire la Programul P.C.R. pentru îmbunătățirea activității

ideologice, ridicarea nivelului general al cunoașterii și educația
socialistă a maselor, pentru așezarea relațiilor

din societatea noastră pe baza principiilor
eticii și echității socialiste și comuniste

Stimați tovarăși.
Transformările revoluționare 

din societatea contemporană, in
clusiv cele petrecute în țara 
noastră, marile schimbări din 
viața internațională și uriașa 
revoluție tehnico-ștâințifică mon
dială produc mutații radicale 
în gîndirea maselor largi de oa
meni ai muncii, au puternice re
percusiuni asupra întregii dez
voltări economico-sociale a uma
nității.

Se poate afirma, fără nici o 
rezervă, că trăim o epocă în 
care dezvoltarea tumultuoasă a 
forței or de producție care di
namizează întregul progres so
cial, este tot mai mult deter
minată de avîntul științei, al cu
noașterii umane în general. Pro
ducția de bunuri materiale, ca
re înregistrează o puternică dez
voltare și activitatea științifică 
de lărgire a orizontului cunoaș
terii — laturi esențiale, insepa
rabile ale activității omului — 
exercită o puternică înrâurire 
asupra conștiinței sociale a tu
turor popoarelor.

Masele populare ințejeg tot 
mai mult rolul hotărâtor pe ca
re îl au în procesul producției 
materiale și spirituale, în în
treaga dezvoltare a societății 
contemporane. In acest context, 
activitatea ideologică și politico-

Realizările regimului nostru 
pe planul dezvoltării sociale 

și ridicării nivelului de cultură 
al poporului

Tovarăși,
Analiza activității politico- 

educative trebuie făcută în 
strânsă legătură cu mersul con
strucției noii societăți în gene
ral. Numai așa vom putea în
țelege mai bine atât succesele, 
cât și neajunsurile care s-au 
manifestat in activitatea noas
tră in anii făuririi orânduirii 
socialiste.

După cum se știe, in anii con
strucției socialiste, poporul ro
mân a obținut succese istorice 
pe calea dezvoltării sale eco
nomico-sociale. Au fost lichidate 
pentru totdeauna clasele exploa
tatoare burghezo-moșierești, pro
prietatea capitalistă asupra mij
loacelor de producție, întreaga 
putere politică și economică 
trecând in mâinile clasei mun
citoare în alianță cu țărănimea 
și celelalte forțe sociale; oame
nii muncii au devenit cu ade
vărat stăpînii mijloacelor de 
producție, ai întregii avuții na
ționale. ai propriului lor des
tin.

Intr-un timp istoric scurt a 
•fost făurită economia socialistă 
-unitară, bazată pe două forme 
de proprietate socialistă — de 
stat și cooperatistă. In cei peste 
20 de ani de economie planifi
cată s-au obținut succese re
marcabile în dezvoltarea indus
triei și agriculturii _ socia
liste. România situîndu-se 
■printre țările cu cele mai înalte 
ritmuri de creștere economică.

Dezvoltarea impetuoasă a for
țelor de producție, diversifica
rea și perfecționarea producției 
materiale precum și amplasarea 
■rațională a noilor unități in
dustriale și sooial-culturale pe 
■teritoriul țârii au produs mari 
schimbări în structura socială 
a României. Aceste schimbări 
6e reflectă în caracterul nou al 
clasei muncitoare — clasă con
ducătoare a societății noastre 
socialiste — în caracterul nou 
al țărănimii cooperatiste a că
rei alianță cu clasa muncitoa
re constituie forța de granit a 
orânduirii socialiste, în transfor
mările adinei pe care le-a cu
noscut intelectualitatea patriei 
noastre care a devenit de fapt 
o intelectualitate cu totul nouă, 
legală prin toate fibrele ei de 

educativă de lărgire a orizon
tului cunoașterii capătă o tot 
mai mare însemnătate.

După cum se știe, o dată cu 
trecerea la înfăptuirea planului 
cincinal 1971—1975, România a 
intrat într-o nouă etapă a e- 
voluției sale economico-sociale 
— etapa făuririi societății so
cialiste multilateral dezvoltate. 
Am. vorbit în cîteva rânduri des
pre caracteristicile acestei etape 
noi și nu doresc să mă opresc 
acum la aceste probleme. Voi 
menționa numai faptul că în 
noile condiții de dezvoltare a 
țării noastre, activitatea ideolo- 
gico-educativă devine o puter
nică forță, că formarea omului 
nou. cu o înaltă conștiință so
cialistă, cu un larg orizont de 
cultură reprezintă un factor de 
prim ordin în întreaga acti
vitate de transformare revoluțio
nară a societății, de edificare a 
socialismului și comunismului.

Pornind de la aceste consi
derente, plenara Comitetului 
Central al partidului este che
mată să analizeze activitatea 
politico-ideologică și educativă, 
să stabilească măsurile necesa
re în vederea îmbunătățirii a- 
cestei munci, ridicării ei la ni
velul cerințelor noii etape de 
dezvoltare în oare a intrat țara 
noastră, a uriașelor schimbări 
din lumea contemporană.

clasa muncitoare, de țărănime, 
de întregul popor.

Aceste profunde transformări 
cît și politica națională mar- 
xist-leninistă a partidului nos
tru au produs, de asemenea, 
schimbări importante în relațiile 
dintre oamenii muncii români 
și de alte naționalități; s-a în
tărit și se dezvoltă continuu co
laborarea și prietenia dintre cei 
ce muncesc, fără deosebire de 
naționalitate, în munca și lupta 
unită pentru făurirea socialis
mului în patria comună.

Aceste schimbări se reflectă, 
de asemenea, și in faptul că 
mai mult de 50 la sută din forța 
de muncă activă lucrează în in
dustrie și în celelalte ramuri 
neagricole, iar în cursul aces
tui cincinal forța de muncă ce 
va continua să lucreze în agri
cultură se va reduce la circa 
40 la sută. Ca urmare a avântu
lui puternic al întregii econo
mii naționale, a crescut con
tinuu venitul național- care în 
1970 s-a realizat în proporție 
de peste 60 la sută în industrie. 
Aceasta a permis atît alocarea 
unor însemnate mijloace mate
riale și financiare în scopul re
producției socialiste lărgite, al 
creșterii avuției naționale, cît 
și repartizarea unei părți în
semnate din venitul național 
pentru fondul de consum. Pc 
această bază s-a asigurat spori
rea continuă a veniturilor oa
menilor muncii, care în cinci
nalul 1966—1970 au fost de cir
ca 2,5 ori mai mari decît în 
cincinalul 1951—1955.

Pentru a înțelege mai bine 
preocuparea partidului și statu
lui privind creșterea continuă 
a veniturilor oamenilor muncii, 
voi menționa un singur fapt, și 
anume că numai sporul veni
turilor reale pc o persoană în 
1975 față de 1970 va fi aproxi
mativ egal cu întregul venit 
mediu anual pe o persoană rea
lizat în primul cincinal.

Toate marile realizări obținu
te în domeniul dezvoltării eco
nomico-sociale, în ridicarea bu
năstării materiale și spiritu de 
a poporului, demonstrează jus
tețea liniei generale marxisi-’.e- 
nî niște a partidului nostru care 
a știut să aplice adevărurile ge
nerale la condițiile concrete din 

țara noastră, să asigure mersul 
ascendent al construcției socia
liste.

Succese de seamă au fost ob
ținute în acești ani în dome
niul învățământului, științei, li
teraturii și artei care au cunos
cut, de asemenea, mari schim
bări. Revoluția culturală, înce
pută odată cu instaurarea pu
terii oamenilor munoii s-a des
fășurat cu succes.

Este cunoscută starea de îna
poiere în care se găsea Româ
nia în timpul regimului bur- 
ghezo-moșieresc, precum și moș
tenirea grea pe care am pre
luat-o în această privință. Pen
tru partidul și statul nostru 
socialist s-au impus ca^ o nece
sitate obieotivă lichidarea ra
pidă a acestei situații, înfăp
tuirea într-un timp cât mai scurt 
a măsurilor menite să ducă la 
ridicarea nivelului de cultură 
al întregului popor. încă de a- 
tunci — și viața a confirmat a- 
cest lucru — apărea cu toată 
claritatea că dacă nu vom reuși

Dezvoltarea învățămîntului
număr de elevi și studenți

Nr. 
crt. 1938/1939 1970/1971

1. Invățămint 
de cultură

obligatoriu 
generală 1 575 477 2 941 265

2. Invățămint liceal • 49 287 505 891
3. învățămînt profesional, de

specializare postliceală și
de maiștri 39 250 317 367

4. Invățămint superior 26 489 151 885
Total 1 690 503 3 916 408

Pină la sfârșitul actualului 
cincinal se prevede ca numă
rul elevilor și studenților să 
depășească 5 milioane, repre
zentând aproape un sfert din 
populația țării. Cred că aceste 
date vorbesc de la sine despre 
dezvoltarea pe care a cunos
cut-o în acești ani învățămân
tul din țara noastră.

Este de înțeles că realizările 
obținute în domeniul învățămân
tului, al formării cadrelor ne
cesare tuturor domeniilor de 
activitate, în înarmarea tinere
tului țării noastre ou cele mai 
noi cuceriri ale științei și teh-

Dezvoltarea activității 

1938 1970
Numărul unităților de 

cercetare științifica
Total personal din unitățile

51 303

de cercetare științifică 5 00(1 37 000

Dar în afară de cifre, care ciale ș:i politice, care este che-
sânt prin ele însele grăitoare, mată să joaoe un rol impor-
trebuie menționat că astăzi ac- tant în întreaga activitate ideo-
tivitatea științifică joacă un rol logică și educativă din Româ-
de mare însemnătate în asigu- nia.
rarea progresului rapid al c-. 
conomiei românești. Voi

cîteva
menționa, de 
date privind

asemenea, 
creația li-

Au cunoscut, de asemenea, o 
puternică dezvoltare științele 
sociale; nu de mult a fost în
ființată Academia de științe so-

tcrar-artistică, îndeosebi în ce 
privește literatura, teatrul, mu-
zică, cinematografia.

Tabel privind dezvoltarea culturii
și creației literar-artistice

Nr. Unitatea de
crt. Indicatori măsură 1938 1970

1. Teatre și instituții muzicale
— Unități număr 18 143
— spectatori și auditori mii. 1.6 12,0

2. Cinematografe
— unități număr 338 G275
— spectatori mii 41,4 198,7

3. Cămine culturale, cluburi
și case de cultură număr 3 467 7 744

4. Formații artistice de
amatori nu măr 3 500 24 543

5. Activitatea editorială 
a) titluri de lucrări total număr 2 300 3 879

din caro:
— lucrări originale număr 1 900 2 998
— traduceri număr 400 881

să lichidăm starea de înapoiere 
culturală, să creăm cadrele ne
cesare de specialiști și de mun
citori pentru toate domeniile 
de activitate, însăși dezvoltarea 
economică-socială a țării nu se 
va putea înfăptui cu succes.

Sînt cunoscute eforturile de
puse în direcția aceasta. Ca ur
mare, am ajuns astăzi la în
vățământul de 10 ani — care 
va fi generalizat în următorii 
2—3 ani — obligatoriu și gra
tuit pentru întregul tineret, la 
cuprinderea în învățămînțul li
ceal și în școlile profesionale 
de. meserii a celei mai mari 
părți a tineretului, la dezvol
tarea și diversificarea învăță
mîntului superior care poate fi 
astăzi comparat cu ce] din ță
rile cele mai avansate. Cred că 
este indicat să ne re fer ini, în a- 
ceastă privință la unele ’date 
comparative spre a înțelege mai 
bine eforturile depuse și marile 
schimbări ce s-au produs în 
domeniul învățămîntului și cul
turii în țara noastră.

nicii constituie unul din factorii 
primordiali ai progresului ra
pid al României pe calea dez
voltării economico-sociale, unul 
din factorii esențiali pentru vic
toria socialismului în România.

O atenție deosebită s-a acor
dat, de asemenea, dezvoltării ști
inței, faotor tot mai important 
în asigurarea progresului eco
nomic și social al întregii țări 
și în lărgirea orizontului gene
ral de cunoaștere. Tată cîteva 
date care vorbesc în mod con
cludent despre dezvoltarea cer
cetării, â activității științifice.

de cercetare științifică

1 333

b) tiraj total mii. exempl.

mii. exempl.

8,0

6.5
1.5

din care :
— lucrări originale
— traduceri mii. exempl.

6. Biblioteci publice
— unități număr 3 100
— volume existente mii. exempl. 1.1

7. Ziare, reviste și alte 
publicații periodice 
— tiraj anual mii. exempl. 650

8. Muzee
— unități număr 83
— vizitatori mii 875

9. Radio și televiziune
— abonamente radio și 

radioficare
— abonamente la

mii 252

televiziune mii —

3 075

1484

59,3

•10,7
18,6

In ce privește producția ci
nematografică, după cum se știe, 
ca s-a dezvoltat de fapt în anii 
construcției socialiste. In anul 
1970 au fost produse în țara 
noastră 39 de filme de 
lung și scurt metraj, circa 160 
de filme documentare și științi
fice, precum și 76 jurnale ci
nematografice; există o bază 
bună care ne poate .permite ca 
în scurt timp să realizăm o 
producție de filme superioară, 
atît din punct de vedere can
titativ cît și calitativ, astfel ca 
cinematografia să-și îndeplineas
că în condiții tot mai bune im
portantul rol care îi revine în 
șocietatea noastră socialistă.

Din toate aceste date, din 
comparația situației de astăzi

Experiența partidului nostru 
în organizarea activității 

ideologice și politice de masă 
în perioada construirii 

socialismului

cconomico-sociale, au

Stimați tovarăși,
Congresul al IX-lea, Confe

rința Națională și Congresul al 
X-lea al partidului, adoptînd 
planurile cincinale pentru pe
rioadele respective, măsurile 
pentru dezvoltarea Și perfec
ționarea conducerii întregii ac
tivități 
acordat, după cum este cunos
cut, o atenție deosebită muncii 
politico-educative. Partidul nos
tru a pornit de la faptul că des
fășurarea unei permanente acti
vități politico-ideologice Și de 
educație socialistă reprezintă o 
necesitate obiectivă în întreaga 
perioadă de construire a socia
lismului și comunismului, o 
componentă esențială a proce
sului de făurire a noii socie
tăți. Noi considerăm și am con
siderat întotdeauna că menirea 
istorică a socialismului este nu 
numai de a elibera omul de 
asuprire și exploatare, de a a- 
sigura bunăstarea lui materială, 
ci de a făuri o civilizație spi
rituală superioară, care nu se 
poate realiza decît prin forma
rea unui om nou, cu o înaltă 
conștiință și pregătire  ̂cultu
rală și profesională, cu un pro
fil moral-politic înaintat. Am 
pornit deci de la concepția lui 
Marx, Engels și Lenin că so
cialismul și comunismul nu pot 
fi concepute decît ca rezultat 
al creației istorice conștiente a 
maselor, ca orânduirea în care 
pentru prima dată în istorie 
masele se ridică la un nivel su
perior de înțelegere a necesi
tății, a legilor obiective, și ac
ționează în spiritul cerințelor a- 
cestora, făurindu-și în mod con
știent propriul lor destin. So
cialismul, îndeosebi comunis
mul. este acea orânduire socială 
în care, așa cum sublinia En
gels, „viața socială a oameni
lor, cave pînă acum li se opu
nea ca ceva impus de natură 
și istorie, devine un act liber 
a’, lor. Forțele obiective, străine, 
care dominau pînă acum isto
ria, trec sub controlul oameni- 

cu cea din trecut, reiese cu toată 
claritatea că, în anii construcției 
socialiste, o dată cu avîntul pu
ternic al forțelor de producție, 
s-au înregistrat mari succese în 
ridicarea nivelului general de 
cultură al întregului nostru po
por.

Se poate afirma cu deplin te
mei că a avut loc o puternică 
revoluție culturală care prin 
complexitatea și implicațiile ei 
ocupă același loc, ca și 
marile schimbări revoluționare 
din industrie și agricultură.

Dezvoltarea învățămîntului, 
științei și a întregii activități 
culturale a exercitat o puter
nică influență asupra tuturor 
marilor transformări revoluțio
nare petrecute în țara noastră.

lor înșiși. Abia din acest mo
ment oamenii își vor făuri, pe 
deplin conștienți, propria lor is
torie, abia din acest moment 
cauzele sociale puse în mișcare 
de ei vor avea în chip precum
pănitor și în măsură tot mai 
mare efectele voite de ei. Este 
saltul omenirii din imperiul ne
cesității în imperiul libertății1'.

România se găsește azi în e- 
tapa făuririi primei faze a co
munismului — socialismul — e- 
tapă ce se întinde pe o peri
oadă îndelungată și care cu
noaște diferite stadii de dezvol
tare.

Etapa trecerii de la capitalism 
la comunism constituie un pro
ces revoluționar complex, caic 
începe dar nu se încheie o dată 
cu cucerirea puterii politice de 
către clasa muncitoare în alian
ță cu țărănimea, cu intelectua
litatea și celelalte forțe sociale. 
Transformările revoluționare 
din toată această epocă, cuprind 
în mod obligatoriu, atît baza 
tehnico-materială, cît și conști
ința socială.

Trebuie să pornim de la fap
tul că, în realitate, cucerirea 
puterii reprezintă abia începu
tul operei de transpunere în 
viață a idealurilor socialismu
lui și comunismului pentru care 
au luptat și s-au jertfit cei mai 
buni fii ai poporului, a aspira
țiilor de libertate, egalitate, e- 
chitate și bunăstare materială 
șl spirituală ale milioanelor de 
oameni ai muncii — adică a 
acelor realități care deosebesc 
fundamental socialismul de 
toate orânduirile anterioare. A- 
tingerea acestor țeluri presupu
ne o lungă perioadă de timp în 
care au loc profunde transfor
mări revoluționare în structura 
societății, în natura relațiilor 
sociale, în gîndirea și modul 
de existență al oamenilor. Bizu- 
indu-se pe studierea și cunoaș-

(Continuare in pag. a 2-a)

Miercuri, 3 noiembrie, au început lucrările 
Plenarei Comitetului Central al Partidului Co
munist Român.

Plenara are la ordinea de zi : Programul 
P.C.R. pentru îmbunătățirea activității ideolo
gice, ridicarea nivelului general al cunoașterii 
și educația socialistă a maselor, pentru așeza
rea relațiilor din societatea noastră pe baza 
principiilor eticii și echității socialiste și comu
niste.

La lucrările plenarei iau parte ca invitați — 
șefi de secții la Comitetul Central, membri ai 
Colegiului Central de Partid, miniștri, membri 
de partid cu stagiu din ilegalitate, cadre din 
conducerile Frontului Unității Socialiste, Uniu
nii Generale a Sindicatelor, Uniunii Naționale 
a Cooperativelor Agricole de Producție, Uniu
nii Tineretului Comunist, Consiliului Național 
al Femeilor, ale consiliilor oamenilor muncii 
de naționalitate maghiară și germană, secretarii 
cu probleme de propagandă ai comitetelor ju
dețene de partid, conducerile Academiei de ști
ințe sociale și politice și Academiei „Ștefan 
Gheorghiu** pentru pregătirea cadrelor de con
ducere a activității de partid, social-politice, 
economice și administrației de stat, rectori ai 
instituțiilor de învățămînt superior din Capi
tală și din țară, conducători ai Consiliului Cul
turii și Educației Socialiste, ai Ministerului In- 
vățămîntului, ai unor instituții de artă și cul
tură, ai uniunilor de creație, directori de teatre, 
scriitori, muzicieni, artiști plastici, oameni de 
știință, redactori șefi ai presei centrale, ai pre
sei literar-artistice, directori de edituri, lucră
tori în domeniul cinematografiei și radiotele- 
viziunii.

A fost aprobată componența Comisiei pentru 
elaborarea proiectului de hotărîre a plenarei, 
constituită din tovarășii Emil Bodnaraș, Gheor- 
ghe Pană, Miu Dobrescu, Iosif Uglar, Vasile 
Potop, Zaharia Stancu, Ștefan Voicu.

Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, secretar 
general al Partidului Comunist Român, a pre
zentat Expunerea cu privire la Programul 
Partidului Comunist Român pentru îmbunătă
țirea activității ideologice, ridicarea nivelului 
general al cunoașterii și educația socialistă a 
maselor, pentru așezarea relațiilor din societa
tea noastră pe baza principiilor eticii și echității 
socialiste și comuniste.

In cursul după-amiezii au început dezbaterile 
pe marginea expunerii prezentate de secretarul 
general al partidului.

Au luat cuvîntul tovarășii Emil Bodnaraș, 
membru al Comitetului Executiv, al Prezidiu
lui Permanent al C.C. al P.C.R., vicepreședinte 
al Consiliului de Stat, Mircea Malița, ministrul 
învățămîntului, Gheorghe Blaj, prim-secretar 
al Comitetului județean Maramureș al P.C.R., 
Ilie Verdeț, membru al Comitetului Executiv, 
al Prezidiului Permanent al C.C. al P.C.R., 
prim-vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, 
Aurel Baranga, dramaturg, Ilie Rădulescu, se
cretar al Comitetului municipal București al 
P.C.R., Constantin Dăscălescu, prim-secretar al 
Comitetului județean Galați al P.C.R., Paul Ni- 
culescu-Mizil, membru al Comitetului Execu
tiv, al Prezidiului Permanent, secretar al C.C. 
al P.C.R., Traian Dudaș, prim-secretar al Co
mitetului județean Mehedinți al P.C.R., Valter 
Roman, directorul Editurii Politice. Mihai Gere, 
membru supleant al Comitetului Executiv, se
cretar al C.C. al P.C.R., și Zaharia Stancu, pre
ședintele Uniunii Scriitorilor.

Lucrările Plenarei C.C. al P.C.R. continuă.

Convorbiri oficiale 
româno-malteze

Palatul Consiliului deLa
Miniștri au avut loc, miercuri 
după-amiază, convorbiri oficia
le între președintele Consiliu
lui de Miniștri al Republicii 
Socialiste România, Ion Gheor
ghe Maurer, și primul minis
tru al Maltei, Dom Mintoff.

Au participat, din partea ro
mână. Cornel Burtică, minis
trul comerțului exterior, George 
Macovescu, prim-adjunct al 
ministrului afacerilor externe. 
Ion M:neu adm- ' al minis
trului minelor, petrolului și 
geologiei, lacob Ionașcu, am-

Comiletul de partid de la 
preparația din Lupeni acordă 
o atenție sporită educării ti
neretului. El a îndrumat Comi
tetul organizației U.T.C. să pre
zinte în fața tinerilor expuneri 
pe teme de etică. Aceste ex
puneri, urmate de discu- 

basadorul României în Malta, 
Dumitru Mihail, director în 
Ministerul Afacerilor Externe.

Din partea malteză au par
ticipat Giuseppe Camilleri, se
cretarul personal al primului 
ministru, dr. Edgard Mizzi, a- 
vocatul general de pe lîngâ 
Departamentul Justiției.

In cadrul convorbirilor, care 
s-au desfășurat într-o atmos
feră cordială, au 
probleme privind 
relațiilor dintre 
Malta.

fost abordate 
dezvoltarea 

România și

(Agerpres)

ții, sînt concretizate cu exem
ple pozitive și negative din 
munca și comportarea în so
cietate a tinerilor de la pre- 
parație. La expunerile care au 
avut loc pînă în prezent au 
participat peste 300 de tineri.
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EXPUNEREA TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU

(Urmare «lin pnțj. 1)

Ierta legilor obiective ale dez
voltării sociale, partidul comu
nist trebuie să conducă în 
mod conștient acest vast 
și complex proces revolu
ționar, să organi- e e pârlit iparca 
întregului popor la desfășurarea 
sa >n cele mai bune condițiuni. 
Lupta Doastră pentru făurirea 
eotietății socialiste multilateral 
decoltate este parte integrantă 
n procesului revoluționar de 
trecere .< României spre comu
nism.

Numai atunci cînd oamenii 
vor dirija în mod conștient 
procesele sociale și vor obține 
..efectele voite de ei' se va pu
tea vorbi cu adevărat de trece
rea la comunism.

Tocmai de aceea partidul 
nostru, preocupăridu-se neconte
nit de avîntul forțelor de pro
ducție. în vederea asigurării u- 
nci abundente de bunuri mate
riale. de perfectionarea relați
ilor de producție, acordă în a- 
cclași timp o atenție deosebită 
activității polilico-ideologicc, de 
formare a omului nou în stare 
«ă-și făurească în mod conști
ent propriul său viitor.

Transformarea oamenilor. înar
marea lor cu concepția îna
intată despre viață și societate 
— materialismul dialectic și is
toric — cu cele mai noi cunoș
tințe și concluzii ale științei, 
constituie una . din cele mai 
complicele probleme, cu mult 
mai grea în multe privințe de- 
cit dezvoltarea economiei.

De aceea, activitatea ideolo- 
gică-educativâ, de dezvoltare a 
«onștiinței socialiste, constituie 
c sarcina permanentă a între
gului partid, cere o muncă stă
ruitoare, plină de răspundere și 
lăbdare. Fără nici o exagerare 
trebuie spus că însuși viitorul 
comunist al patriei noastre de
pinde de dezvoltarea cu succes 
o acestei munci.

Tovarăși,

O analiză chiar succintă a 
muncii jdeologicc-educative des
fășurate în perioada de după 
Congresul al IX-lea ne dă pu
tința să apreciem că s-a depus 
o muncă intensă, că s-an ob
ținut rezultate de seamă în ri
dicarea nivelului politico-ideo
logic al tuturor comuniștilor. în 
de/voltarea conștiinței socialis- 
ic a tuturor oamenilor muncii. 
In acest cadru se înscriu, de 
altfel, și măsurile luate pentru 
îmbunătățirea conducerii activi
tăți; economico-sociale. crearea 
condițiilor politice și organiza
torice pentru participarea lar- 
■gă a maselor de oameni ai 
muncii la conducerea tuturor 
Fecioarelor de activitate. Fap
tul că în decursul anilor parti
dul nostru a avut o linie gene
ra’s justă, a știut să a- 

-pliee în mod creator adevăru
rile generale și legile obiective 
ale construcției noii orînduiri 
la condițiile concrete din țara 
noastră se datorește și preocu
pării sale permanente de orga
nizare a activității politico-ideo- 
logice. de înarmare a membri
lor Și a cadrelor de partid cu 
concepția materialist-dialectică 
și istorică despre viață și so
cietate.

De asemenea, rezultatele acti
vității educative, de ridicare a 
conștiinței politice a maselor de 
oameni ai muncii se reflectă în 
faptul că întregul popor reali
zează neabătut în viață politica 
Internă șj externă a partidului 
nostru, politică ce corespunde 
pe deplin intereselor sale vitale.

Dind o înaltă apreciere rezul
tatelor obținute de poporul nos
tru, sub conducerea partidului. 
In întreaga activitate economi- 
co-socia’ă și în munca politico- 
ideologică. nu putem trece pes
te faptul câ in anii construcției 
socialiste și-au făcut loc nume
roase lipsuri, greșeli și — du
pă cum se știe — uneori chiar 
abuzuri și ilegalități, grave în
călcări ale normelor de partid, 
precum și ale normelor de con
viețuire Și ale legalității socia
liste.

Nu dorese să mă refer acum 
la unele lipsuri din activitatea 
economică, deoarece despre ele 
am vorbit nu o dată : știm cu 
toții că mai avem încă multe 
de făcut pentru a asigura ri- 
-dicarea României la nivelul ță
rilor dezvoltate din punct de 
vedere economic. Dar știm, de 
asemenea, că realizările de pînă 
acum, programul elaborat de 
Congresul a) X-lea deschid in 
fața întregului nostru popor 
-perspective minunate — și a- 
vem toate condițiile pentru a 
lichida, intr-o perioadă scurtă, 
râmînerile în urmă. Este știut 
că, mai cu seamă în primii ani 
ai construcției socialiste, a tre
buit să ducem o luptă hotărîtă 
împotriva obiceiurilor și con
cepțiilor despre viață rămase 
de la vechea orînduire burghe- 
zo-moșiereascâ ; a trebuit să 
Infrîngem împotrivirea, cîteoda- 
tă Înverșunată, a fostelor clase 
stăpinitoare care nu se împăcau 
cu gîndul că au pierdut pentru 
totdeauna pozițiile lor privile
giate.

Este de înțeles că în aceste 
împrejurări au fost necesare 
măsuri holărite împotriva tutu
ror încercărilor elementelor re
acționare care urmăreau să îm
piedice desfășurarea cu succes 
a construcției socialiste în țara 
noastră. Cred că asupra acestor 
probleme există o deplină cla
ritate. Viața demonstrează și 
astăzi că acolo unde nu se ac
ționează eu fermitate pentru a- 

pârarea cuceririlor revolution j- 
iv. denxxjaUce, aceste cuceriri 
pot fi prejudiciate. Ani în ve
dere acțiunile forțelor reacțio
nare, imperialiste, în unele țări 
din America de Sud, Africa. 
Asia și chiar din Europa, care 
nu numai că se împotrivesc 
dezvoltării democratice a unor 
state, dar recurg I4 cea mai 
sin geroasă teroare împotriva 
forțelor progresiste, revoluțio-

Desigur, în România nu mai 
există astăzi forțe in stare să 
pună în pericol cuceririle re
voluționare și orice încercare 
de intervenție din afară s-ar 
lovi de lupta fermă a întregu
lui popor, hotărât să făurească 
noua orînduire socialistă, să-și 
apere viața nouă, independența 
și suveranitatea.

Vorbind de lupta care a tre
buit dusă împotriva reacțiunii 
este necesar însă să reamintesc 
că s-au comis și unele greșeli 
și deformări care au lovit chiar 
in unii activiști de partid și 
de slat, că aceste ilegalități nu 
au nimic comun cu lupta îm
potriva elementelor reacționare 
la care m-am referit sau a 
concepțiilor lor retrograde. Așa 
cum au apreciat Plenara Co
mitetului Central al Partidului 
Comunâst Român din aprilie 
1968 și Congresul al X-lea al 
partidului, acestea reprezintă 
încălcări ale normelor de con- 
\ iețuire socialistă, ale legalită
ții socialiste și ele nu pot fi 
cu nimic justificate. Partidul 
și statul nostru au adoptat mă
surile corespunzătoare ca aseme
nea fenomene negative să nu se 
mai repete, asigurindu-se res
pectarea riguroasă a legalității 
noastre socialiste.

Dc asemenea, în activitatea 
ideologică-educativă s-au mani
festat unele lipsuri și greșeli. 
Astfel, intr-o anumită perioadă 
de timp și-a făcut loc o suba
preciere a tradițiilor naționale 
și sociale progresiste, ceea ce 
a avut urmări negative asupra 
activității politico-educative. In 
organizarea învățămîntului și a 
activității științifice s-au făcut, 
de asemenea, o serie de gre
șeli. s-au manifestat tendințe 
de nesocotire a tradițiilor și 
condițiilor concrete din Româ
nia. S-a vorbit de acestea și nu 
cred că trebuie să mă o- 
presc asupra lor acum. Lip
suri serioase s-au mani
festat și în îndrumarea ac
tivității lilerar-artist'ice, ea, și 
a muncii politico-educative în 
general; s-a recurs de multe ori 
la unele teze generale, rupte 
de viata poporului nostru.

Datorită acestor greșeli, a u- 
nor defecțiuni ale muncii ideo
logi ce-educative au existat și 
unele manifestări de lipsă de 
încredere în forța clasei mun
citoare și a poporului nostru, 
s-a adoptat o atitudine greșită 
față de unele științe modeme. 
Această neîncredere și-a găsit 
expresie în faptul că au exis
tat păreri potrivit cărora 
ar fi o greșeală să se organi
zeze în România producția în 
unele ramuri modeme, cum ar 
fi. spre exemplu, electronica. 
De asemenea, s-au enunțat și 
teze după care nu era necesar 
să dezvoltăm prea mult cerce
tarea științifică în țară, ci mai 
degrabă să cumpărăm licențe 
din străinătate. Reamintesc toa
te acestea pentru că ele au a- 
vut repercusiuni negative și au 
dus la rămînerea în urmă a 
dezvoltării României în câteva 
domenii importante de activi
tate.

Una din lipsurile importante 
in munca politico-ideologică 
constă, după părerea mea. în 
faptul că mult timp nu s-â a- 
cordat atenția necesară afirmă
rii în viață a principiilor so
cialiste și comuniste, a eticii și 
echității sociale în toate sec
toarele de activitate.

De asemenea, în munca de 
educație, mai cu seamă în în
drumarea unor sectoare ideolo
gice — inclusiv a literaturii și 
artei — și-au făcut loc o serie 
dc manifestări de rigiditate. în
chistare. formalism. In locui u- 
nei activități intense de clari
ficare principială a concepției 
noastre despre lume și viață,

Programul de educație 
socialistă — cerință imperioasă 
a etapei actuale, a dezvoltării 

ascendente a societății 
românești

Stimați tovarăși.

După cum am arătat, în pe
rioada din urmă, începînd cu 
Congresul al IX-lea, o dată cu 
o preocupare mai mare pentru 
dezvoltarea economică și îmbu
nătățirea conducerii economico- 
sociale. au fost luate o serie de 
măsuri pentru înlăturarea unor 
stări de lucruri negative din 
trecut, pentru lichidarea abu
zurilor și întărirea legalității 
socialiste. învățământul, și în
deosebi cercetarea științifică, au 
cunoscut progrese remarcabile. 

Creația literar-artistică a reali- 
Kzat opere de mare valoare ar
tistică și spirituală; în toate do
meniile de activitate se simte 
spiritul novator.

Cu toate aceste rezultate po
zitive, au continuat să se ma
nifeste unele neajunsuri. îndeo
sebi îngăduință și lipsă de fer
mitate față de unele manifes

dc afirmare a ideilor murxist- 
leniniste in toate domeniile dc 
■div. talc, s-a recurs uneori la 

măsuri administrative, la impu
nerea unor șabloane și norme 
create artificial, s-0 ajuns la 
măsuri arbrtrare și chiar la u- 
ncle abuzuri.

Lipsuri serioase s-au mani
festul .și în organizarea și des
fășurarea învățămîntului de 
partid, in munca de ridicare 
a nivelului politic- dcologie al 
tuturor comuniștilor; îndeosebi 
s-a neglijat activitatea de edu
care și înarmare cu cunoștin
țele necesare a cadrelor de 
partid și de stal.

Este necesar acum, cînd a- 
nalizâm problemele muncit po- 
lilico-ideologice, să reamintim 
aceste greșeli pentru a trage 
toate învățămintele și a lua 
măsurile necesare astfel ea ele 
să nu se mai repete sub nici 
o formă în activitatea noastră.

Vorbind despre necesitatea 
îmbunătățirii activității educati
ve a tuturor oamenilor mun
cii. trebuie să menționăm și fap
tul că mijloacele pe care le a- 
vem pentru activitatea politico- 
cducativă de masă nu au fost 
folosite în mod corespunzător, 
că în munca organelor de partid 
și a organizațiilor obștești s-au 
manifestat și în acest domeniu 
o serie de neajunsuri; fostul 
Comitet de Stat pentru Cultură 
și Artă nu a asigurat, în a- 
eeastă privință, o îndrumare e- 
fioientă a tuturor sectoarelor de 
activitate.

M-am referit dala trecută la 
lipsurile în domeniul învăță
mîntului, la lipsurile Ministeru
lui învățămîntului; nu le voi 
mai menționa acum.

De asemenea, radioul și tele
viziunea nu au răspuns pe de
plin rolului și cerințelor puse 
de partid în fața lor.

O serie de lipsuri s-au ma
nifestat și în creația literar- 
artistică, mă refer la conținutul 
educativ ai unor lucrări.

Așa cum am mai spus, dato
rită neglijenței, simțului scăzut 
de răspundere, a lipsei dc fer
mitate ideologică, au fost im
portate o serie de filme și alte 
lucrări artistice sau literare de 
un slab nivel artistic, cu un 
conținut ideologic-educativ dău
nător. Toate acestea au exerci
tat, fără îndoială, o anumită 
influență negativă asupra oa
menilor societății noastre, in
clusiv asupra unor tineri. Con
sider că asemenea stări de lu
cruri nu pot fi cu nimic justi
ficate. Trebuie să fie clar pen
tru toți cei care lucrează în a- 
ceste sectoare de activitate că 
mijloacele statului nostru so
cialist nu pot f-i folosite sub nici 
o formă pentru propagarea unor 
concepții despre viață opuse 
ideilor noastre. Nu putem admi
te ca pe diferite canale și sub di
ferite forme să se propage con
cepții rasiste, șovinisle, naționa
liste, să se facă apologia bru
talității. a modului de viață 
burghez.

Noi avem o mare răspundere 
în fața partidului, a poporului 
și trebuie să acționăm cu fer
mitate împotriva a tot ceea ce 
poate duce la poluarea spiri
tuală. Nu putem admite ca de 
dragul așa-zisei libertăți să se 
propage prin mijloacele noastre 
sap în țara noastră concepțiile 
retrograde, moravurile claselor 
exploatatoare, modul de viață 
burghez, indiferent de unde «r 
veni acestea.

Este bine să ne reamintim 
unde a dus atitudinea de tole
rare a propagandei fasciste: 
cit a trebuit să plătească po
poral român și întreaga omeni
re pentru faptul că nu s-a ac
ționat ou fermitate pentru in
terzicerea răspîndirii ideilor 
reacționare ale hitleriștilor. a’.e 
fasciștilor !

Reamintesc toate acestea pen
tru a înțelege că avem dato
ria să luăm toate măsurile pen
tru a împiedica răspândirea în 
țara noastră a concepțiilor re
trograde, reacționare, pentru e- 
ducarea poporului nostru, a ti
neretului în spiritul concepții
lor înaintate, ale umanismului 
socialist, al prieteniei și cola
borării între popoare, al cauzei 
păcii în lume.

tări retrograde. Este adevărat 
că aceste stări de lucruri nu 
reprezintă o gravitate deosebită 
pentru dezvoltarea socialistă a 
patriei noastre; dar oricît de 
mici ar fi daunele pe care le 
pot aduce asemenea manifes
tări, nu avem dreptul să le 
trecem cu vederea.

Doresc să menționez în fața 
plenarei Comitetului Central 
că în ultimii ani Secretariatul 
și Comitetul Executiv au anali
zat activitatea educativă și au 
stabilit Un șir dc măsuri în 
vederea îmbunătățirii ci. Din 
păcate. însă, aceste măsuri nu 
au fost duse cu consecvență 
pînă la capăt, nu s-a acționat 
pentru înfăptuirea în viață a 
tuturor hotărârilor luate în a- 
ceastă privință. Trebuie spus 
că Secretariatul nu a exercitat 
un control permanent și nu a 
organizat realizarea cum trebuie 
în viață a acestor sarcini, ceea 

ce a contribuit la apariția nea
junsurilor la care m-am referit. 
De asemenea. tovarășii care 
au lucrat și care au îndrumat 
aceste sectoare dc activitate nu 
au înțeles întotdeauna răspun
derea pc care o au în îndru
marea corespunzătoare a activi
tății politico-idcologlcc. Se poa
te spune câ și-a făcut loc o 
anumita atmosferă de autoinul- 
țumire, de tocire a combativi
tății și a spiritului revoluțio
nar, în uncie sectoare s-a în
cetățenit un spirit funcționă
resc, iar pe alocuri o atitudine 
Jnteleclualistă", prost înțeleasă.

Iată de ce este necesar să a- 
nalizăm foarte serios activita
tea politico-idcologică șj educa
tivă, sâ stabilim măsurile ne
cesare în vederea îmbunătăți
rii întregii munci în acest im
portant domeniu.

Acestea au fo6t considerente
le cart au dus Ia adoptarea 
dc către Comitetul Executiv a 
măsurilor cunoscute, din luna 
iulie anul acesta. Au trecut, de 
la stabilirea acestor măsuri pri
vind îmbunătățirea activității 
ideologice, 3 luni și jumătate. 
Putem deci face un prim bilanț.

In această perioadă au avut 
loc dezbateri în întregul partid, 
adunări deschise ale organiza
țiilor de partid, plenare lărgite 
la care au participat activiști 
ai comitetelor orășenești, • mu
nicipale și județene. La aceste 
adunări au participat circa 2,5 
miloane membri de partid și 
alți oameni ai muncii, au luat 
cuvîntul aproape 500 000 de 
participant, s-au făcut zeci de 
mii de propuneri, unele foarte 
valoroase, toate oglindind pre
ocuparea pentru îmbunătățirea 
activității generale și îndeosebi 
a celei educative. Se poate deci 
spune că măsurile stabilite de 
Comitetul Executiv cu privire 
la activitatea ideologică au fost 
discutate de întregul partid; 
pornind de la faptul că la aces
te adunări de partid au parti
cipat și nemembri de partid, că 
prin intermediul organizațiilor 
obștești s-a discutat cu mase 
largi de oameni ai muncii, se 
poate spune câ aceste măsuri 
au fost dezbătute de întregul 
nostru popor. In toate hotărî
rile adunărilor de partid și ale 
plenarelor, organelor conducă
toare, în telegramele acestora, 
precum și în miile de scrisori 
adresate Comitetului Central în 
această perioadă de membri de 
partid și de alți oameni ai mun
cii — și din care numai o par
te au fost publicate în presă — 
se subliniază în mod unanim 
justețea acestor hotărîri, necesi
tatea îmbunătățirii activității 
politico-educa t i ve.

Totodată, aceste adunări au 
prilejuit o analiză multilatera
lă a activității desfășurate în 
toate sectoarele pentru înfăptui
rea în mai bune condițiuni a 
politicii partidului nostru.

In perioada care a trecut de 
la hotărîrile Comitetului Exe
cutiv, au fost luate o serie de 
măsuri concrete în vederea li
chidării lipsurilor și a îmbună
tățirii muncii politico-educative 
a organelor de partid și de stat. 
Vă sînt cunoscute aceste mă-, 
suri, îndeosebi în domeniul în
vățămîntului, al învățămîntului 
de partid, și de aceea nu do
resc să mă opresc asupra lor. 
De pe acum se poate spune că 
se resimt rezultatele pozitive 
ale intensificării acestei activi
tăți. Desigur, sîntem dc-abia la 
început și va trebui să conti
nuăm cu toată perseverența 
transpunerea în viață a hotărîri
lor și a planului de măsuri a- 
doptate în adunările organizați
ilor de partid și ale organelor 
de partid orășenești și județene.

Acum, cînd facem un prim 
bilanț, putem aprecia că hotă
rîrile adoptate de Comitetul E- 
xecutiv pentru îmbunătățirea 
activității politico-educative — 
care reprezintă o necesitate o- 
biectivă pentru dezvoltarea as
cendentă a societății socialiste 
românești — au fost salutate și 
aprobate cu entuziasm de în
tregul partid și popor. Dezbate
rea acestor măsuri a căpătat un 
caracter cu adevărat național, 
s-a transformat într-o puternică 
manifestare a unității partidu
lui, a hotărîrii întregului popor 
de a înfăptui neabătut politica 
internă și ex'ternă a comuniști
lor-

Iată de ce putem afirma, fă
ră teama de a greși, că pro
blemele pe care le dezbate în 
aceste zile plenara Comitetului 
Central întrunesc adeziunea și 
reprezintă voința întregului 
partid Și popor.

Stimați tovarăși,

Hotărîrile partidului nostru 
privind activitatea ideologică au 
produs un puternic ecou nu nu
mai în țară, dar și în străinăta
te. Acest fapt nu poate decît să 
ne bucure, deoarece dovedește 
că activitatea partidului și po
porului nostru, de făurire a so
cialismului în România, este 
urmărită cu mare atenție și 
interes în străinătate. Vă sînt, 
do altfel, cunoscute aprecierile 
pozitive ce se fac deseori la a- 
dresa politicii interne și exter
ne a tării noastre.

Se poate spune că tocmai rea
lizările obținute de poporul 
nostru în înfăptuirea noii orîn
duiri sociale, politica sa interna
țională consecvență de pace și 
colaborare cu toate popoarele 
lumii i-au adus României ntit 
dc mulți prieteni pe toate me
ridianele.

In interviurile pe care le-am 

dat în această perioadă am răs
puns pc larg |a întrebările puse 
în legătură cu sensul masuri
lor plivind îmbunătățirea acti
vității pnlitico-ldcologicc. Doresc 
să mulțumesc Interlocutorilor 
mei și ziarelor care ou publicat 
pe larg șj corect aceste răs
punsuri.

Este adevărat că au fost și 
unele comentarii în presa stră
ină care denaturau sensul a- 
devărat al hotărîrilor pentru 
îmbunătățirea muncii politico- 
educative ; unele din acestea 
consider că se datorcsc, fără 
îndoială, necunoașterii sau nc- 
studiorii atente a realităților 
din tara noastră, altele, trebuie 
s-o spun deschis, și relei cre
dințe.

Unii au pus întrebarea dacă 
nu se are în vedere o întoarce
re la trecut prin adoptarea a- 
cestor hotărîri.

Pentru a răspunde cu clari
tate la această întrebare tre
buie să vedem despre ce fel de 
întoarcere la trecut poate fi 
vorba, pentru că există trecut 
și trecut. Trebuie arătat cu 
toată claritatea că nu poate fi 
vorba de nici un fel de întoar
cere ]a trecutul perioadei do
minației burg hezo-m oși crești; 
noi ne propunem tocmai să 
combatem cu mai multă hotă
rî re moravurile și rămăși
țele influenței vechii orîn
duiri. Este limpede că nu 
există cale de întoarcere 
spre acest trecut întunecat care 
a apus. în țara noastră, odată 
pentru totdeauna. Dacă prin 
întoarcere la trecut se înțelege 
perioada de ilegalități și abu
zuri, atunci trebuie să reamin
tesc încă o dată că partidul 
nostru nu numai că a combătut 
aceste stări dc lucruri, dar a 
luat și măsurile necesare ca a- 
semenea denaturări să nu se 
mai poatâ manifesta în socie
tatea noastră socialistă, pentru

A fi comunist înseamnă 
a-ți însuși marxism-leninismul 

în spirit creator
Stimați tovarăși,

După cum am mai arătat. 
România a intrat într-o nouă 
etapă a dezvoltării sale econo
mico-sociale, etapa făuririi so
cietății socialiste multilateral 
dezvoltate. Planul cincinal 1971- 
1975, recent adoptat de Marea 
Adunare Națională, prevede 
continuarea industrializării so
cialiste în ritm susținut. Sar
cini mari sînt, de asemenea, 
stabilite în agricultură. întreaga 
economie a țării noastre va cu
noaște un ritm rapid de dez
voltare. Pe această bază urmea
ză să crească în mod substan
țial nivelul de trai, material și 
spiritual, al întregului nostru 
popor.

După cum am subliniat și la 
Congresul al X-lea, realizarea 
acest01-sarcini este posibilă nu
mai pe baza celor mai noi cu
ceriri ale științei și tehnicii con
temporane. De aceea se Impune 
ca o necesitate obiectivă îmbu
nătățirea și ridicarea nivelului 
învățămîntului. științei și legat 
de aceasta, a întregii activități 
pol i t ico-ed ucative.

Dezvoltarea impetuoasă a for
țelor de producție, crearea li
nei puternice baze tehnico-ma- 
teriale, repartizarea mai jus
tă a unităților economice și 
sociale pe teritoriu) țârii vor 
duce la noi și profunde schim
bări în structura socială a țării. 
Aceasta va impune schimbări 
radicale și în relațiile sociale, 
în organizarea, conducerii so
cietății. a legislației și norme
lor juridice, în întreaga supra
structură a orînduirif noastre.

Pornind de la aceste perspec
tive nu prea îndepărtate, este 
necesar să luăm toate măsurile 
pentru a asigura soluționarea 
cît mai corespunzătoare a noi
lor probleme care" apar, pentru 
a conduce în mod științific pro
cesul de organizare a societății 
— aceasta constituind, de altfel, 
una din îndatoririle primordia
le ale partidului și statului nos
tru socialist.

Ridicarea rolului conducător 
a! partidului și dezvoltarea con
tinuă 9 democrației socialiste 
presupune creșterea nivelului 
politico-ideologic al cadrelor de 
partid și de stat, al tuturor co
muniștilor. formarea unei înal
te conștiințe socialiste a între
gului popor, pentru a putea ac
ționa în jpod conștient în fău
rirea propriului lor destin.

întreaga activitate politico- 
ideologică dc făurire a unei 
înatle conștiințe socialiste tre
buie să se realizeze pe baza 
concepției despre lume a clasei 
muncitoare — materialismul dia
lectic și istoric, pe baza ideo
logic: marxist-Jeninisto.

Numai însușindu-și temeinic 
această concepție, metoda de a- 
naliză dialectică a fenomene
lor, cadrele de partid și de stat 
vor putea înțelege bine atît le
gile obiective ale dezvoltării so
ciale, cit și noile tendințe și 
forțe care se afirmă și sînt în 
stare să asigure progresul socie
tății omenești.

In legătură cu aceasta e bine 
să ne reamintim avertismentul 
lui Marx și mai lîrziu al lui 
Ix-nin. după care tezele teore
tice ale socialismului, concepute 
de ei, nu trebuie privite ca 
ceva imuabil, elaborate o dată 
pentru totdeauna.

Este necesar să se înțeleagă 
că marxism-leninismul este o 

n asigura respectarea legalității 
socialiste în toate domeniile de 
activitate. Deci, in nici un fel 
nu poate fi vorba de întoarce
re la un asemenea trecut 1 Dor 
în afară dc aceste trecuturi — 
<a să spun așa — de tristă a- 
mintire, mai există și un alt 
trecut; este vorba în primul 
lînd dc trecutul cu care ne 
mîndrim, de lupta pentru eli
berare națională și socială, de 
tradițiile progre ste 116 învăță
mîntului, științei și culturii po
porului nostru — șj vrem ca în 
activitatea noastră să ținem sea
ma dc acest trecut. Este vorba, 
de asemenea, dc liceului glo
rios a) mișcării revoluționare 
și comuniste, de trecutul ani
lor construcției socialiste care 
a ridicat patria noastră la un 
înalt grad de dezvoltare în toa
te domeniile activității econo
mico-sociale. Acest trecut glo
rios stă la baza dezvoltării vi
itoare a poporului nostru, în 
centrul politicii educative! Nu
mai dacă vom ști să îmbinăm 
în mod armonios trecutul glo
rios cu prezentul vom reuși să 
trasăm căile făuririi cu succes 
a societății socialiste mu Mi’ate
na) dezvoltate, să creăm premi
sele necesare făuririi comunis
mului în România 1

Iată cum trebuie pusă pro
blema trecutului și iată de ce, 
critici nd vechea orînduire, stă
rile negative din trecut nu tre
buie să negăm totul. Avem 
toate motivele să fim mîndri de 
trecutul de luptă și muncă al 
poporului nostru, de ceea ce 
am realizat în anii socialismu
lui; avem toate motivele să pre
țuim figuri’e luminoase progre
siste ale poporului nostru, erois
mul maselor largi populare, fără 
deosebire de naționalitate, care 
prin lupta și munca lor au rea
lizat tot ce există astăzi în 
România.

învățătură vie care se reînnoieș
te continuu; caracterul său re
voluționar constă tocmai în fap
tul că se îmbogățește permanent 
cu toate concluziile științifice 
a’.e dezvoltării sociale, că nu e- 
laborcază teze imuabile, date o 
dată pentru totdeauna, ci ajută 
la cercetarea Și înțelegerea e- 
vcnimcntclor corespunzător noi
lor condiții economice, sociale, 
naționale și istorice.

Din păcate unii mai conside
ră că a-ți însuși și aplica mar
xism-leninismul înseamnă 3 re- 
p6ta pur și simplu anumite teze 
și idei generale, enunțate la 
timpul lor de clasicii marxîsm- 
leninismu’.ui, anumite formulări 
de principiu privitoare la re
voluția și construcția socialistă 
sau diferite documente de partid. 
Cît de străină este o aseme
nea viziune de spiritul auten
tic al gîndirii material ist-dia- 
leclice a proletariatului demon
stra cu deosebită convingere și 
ascuțime V. I. Lenin încă ime
diat după victoria Revoluției 
di-n Octombrie, afirmînd :

„Dacă studierea comunismu
lui ar consta numai în însu
șirea a ceea ce este expus în 
lucrările, cărțile și broșurile 
comuniste, atunci foarte ușor 
am obține niște fanfaroni, sau 
bucheri comuniști, ceea ce ne-ar 
aduce numai prejudicii și nea
junsuri. pentru că acești oa
meni. după ce vor fi învățat și 
citit ceea ce este expus în căr
țile și în broșurile comuniste, 
s-ar dovedi neputincioși să lege 
laolaltă toate aceste cunoștințe 
și n-ar ști să acționeze așa cum 
într-adevăr o cere comunismul".

Intr-adevăr, așa cum viața a 
confirmat și confirmă neînce
tat, nu in acest spirit se poate 
însuși, dezvolta și aplica mar
xism-leninismul. A fi cu adevă
rat marxisPleninist înseamnă a 
fi un explorator îndrăzneț și 
experimentat al drumului nou 
pe care il deschide omenirii 
socialismul și comunismul, un 
cutezător vizionar a] zi’ei de 
mîine pornind de la realiitățile 
și cerințele arzătoare ale zilei 
de azi, precum și de la conolu- 
ziile. generalizate pe plan teo
retic, ale experienței dc ieri și 
de azi.

Socialismul și comunismul 
care se edifică în condiții is
torice concrete extrem de di
verse. nu se pot înfăptui pe 
baza unui patent universal va
lahi-’, pe baza unei licențe u- 
nice, cum se întîmplă de pildă 
în tehnică. Dc altfel, dacă a- 
nalizăm lucrurile mai atent, 
nici chiar în domeniul tehnicii, 
principiul reproducerii automa
te a unui model unic nu este 
întrutotul valabil, pentru că 
oricine cumpără astăzi o licen
ță este nevoit să o adapteze la 
cerințele și condițiile proprii și 
mai ales este intorespt să ac
ționeze |>entru perfecționarea a- 
ccsteia, dacă nu vrea să rămînă 
în urmă, ținînd seama că tehni
ca universală nu stă pe loc. că 
ceea ce este astăzi modern, mîi
ne devine perimat și ineficace; 
și noi am importat unele licențe 
care după un timp s-au învechit. 
Cu atît mai mult în domeniul 
vieții socinle. în organizarea 
relațiilor noi, socialiste, trebuie 
permanent ținut seama de 
schimbările noi care intervin 
neîntrerupt în viață, de cerin
țele progresului și de necesita
tea adoptării formelor organi

zatorice care corespund condi
țiilor concrete date.

Reaininteac toate acestcD pen
tru că — așa cum ani spus mai 
înainte — se manifesta încă 
tendința dc a se considera că 
este suficient să-ți însușești a- 
nuinitc citate sau teze din cla
sicii revoluționari pentru a de
veni un bun comunist.

A fi comunist presupune a 
fi un om cu multiple cunoștințe 
științifice și culturale, care se 
ocupă continuu de lărgirea o- 
rizonlului său spiritual, dc în
sușirea a tot ce este mai îna
intat in c|xica sa.

A fi activist comunist presu
pune, pe lingă aceasta, și capa
citatea dc a înțelege nou), de 
a elabora, pc baza noilor cuce
riri ale științei, concluzii teore
tice șj practice pentru transfor
marea revoluționară a socie
tății omenești.

In condițiile țării noastre, 
unde partidul reprezintă forța 
conducătoare, aceste cerințe 
— pentru un comunist, și 
mai ales pentru un activist de 
partid .și dc stat — devin și 
mai stringente.

Este cunoscut că există legi
tăți generale care acționează și 
în socialism, că o dată cu dez
voltarea socialismului se afhmiă 
noi legi sociale. *Pentru a ela
bora o linie politică justă, pen
tru a stabili măsurile organi
zatorice necesare realizării în 
practică a liniei politice gene
rale, se cere studierea șj înțe
legerea legilor obiective, se im
pune să se acționeze în concor
danță cu acestea.

Trebuie să avem permanent 
în vedere că generalul se reali
zează și se confirmă prin par
ticular, că numai în măsura In 
care un partid comunist știe să 
înțeleagă realitățile concrete în 
care-și desfășoară activitatea și 
să acționeze ca atare poate asi
gura succesul luptei revoluțio
nare.

După ,-um se știe, au fost și 
sînt încă multe discuții în le
gătură cu acțiunea legităților 
generale în condițiile socialis
mului. Aș lua, spre exemplu, 
problema contradicțiilor. Se pu
ne întrebarea, dacă în socialism 
se mai manifestă contradicții, 
dacă acestea pot deveni anta
goniste. Pentru a da un răs
puns cît mai apropiat de ade
văr. trebuie să pornim de ta 
realitățile concrete din țara 
noastră. Viața a demonstrat nu 
o dată că și în condițiile socia
lismului există și se dezvoătă 
contradicții că — dacă nu sînt 
sesizate și înțelese la timp și nu 
se acționează în mod conștient 
pentru depășirea lor —ele pot 
deveni antagoniste, pot duce 
chiar la ciocniri.

Aș lua, spre exemplu, deose
birile dintre sat și oraș, pro
blema contradicțiilor între 
muncitori și țărani. Din expe
riența noastră știm că în peri
oada dinaintea cooperativizării, 
aceste contradicții erau destul 
de mari și au luat cîte o dată 
chiar forme ascuțite.

Datorită politicii juste promo
vate de partid și guvern și în
deosebi ca rezultat al cooperati
vizării complete a agriculturii, 
aceste deosebiri de interese și 
contradicții s-au diminuat mult, 
dar nu am putea spune că ao 
dispărut cu desăvîrșire. Este 
vorba în primul rînd de prețu
rile produselor agricole și in
dustriale și, în al doilea rînd, 
de condițiile generale de la o- 
rașe și de la sate. Pentru ca a- 
ceste contradicții să nu se a- 
dîncească, să nu devină anta
goniste și să nu ducă la cioc
niri, este necesară o politică jus
tă de prețuri prin acțiunea con
știentă a statului socialist, se 
impun în continuare eforturi 
pentru a ridica nivelul satelor, 
pentru a apropia condițiile de 
viață de. la sate de cele exis
tente în orașe.

Dar în același timp este ne
cesar să se desfășoare și o largă 
muncă educativă pentru ca atît 
țăranii cît și muncitorii să în
țeleagă că este în intere
sul jor fundamental, al între
gii societăți socialiste, să existe 
un raport just între prețurile 
industriale și agricole ; totodată 
trebuie dusă o luptă hotărîlă 
împotriva oricăror tendințe de 
speculă.

După cum se știe, partidul și 
statul nostru acționează cu fer
mitate în această direcție, dar 
trebuie să fim conștienți că so
luționarea radicală a acestoi 
probleme cere o perioadă înde
lungată, că încă mulți ani va 
fi necesar să acordăm toată a- 
tenția rezolvării lor cît mai co
respunzătoare, pentru a asigura 
dezvoltarea și întărirea alianței 
dintre clasa muncitoare și țără
nime, dispariția treptată a deo
sebirilor esențiale dintre sat și 
oraș.

Este deci necesar nu să afir
măm cil în socialism nu pot fi 
contradicții ci — recunoscînd 
existența lor — să acționăm 
pentru a le înțelege, să stabilim 
cele mai potrivite căi în vede
rea soluționării lor în mod con
știent, în concordanță cu inte
resele făuririi societății socialis
te.

Aceasta are o mare importan
ță in lumina tezei dialectice 
privitoare la raportul dintre e- 
xistența materială și conștiință, 
la primatul condițiilor vieții ma
tei iale asupra conștiinței. Por
nind de la premiz.a că modul 
de viață socială determină mo
dul de gîndire al oamenilor, ra
porturile dintre ei. nivelul con
științei lor. trebuie să dăm toa
ta atenția perfecționării conti

nue a cadrului social în car<- ișl 
duc viața șî se manifestă pe 
planul societății oamenii mirm ii 
din țara noastră- Desigur, vic
toria socialismul u exproprierea 
expropriatorilor și instaurarea 
proprietății socialiste au schim
bat baza vieții materiale, a» 
înlăturat inc .ditatea econom. A 
și politică de clasă, au creat te
melia dreptății sociale. Prin a- 
ceastu nu am soluționat î - â 
ansamblu) problemelor sociale 
pe cure le implică înfăptuirea 
plcnaiâ a principiilor socialis- 
imijiul și comunismului. De a- 
cwa e Impune să acționăm in 
continuare pentru perfecționa
rea organizării societății, a ra
porturilor socialiste de produc
ție și a relațiilor dintre oameni, 
să aplicăm cu consecvență, in 
toate domeniile vieții soc ale, 
principiile echității socialiste. Jn 
această ordine de idei o însem
nătate de prim ordin are reali
zarea judicioasă a repartiției 
venitului național, astfel încîl 
să ge evite atît tendințele • ga- 
litariste cît și crearea unor di
ferențe nejustificat de mari 
între câștigurile diferitelor ca
tegorii sociale. Este cunoscuta 
preocuparea constantă din ulti
mii ani a conducerii partidului 
și statului nostru pentru dimi
nuarea discrepanțelor dintre ve
niturile oamenilor muncii ; ca 
urmare decalajul dintre salari
ile nete cele mai mari ale ca
drelor de conducere din econo
mie și salariul minim s-a redus 
dc la aproape 10 ori în 1965, ]a 
6,7 ori în prezent. Dacă luăm 
în calcul șj influența pe care o 
exercită cheltuielile sociale a- 
supra nivelului de trai al oa
menilor muncii, acest decalaj 
este de fapt de circa 4,5 ori, 
ceea ce in condițiile social-eco- 
nomiee din țara noastră, consi
derăm că poate fi aprecia! 
în general drert corespunzător. 
Acest raport se va mai im- ‘ 
bunătăți insă și mai mult 
în cursul actualului cin
cinal ca urmare a faptu
lui că, în contextul creșterii 
salariului mediu nominal cu 
circa 26 la sută, salariul minim 
va spori cu peste 37 la sulă. 
Preocupîndu-se continuu de îm
bunătățirea condițiilor de viață 
ale celor cu venituri mai mici, 
de reducerea diferenței nejusti
ficate dintre venituri, partidul 
și guvernul urmăresc totodată 
ca in realizarea acestei repartiții 
să se țină seama de cantito!.-nși 
calitatea muncii depuse, de im
portanța și răspunderea socială 
a diferitelor activități, de condi
țiile mai grele de lucru, astfel 
incit retribuția să aibă un im
portant rol stimulativ, să nu 
împingă la egalitarism mic bur
ghez care ar putea avea con
secințe dăunătoare pentru dez
voltarea societății noastre socia
liste.

In socialism lupta între vechi 
și nou are, de asemenea, un rol 
important și constituie o forță 
motrice a dezvoltării societă
ții. Această luptă se poate des
fășura însă fie în mod stihinic, 
fie în mod organizat și con
știent. Pentru a dirija în mod 
corespunzător acest proces dia
lectic, este necesar să se sesi
zeze la timp noul și sâ se ac
ționeze împotriva vechiului în 
așa fel îneît să nu se ajungă 
la ciocniri.

Așa a acționat partidul nos
tru în problema cooperativiză
rii, spre exemplu, sprijinind 
dezvoltarea cooperativelor, dar 
neforțînd lucrurile, ceea ce a 
permis ca acest proces revolu
ționar să se încheie prin afir
marea sectorului cooperatist so
cialist în agricultură, fără a 
produce prea mari frămîntăi'i. 
Spun aceasta deoarece, după 
cum se știe, au fost comise la 
un moment dat și anumite gre
șeli in forțarea cooperativizării. 
Este vorba îndeosebi de primii 
ani, cînd s-au și ivit o serie de 
greutăți, cu repercusiuni i -lu- 
siv asupra producției agr Voie 
și alianței dintre clasa munci
toare și țărănime. Este adevă
rat câ partidul a combătut cu 
hotăi-îre aceste greșeli și a ac
ționat pentru lichidarea lor — 
și tocmai datorită acestui fap! 
cooperativizarea s-a putut rea
liza în bune condițiuni. ducînd 
la dezvoltarea producției agri
cole, la întărirea alianței clasei 
muncitoare cu țărănimea, la 
sporirea încrederii țărănimii in 
politica marxist-lcninistă a 
partidului nostru.

Acum putem aprecia și moi 
mult cît de just a procedat 
partidul nostru trecînd la în
făptuirea cooperativizării agri
culturii, la realizarea economiei 
socialiste unitare, ne putem da 
și mai bine seama ce greutăți - 
ar fi trebuit să învingem dacă 
nu am fi înțeles la timp noul, 
dacă nu l-am fi susținut și nu 
l-am fi promovat cu curaj, dar 
și cu multă atenție.

De aici reiese necesitatea de 
a studia întotdeauna cu atenție 
fenomenele sociale, de a acțio
na și de a crea condiții cores
punzătoare pentru afirmarea și 
promovarea noului; rezultă, in 
același timp, și necesitatea de 
a acționa împotriva vechiului, 
care nu dispare de la sine, ei 
trebuie înlăturat la vreme pi li
tra a nu se ajunge la conflicte. 
In promovarea noului trebuie 
ținut seama de condițiile con
crete, de a nu se forța nicioda
tă lucrurile, de a nu se recurge 
la mijloace administrative, ci de 
a se acționa prin mijloace e- 
conomice și politice, dirijînd 
astfel în mod conștient procesul 
de afirmare a noului în viată.

(C'ontinuure in^pay. a 3-a)
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Politica externă pătrunsă 
de spiritul concepției 
materialist-dialectice

a partidului și
Se pvote spune 

vHatca internați".uilă’ partidul
SM?6lru a acțion > . 

baza prme .p •r maier ia lis-
mului dialectic și istoric.

In elaborarea politicii inter-
naționale am pornit întotdea
una de la contradicțiile exis
tente, de la noile fenomene ce 
npar pe plan internațional, am 
avut și avem in vedere cA și 
in relațiile dintre state există 
ți pot apare contradicții, > ă și 
>n viața internațională are loc
• heptă continuă între vechi 
ți nou.

După cum este cunoscut. vic
toria Marii Revoluții Su. aliate 
d»n Octombrie a marcat o nouă 
eră in istoria societății ome
nești — era socialismului, O 
dată cu aceasta a apărut c nouă 
contradicție fundamentală în 
viața internațională, care s-a 
amplificat o dată cu victoria 
socialismului în noi țări, cu 
formarea sistemului socialist 
mondial. Reacțiunea intemațio- 
ea’ă a încercat prin toate mij- 
kieccle, inclusiv intervenția mi- 
Vttarâ. să împiedice victoria so
cialismului, dar popoarele U- 
nrann Sovietice, sub conduce
rea partidului făurit de Lenin, 
ru sprijinul clasei muncitoare 
ți al forțelor revoluționare din 
țoale țările, inclusiv din Româ
nia, au înfrânt pe reacționari 
ș> intervention iști, făurind cu 
«urces noua orinduire socialistă. 

Victoria revoluției, după cel 
de-a; doilea război mondial in- 
tv-uu număr de state din Eu
ropa, Asia și America Latină, 
printre care și în țara noastră 
— și aș sublinia in mod special 
crearea Republicii Populare 
Chineze care a avui o impor
tanță istorică deosebită — a 

la afirmarea și mai puter- 
•âcâ a noului care reprezintă 
viitorul întregii omeniri — so
cialismul și comunismul.

Formarea sistemului socialist 
mondial — după cel de-al doi- 
Jca război mondial — care cu
prinde 14 state, a deschis ca- 
ka pentru afirmarea în ’.urne 
a unor relații de tip nou între 
state și popoare. Tocmai dato
rită existenței sistemului socia
list mondial, în raportul de 
torțe pe arena internațională 
c-au produs schimbări radica
le. creîndu-se posibilități reale 
eu forțele antiimperialiste să 
pună capăt politicii imperialis
te de război și să asigure pacea 
intre popoare.

După cum se știe, în relațiile 
dintre țările socialiste s-au ivit
• serie de divergențe și ehiar 
contradicții. Se poate spune că 
*cestca sînt determinate atit de 
»nele deosebiri economice, soci
ale, naționale, istorice, deci de 
♦we obiective, dar și de anu- 
fciile greșeli de ordin subiectiv. 
De aJtfeL se știe că Lenin a a- 
f»as atenția, la timpul său. că 
pot apare unele contradicții in- 
fee țările socialiste. Pornind de 
fe aceste realități, problema ca
re se pune este nu de a nega 
existența acestora, ci de n le 
Înțelege cauzele Și a milita ac
tiv în direcția împiedicării a- 
«Jîncirii lor. pentru găsirea căi
lor care să ducă la depășirea 
acestora.

In acest spirit a acționat și 
acționează partidul nostru. Re
publica Socialistă România, 
coBsiderind că aceste divergen
țe sînt vremelnice, că dacă se 
acționează cu grijă, pornind de 
la interesele generale, de la a- 
firmarea noului, a principiilor 
jnarxist-leniniste și a interna
ționalismului socialist in relați
ile dintre state — bazate pe de
plina egalitate în drepturi, res
pectul independenței și suvera
nității naționale, neamestecul în 
treburile interne, întrajutorarea 
«i avantajul reciproc — aceste 
divergențe pot fi depășite, re- 
Jațiîle de tip nou pot să se afir
me tot mai deplin. Noi avem 
feată convingerea că, în ciuda 
existenței încă a anumitor gre- 
utat , aceste divergențe vor fi 
depășite, relațiile de tip nou 
vor triumfa, deoarece aceasta 
constituie o necesitate obiectivă 
n dezvoltării societății socialis
te.

In același mod ->e pune pro
blema și in ce privește relațiile 
dintre partidele comuniste >i 
muncitorești. Divergențele din 
mișcarea comunistă și muncito
rească se datoresc atit condiți
ilor economico-sociale, naționa
le, dar îndeosebi faptului că 
vechea formă de unitate pu 
mai corespunde noilor condiții 
istorice, lucru recunoscut de 
altfel încă din 1943, tind Inter
naționala Comunistă a hotărî* 
*ă st* autodizolve. Orice încer
care de a menține vechile stări, 
do lucruri nu poate să nu ducă 
la divergențe; de aceea este 
necesar să se acționeze pentru 
realizarea unității pe noi baze, 
pe baza principiilor marxist-le- 
niniste și ale internaționalismu
lui proletar, care presupun de
plina egalitate între partide, 
respectul independenței și nea
mestecul în treburile interne, 
dreptul fiecărui partid de n-șl 
elabora linia politică corespun
zător condițiilor din țara res
pectivă.

Colaborarea Și întrajutorarea, 

statului nostru
vJidiuitatca internațională tre
buie să pornescă d« la aceste 
realități; numai pe această ba
ză se va realiza o nouă uni’a- 
le care va fi incomparabil su
perioară celei anterioare.

Se poate spune că ne aflăm 
intr-un «stadiu de afirmare « a- 
cestei noi unități, care va da 
mișcării comuniste și muncito
rești noi dimensiuni naționale și 
internaționali. De aceea, parti
dul nostru acționează cu con
secvență pentru dezvoltarea re
lațiilor de colaborare cu toate 
partidele comuniste și muncito
rești, pentru întărirea unității 
și colaborării Ier pe baza res
pectării stricte a dreptului fie
cărui partid de a-Ș» elabora li
nia politică corespunzător con- 
dițiunilor în care își desfășoară 
activitatea, pentru întărirea u- 
njtățil și coeziunii liber consim
țite a partidelor comuniste șl 
muncitorești.

Rcferindu-mă la securitatea 
europeană, se poate spune, de a- 
semenea, că inițial ea a avut 
nu prea mulți aderenți. Faptul 
că aceasta c >resoundea necesită
ții și intereselor tuturor popoa
relor continentului nostru a fă
cut ca ideea securității europe
ne și a unei conferințe a tutu
ror statelor interesate clștige 
tot mai mulți adepți. fiind as
tăzi îmbrățișată practic de toa
te statele europene. De aceea 
se poate aprecia că sînt create 
condițiile spre a se trece la 
reuniuni pregătitoare pentru or
ganizarea, într-un timp nu prea 
îndepărtat a conferinței gene- 
rale-europene.

In general, sînlem martorii u- 
nor profunde transformări în 
viața internațională, ai creșterii 
tot mai puternice a forțelor ca
re se pronunță pentru instaura
rea în relațiile dintre state a 
principiilor deplinei egalități, a 
respectului independenței și su
veranității naționale, pentru re
nunțarea la forță sau Ia amenin
țarea cu forța în rezolvarea 
problemelor litigioase.

Afirmarea acestor principii în 
relațiile dintre state, fără deo
sebire de orinduire socială, do
vedește că ele corespund unor 
necesități obiective, că în ciuda 
unor obstacole ele se vor im
pune în practica internațională.

O importanță deosebită în 
dezvoltarea situației internațio
nale o reprezintă hotărârea a- 
doptalâ, cu o mare majoritate, 
pentru restabilirea drepturilor 
legitime ale Republicii Populare 
Chineze în O.N.U. și în celelal
te organisme internaționale. A- 
ceasta, aș putea spune, consti
tuie o dovadă în plus că ceea 
ce reprezintă o necesitate obiec
tivă în dezvoltarea vieții inter
naționale nu poate fi multă 
vreme împiedicat sâ se afirme, 
că orice încercări s-ar face, 
mai devreme sau mai târziu, 
vechiul — și aici este vorba de 
vechea politică — trebuie să 
eșueze și să facă loc unei po
litici rationale, corespunzătoare 
intereselor cauzei colaborării 
internaționale și păcii în lume.

Acest adevăr se reflectă șl 
în alte aspecte ale vieții inter
naționale contemporane și chiar 
în însăși înfruntarea majoră a 
zilelor noastre — aceea dintre 
aspirația arzătoare a uriașei 
majorități a omenirii spre pace 
și destindere și politica de în
cordare. agresiune și război 
dusă de cercurile militariste, 
imperialiste. Constituie un ana
cronism, cu repercusiuni deose
bit de grave asupra popoarelor 
cursa înarmărilor și, îndeosebi 
a înarmărilor nucleare.

împotriva acestei politici a 
\echiului de care se crampo
nează cercurile reacționare se 
ridică uriașe forțe mondiale, 
practic opinia publică interna
țională. care cere promovarea 
unei politici noi de dezarmare, 
de orientare a uriașelor fon
duri militare spre progresul 
material și cultural al tuturor 
popoarelor, a unei politici de 
încredere și colaborare. Pornind 
de la aceste considerente, parti
dul și guvernul țării noastre 
militează cu energie și • consec
vență pentru dezarmarea gene
rală, și în mod deosebit, pen
tru dezarmarea nucleară, se 
pronunță hotărât pentru orga
nizarea unei conferințe consa
crate dezarmării la care să 
participe toate statele lumii 
profund interesate în elibera
rea de coșmarul unei confla
grații nucleare, in diminuarea 
poverii înarmărilor. Acționăm 
pentru trecerea de la declara
ții generale la măsuri concre
te. practice în direcția dezar
mării.

Un alt anacronism în viața 
internațională, un reziduu al 
vechiului, al epocii războiului 
rece, îl constituie de asemenea 
menținerea blocurilor militare 
opuse «tare, departe de a fi un 
mijloc de întărire a securității, 
reprezintă un factor de animo
zitate și suspiciune, o piedică 
în apropierea și conlucrarea în
tre națiuni pc baza egalității in 
drepturi în vederea însănăto
șirii climatului internațional și 
consolidării păcii. Așa cum un 
anacronism îl reprezintă și fap
tul că acum, la aproape 27 de 

,«ni de la terminarea războiului, 
fn nenumărate state continuă să 
sc afle trupe străine și 
haze militare, 'finind scama 
de aceasta, România se pro
nunță pentru desființarea 
X1 A.T.O. și, concomitent, a Tra
tatului de la Varșovia, creat 
hi scopuri defensive ca urmare 
a constituirii Pactului Atlinti- 
cvlui de Nord, pentru lichida
rea tuturor grupărilor militare 
opuse, pentru înlocuirea padi- 
t.ciî de bloc cu dcz.vol tarea 
largă, nestmgherită a colabo
rării multilaterale dintre na
țiuni și popoare.

Bazindu-și întreaga politică 
internațională pc principiile 
dialecticii istorice, partidul și 
statul nostru se situează ferm 
de partea forțelor înaintate ale 
omenirii, își pun eforturile în 
slujba noului în politica mon
dială. acționează împotriva men
talităților și pozițiilor perimate, 
dăunătoare, potrivnice interese
lor popoarelor, intereselor pă
cii și progresului universal.

Este adevărat că desfășurarea 
vieții internaționale, a eveni
mentelor demonstrează, zi de zi, 
că noul își croiește drum prin 
lupte grele împotriva vechilor 
forțe imperialiste, reacționare, 
core vor să mențină și 6ă con
tinue vechea politică de forță 
și dictat, politica colonialistă țl 
neooolon ral istă.

In același timp, evenimentele 
confirmă cu putere faptul că 
forțele antiimperialiste, popoa
rele care luptă pentru apăra
rea independenței și suverani
tății lor naționale, pentru dez
voltare de sine stătătoare, de
vin tot mai puternice, că — 
dacă ele își unesc forțele — 
pot să se opună vechii politici, 
pot să asigure afirmarea noi
lor principii în viața interna
țională, a dreptului fiecărui po
por de a se dezvolta corespun
zător voinței sale, să ducă la 
lărgirea relațiilor de colaborare 
între popoare, la realizarea unei 
păci trainice pe planeta noas
tră.

Desfășurarea vieții internațio
nale evidențiază cu putere de 
lege că progresul economico- 
social al fiecărui popor, cauza 
Iv.ptci antiimperialiste, impun 
unitatea tuturor forțelor pro
gresiste naționale, a tuturor for
țelor antiimperialiste pe plan 
mondial.

Istoria, cel mai bun învăță
tor; demonstrează că prigoana 
împotriva comuniștilor sau al
tor forțe revoluționare a dus 
la pierderea cuceririlor demo
cratice, inclusiv la pierderea 
independenței naționale.

De aceea, colaborarea între 
toate forțele revoluționare de
mocratice. naționale, antiimpe
rialiste — și comuniștii sînt cel 
mai consecvenți luptători îm
potriva imperialismului — re
prezintă o necesitate obiectivă

Organizarea întregii vieți 
sociale pe baza principiilor 
eticii și echității socialiste

Stimați tovarăși,

Tnlreaga activitate politico- 
ideologică trebuie să se bazeze 
pe politica partidului nostru 
care reprezintă marxism-Ieni- 
nismul creator în România. în
făptuirea vastului program ela
borat de Congresul al X-Iea 
cere eforturi serioase din partea 
întregului partid și popor. Se 
impune o disciplină și o ordi
ne desăvîrșitâ, mijloacele ma
teriale și financiare trebuie 
gospodărite cu maximum de e- 
ficiență, înlăturîndu-se orice ri
sipă. Trebuie să înțelegem că 
lichidarea rămînerii în urmă și 
făurirea unei economii avansa
te nu poate fi decît rodul 
munci; unite a întregului popor.

Desigur, colaborarea interna
țională are o mare însemnătate, 
constituie o cerință obiectivă: 
de aceea țara noastră dezvoltă 
larg cooperarea cu țările so
cialiste, cu celelalte state din 
lume, dar esențialul. factorul 
hotărâtor îl reprezintă eforturile 
creatoare ale oamenilor mun
cii, fără deosebire de naționali
tate, din țara noastră, munca 
poporului nostru.

Numai in baza folosirii cit 
mai judicioase a venitului na
țional vom asigura atit repro
ducția lărgită, cit și creșterea 
nivelului de trai. In gospodă
rirea mijloacelor de care dis
punem trebuie să ținem seamă 
și de prezent, dar și de viito
rul națiunii noastre socialiste. 
Să acționăm ca o familie unită 
care dorește să ocupe. in lu
me, un loc tot mai respectat și 
demn, loc cucerit prin muncă 
și printr-o politică de colabora
re, prietenie și pace.

Prin munca politică-educati- 
vă este necesar să asiguram a- 
firmarea cu putere în viață a 
principiilor comuniste. Membrii 
partidului, toți cetățenii patriei 
noastre socialiste, trebuie edu
cați rn spiritul eticii și echi
tății sociale. Comunistul trebuie 
să lupte cu hotărâre împotriva 
exploatării și asupririi națjona- 
le și sociale, împotriva rasis
mului, șovinismului. națio
nalismului, a oricăror for
me de înjosire a omului. El 
trebuie să fie luptător neabă
tut pentru relații de colaborare 
și prietenie intre oameni, în
tre națiuni, pentru realizarea 
în practică a principiilor drep
tății, a unei juste repartiții a 

pentru dezvoltarea economiro- 
socwlă a fiecărui popor, jx n- 
»ru independența și suverani
tatea națională, pentru desfă
șurarea cu succes a luptei îm
potriva poJiticii imperialiste de 
forță și dictat.

FAra unitatea tuturor forțe
lor anlhinperiali&le nați'm.ilc nu 
se poate realiza un puternic 
front antiimperialist. Forța u- 
nității internaționale constă în 
coeziunea și puterea detașa
mentelor naționale; acest ade
văr trebuie avut permanent in 
vedere și în toate împrejură
rile.

O anali ti succintă a eveni
mentelor internaționale atestă 
justețea liniei generale a poli
ticii externe a României, con
firmă faptul că această politică 
corespunde unor necesități o- 
hiective, că ea ține seama atit 
de interesele poporului nostru, 
rit ți ale popoarelor din ță
rile socialiste, de cauza cola
borării tuturor forțelor anti im
perialiste, a tuturor statelor lu
mii Srt lupta pentru pace și co
laborare internațională.

Nu doresc să mă refer la 
unele probleme mai actuale in
ternaționale. Sînt cunoscute po
zițiile partidului nostru fn pro
blema războiului dus de Sta
tele Unite în Vietnam și Indo
china. m problema conflictului 
din Orientul Apropia!, îngrijo
rarea noastră față de ascuțirea 
situației și încordarea relațiilor 
dintre India și Pakistan. Este 
cunoscută preocuparea partidu
lui nostru de a se ajunge la 
încetarea cit mai grabnică atît 
a războiului din Vietnam, cit 
și a conflictului din Orientul 
Apropiat, de a se face totul 
pentru a nu se ajunge la im 
conflict armat între India și 
Pakistan; aceasta o cer atit in
teresele popoarelor respective, 
cît și interesele tuturor popoa
relor, cauza colaborării și păcii 
internaționale.

M-am referit la unele proble
me internaționale pornind de la 
unitatea dialeoUcă dintre poli
tica internă și externă, dorind 
să subliniez și prin aceasta că 
în activitatea ideologică, de 
formare a omului nou cu o 
înaltă conștiință revoluționară, 
înțelegerea justă a fenomene
lor internaționale, a noilor di
recții în relațiile dintre state 
constituie o latură esențială a 
muncij politico-ideologice. edu
cative.

De aceea Va trebui să acor
dăm o atenție deosebită educă
rii maselor largi populare în 
spiritul principiilor poJiticii ex
terne a partidului și guvernu
lui țării noastre, făcând din fie
care activist și cetățean un mi
litant activ pentru înfăptuirea 
acestei politici, pentru dezvol
tarea colaborării și prieteniei 
ou toate popoarele lumii, pen
tru cauza păcii în lume.

venitului național între ©ameoii 
muncii.

Comunistul trebuie să comba
tă cu hotărâre obiceiurile bur
gheze și să lupte pentru în
lăturarea lor din viața oameni
lor.

Influența moravurilor bur
gheze se manifestă în primul 
rând prin atitudinea față de 
proprietatea socialistă; furturile, 
delapidările, sustragerile de 
orice fel lovesc în interesele 
tuturor oamenilor muncii, sînt 
acte ostile construcției socialis
te, de aceea trebuie considerate, 
așa cum spunea Lenin, ca acte 
contrarevoluționare.

Mentalitățile generate de cla
sele exploatatoare se exprimă 
și în tendințele de parazitism, 
în încercarea de a trăi fără 
muncă, pe seama altora, sau de 
a înșela societatea oferindu-i 
foarte puțin, și dacă se poa
te nimic, în schimbul avan- * 
tajelor pe care i le creează a- 
ccasta. Expresii ale moravuri
lor și modului de viață bur
ghez sînt, de asemenea, desfrâul 
moral, care poate îmbrăca ne
numărate forme de manifesta
re, tendința de a duce o viață 
de lux prin cîștiguri ilicite, 
necinstea, minciuna, carierismul 
— vicii care alterează grav fi
zionomia omului și care vin în 
cea mai flagrantă contradicție 
cu principiile morale ale noii 
noastre societăți. Este necesar 
să combatem cu hotărâre feno
menele de căpătuială, de îna
vuțire personală în discordan
tă cu situația generală, să com
batem favoritismul și nepotis
mul, toate acestea constituind, 
de asemenea, manifestări ale 
vechii societăți care trebuie sa 
dispară în socialism. Dăunătoa
re mersului nostru înainte sînt 
și spiritul individualist, mic- 
burghez, de indiferență față de 
marile aspirații și eforturi ale 
poporului, sustragerea de la o- 
bligațiile pe care uriașa operă 
de transformare revoluționară 
a societății șj de înflorire a 
patriei le pune în fața fiecă
rui cetățean. Viața arată tâ. 
mentalitățile vechi, de esență 
burgheză. sau mir-burgheză, 
pot avea consecințe deo
sebit de grave asupra pozi
ției omului în societatea de azi. 
Ele pot duce pînă la urmă la 
descompunerea morală și poli
tică a celor care devin prizonie
ri*, acestora, inclusiv '.a comiterea 
de acte ce pot aduce prejudi

cii societății, propriului popor, 
poli iei socialiste, cauzei so- 
iKilr.anuIui. Lupta fermă îm
potriva concepțiilor retrogra
de din vechea societa
te, împotriva obiceiurilor și 
moravurilor care poartă am
prenta modului de viață bvr- 
gnez, eliberarea omului de ta
rele morale ale trecutului, de 
consecințele gravelor deformai i 
spirituale produse de ideologia 
și comportamentul claselor ex
ploatatoare constituie, de aceea, 
o latură esențială a activității 
politice de educație si.ral istă a 
oamenilor muncii din patria 
noastră. Tovarășii ilegaliști își 
aduc aminte ce mare atenție a- 
cordam noi poziției morale a- 
tunci tind Un om sau un ce
tățean dorea să intre în narti- 
dul comunist, deoarece și in 
condițiile ilegalității s-a dovedit 
nu o dală că descompunerea 
morală a dus la descompune
re politică, la trădare. Deci 
problema poziției morale a co
munistului, a fiecărui om al 
muncii este o problemă esen
țială pentru dezvoltarea -socie
tății noastre.

Munca politico-educativă tre
buie să pună pe primul plan 
apărarea proprietății socialiste 
— de stat și cooperatiste. Să 
facem ca fiecare cetățean să-și 
consacre energia și capacitatea 
creșterii avuției naționale, în
floririi vieții tuturor oamenilor 
muncii; numai astfel va crește 
ș> fericirea fiecăruia fn parte.

Să educăm pe toți cetățenii, 
§i în special tineretul, în spi
ritul cultului față de muncă, 
față de munca liberă, despovă
rată de exploatare din societa
tea noastră, singura sursă a 
progresului și prosperității po
porului nostru, a națiunii noas
tre socialiste, mijlocul princi
pal dc afirmare a talentului și 
forței creatoare ale tuturor ce
tățenilor, de manifestare a per
sonalității și autoperfecționare 
morală a fiecăruia.

In întreaga sa viață, comunis
tul trebuie să dea dovadă de 
modestie și simplitate, să com
bată manifestările de îngîmfa- 
re și aroganță, să ducă o viață 
familială și socială exemplară.

Comunistul trebuie să fie 
cinstit curajos, demn, să lupte 
cu ardoare pentru adevăr, pen
tru dreptate și libertate. El tre
buie să iubească munca, să de
pună eforturi și să se preocupe 
continuu pentru dezvoltarea 
proprietății socialiste de stat 
și cooperatiste, să pună |x? 
primul plan interesele po
porului muncitor, înțelegând că 
între interesele personale și cele 
generale ale întregii societăți 
nu există nici o contradicție ci, 
dimpotrivă, există o strânsă uni
tate dialectică, că buna stare 
personală est« strâns legată de 
bunăstarea întregului popor, că 
asigurând dezvoltarea generală 
a țării asigură ridicarea și a ni
velului său de trai.

Relevînd profunzimea și în
semnătatea istorică a operei de 
transformare socialistă a omu
lui, Lenin sublinia că partidul 
comunist trebuie să lupte pen
tru a face să prindă rădăcini 
în conștiința maselor. »n de
prinderile lor. în traiul lor de 
zi cu zi. regula : „toți pentru 
imul și unul pentru toți“... 
pentru a introduce treptat, dar 
ferm, disciplina comunistă și 
munca comunistă.

In activitatea politico-cduca- 
tivă va trebui să acordăm o 
mai mare atenție politicii na
ționale marxist-leniniste a parti
dului nostru, să intensificăm ac
tivitatea de educare a oameni
lor muncii, fără deosebire dc 
naționalitate. în spiritul prie
teniei și frăției. în lupta și 
munca comună pentru făurirea 
noii orânduiri sociale, pentru 
înflorirea României socialiste. 
Despre prob’enia națională în 
general, despre rolul națiunii 
în socialism și despre proble
ma naționalităților și rolul lor 
am vorbit pe larg, în mod deo
sebit, Ia a 50-a aniversare a 
partidului — și nu doresc să 
mai revin acum asupra aces
tora. De altfel, consider că a- 
supra acestor probleme în parti
dul nostru există o deplină c‘a- 
ritale. Consider că partidul nos
tru a contribuit mult la clari
ficarea .și pe plan internațional 
a problemei naționale și a ro
lului națiunii în dezvoltarea so
cialismul ui.

De asemenea, va trebui să ne 
preocupăm permanent și con
tinuu de educarea poporului 
nostru în spiritul solidarității 
intei-naționaliste cu popoarele 
țărilor socialiste, cu mișcarea 
comunistă și muncitorească in
ternațională, cu oamenii muncii 
de pretutindeni, cu mișcările de 
eliberare națională, cu toate for
țele marelui front anti imperia
list. Aș putea spune că este un 
merit al partidului nostru că a 
)>us un accent deosebit în e- 
ducarea coinuniștu'or și a po
porului nostru, in acest spirit, 
<-ă și-a manifestat și își mani
festă activ solidaritatea, in prac
tică și nu in vorbe, cu lupta 
tuturor popoarelor care se ri
dică împotriva asupririi națio
nale, a colonia’ismului și impe
rialismului. pentru libertate și 
independență.

Comunistul trebuie să știe să 
îmbine în mod armonios inte
resele naționale eu internațio
nalismul proletar. A fi comu
nist înseamnă a fi întotdeauna 
de partea popoarelor care luptă 
pentru independența lot națio
nală, a milita pentru colabo
rare și pace între state și na
țiuni I

Tbatc aresta cerințe hrbiiic 
sâ devi-nă de fapt norme de 
conviețuire și dc relații pen
tru toți oamenii muncH, pentru 
întregul nostru popor. In acest 
spirit trebui? educați copiii și 
tinerii patriei noastre. Aicslei 
trebuie să constituie cerințe o- 
blig.ktorii față dc omul nou, 
înaintat. <u o înaltă conștiință 
socialistă. '

(’red că va fi necesar să tre
cem la elaborarea mai amănun
țită a normelor de relații ș> de 
' on viețuire socială, care să de
vină un adevărat cod al edu- 
cațrei și comportării soctahiste 
și comuniste. In general, este 
necesar să acordăm mai multă 
atenție elaborării noilor norme 
<le drept socialist pentru toate 
domeniile vieții sociale. Trebuie 
sâ înțelegem că multe din ve
chile norme dc drept nu mai 
corespund noilor condiții eco
nomice, sociale și istorice, că 
păstrarea lor vfcie in contradic
ție cu cerințele noii orânduiri, 
că și aici trebuie să acționăm 
pentru înlăturarea a ceea ce 
este perimat și să facem loc 
noului care s<- afirmă cu pu
tere.

întregul sens a| măsurilor 
privind activitatea polttico- 
ideologică este de a asigura a- 
firmarea tot mai puternică în 
viață a principiilor comuniste, 
de a învăța să ntuucim și sâ 
trăim în spiritul acestor prin
cipii. Fără îndoială că aceasta 
nu se poate realiza printr-o 
hotărâre, ci necesită o muncă 
foarte îndelungată și perseve
rentă în toate sectoarele de ac
tivitate.

Adeseori deficiențele existen
te în activitatea noastră ideolo
gică, politică șj cultural-educa- 
tivă, fenomenele negative care 
apar în viața socială, în com
portamentul unor oameni se în
cearcă a fi justificate prin teza 
despre rămînerca în urmă a 
conștiinței față de dezvoltarea 
vieții materiale. A accepta o a- 
semenea justificare pentru lip
surile noastre înseamnă a în
curaja o atitudine pasivă, de-

Creșterea rolului conducător 
al partidului în societate, 
sporirea funcțiilor statului 

în conducerea vieții sociale
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înfăptuirea acestor obiective 
fundamentale impune îmbună
tățirea activității tuturor orga
nizațiilor și organelor de partid 
incepînd cu Comitetul Centrai. 
Este necesar să se afirme și 
mai puternic rolul partidului 
de forță politică conducătoare 
fn toate sectoarele activității 
econoniieo-sociale; așa cum este 
necesar ca stalul nostru socia
list să-și îndeplinească în mai 
bune condiții rolul său în toate 
domeniile de activitate. Fiecare 
organizație de partid trebuie să 
poarte răspunderea și să acțio
neze pentru realizarea în viață 
a politicii partidului. Este ne
cesar să întărim rolul organiza
țiilor de partid din ministere, 
institute de cercetări și organiza
ții obștești, inclusiv din Uniu
nile de creație Și societățile 
științifice. Toate aceste organi
zații — rămînînd în continuare 
în evidența comitetelor de par
tid ale sectoarelor de care a- 
parțin — trebuie să lucreze $n 
același timp sub îndrumarea 
Secretariatului Comitetului Cen
tral al partidului.

Este necesar să fie întărită e- 
xigența la primirea în partid 
și în general față de activita
tea și comportarea în muncă și 
în societate a comuniștilor. Fie
care membru de partid trebuie 
să primească sarcini concrete 
in desfășurarea activității po
litico-educative în rândul oa
menilor muncii.

O atenție deosebită se impu
ne să acordăm îmbunătățirii 
muncii cu activul de partid ca
re constituie o uriașă forță po
litică în înfăptuirea hotărârilor 
partidului și statului. Mem
brii comitetelor de partid 
din marile întreprinderi, in
stituții, comitetele comuna
le, orășenești, municipale Și 
județene vor trebui să parti
cipe mai intens la întrea
ga activitate a organelor res
pective, fiecare membru al v- 
nui comitet urmînd să îndepli
nească o muncă concretă.

Comisiile comitetelor județe
ne, pe lingă studierea anumitor 
probleme, vor trebui să partici
pe și a exercitarea controlului 
în domeniile lor de activitate, 
inclusiv la controlul muncii a- 
panatului de partid. Este nece
sar să se stabilească regula ca 
semestrial comitetele dc partid 
să analizeze cum «e deuâșoarâ 
munca politico-educativ â în sec
torul lor de activitate.

Va trebui să fie îmbunătățită 
activitatea cabinetelor de p. 'tid 
pentru ca ele să devină arâe- 
vărate centre de conducere a 
mumii ideologice. In atest sens, 
pentru conducerea lor, este ne
cesar să fie create consilii ob
ștești care să se sprijine pe un 
larg activ de partid.

In vederea desfășurării în 
bune cendițiuni '■ muncii edu
cative, va trebui sâ fie create 
în toate întreprinderile. în in
stituții, comune și orașe cabi
nete pentru științ?.’e sociOie și 
raspîndii” :• cunoștințelor -ti!v- 
țifice. In cadrul ucestor cabine- 

fetistâ, cu profunde repercusiuni 
negalivc asupra dezvoltării so
cietății. Noi comuniștii studiem 
legile sixiale obiective nil pen
tru a adopta o poziție fatalistă 
f ifă dc acestea ci, dimpotrivă, 
p< ntru ca. înțelcgînd sensul lor. 
să putem acționa în interesul 
progresului social, în interesul 
n.imenrlor. al victoriei socialis
mului și comunismului. Fără a 
nega câtuși de puțin rolul esen
țial al forțelor de producție în 
dezvoltarea societății, noi por
nim de la teza, dc asemenea 
marxistă, că la lindul ci ron- 
științ.i poate exercita o pirtcr- 
n:că înrâurire asupra mersului 
înainte al societății, că ideile 
înaintate, cucerind masele, de
vin o uriașă forță materială a 
progresului To'-mai animați dc 
această convingere dorim sâ in
tensificăm activitatea ideologi
că. politica și cui tura)-educa
tivă. eforturile pentru ridica
rea conștiințe; socia’iste a oa
menilor muncii.

Dună cum vedeți, tovarăși, 
ne propunem să pornim la un 
drum lung. \'u este vorba de o 
campanie, ci de a așeza întrea
ga noastră viață socială pe 
principiile eticii .și echității so
cialiste .și comuniste, pe noi nor
me de conviețuire și relații so
ciale.

Dacă putem pune astăzi aces
te probleme de mare răspân
dire. ,i casta se d.rtorește fap
tului că am intrat intr-o nouă 
etapă a dezvoltării socialiste 
României — in etapa cînd pro
blema relațiilor sociale, a rela
țiilor dintre oameni, cînd afir
marea principiilor noi în prac
tică condiționează întreaga dez
voltare socialistă a țării noastre, 
viitorul comunist al patriei. Es
te deci vorba ca și in acest do
meniu să începem să acționăm 
mai organizat, împotriva ve
chiului, pentru promovarea no
ului. Numai atunci vom putea 
spune că ne îndeplinim datoria 
de comuniști, vom putea avea 
încredere deplină că viitorul 
țării, al poporului, se va afla 
în mîini sigure.

te vor funcționa și centrele de 
documentare pentru activitatea 
politico-educativă. De regula, a- 
ceste cabinete vor trebui să 
funcționeze pe lingă cluburi, 
cămine cmtursle și case d* 
cultură.

In activitatea de combatere a 
diferitelor manifestări retrogra
de, moravuri și ehiceiuri vechi, 
trebuie să crească și mai mult 
rolul adunărilor oamenilor 
muncii, care au o profundă in
fluență educativă și socială.

In cadru) muncii educative 
trebuie, dc asemenea, să se a- 
corde o atenție deosebită întă
ririi disciplinei și ordinii, res
pectării legalități socialiste, cu
noașterii și aplicării riguroase a 
legilor statului nostru socialist.

Trebuie să punem capăt cu 
hotărâre atitudinii, care se mai 
înlîlnește chiar și la unele ca
dre de conducere, de a nesocoti 
sau încălca legile statului, gin- 
dind probabil că legile fltî sînt 
făcute și pentru ei

Este necesar Sâ asigurăm o 
bună cunoaștere a legilor, să 
organizăm un control perma
nent cu privire la realizarea 
lor. Orice încălcare a legilor, 
orîce știrbire a disciplinei și 
ordinii dăunează desfășurării 
cu succes a întregii activități, 
intereselor întregului popor și 
de aceea trebuie combătute cu 
toată hotărârea, neadmițîndu-se 
manifestarea lor sub nici 0 for
mă în activitatea -le partid și 
de stat. Nu doresc să mă re
fer acum la aspecte' concrete; 
cred că fiecare âiatre dumnea
voastră cunoaște multe și sper 
a în cuvin tul pe care îl veți 

lua, vă veți referi la ele. com
plet* nd astfel ceea ce am spus 
eu.

La desfășurarea activ.tații e- 
ducative. la afirmarea In viață 
a principiilor eticii și echității 
socialiste este necesar să parti
cipe în mod susținut toate ca
drele și întregul activ de partid 
și de stat și mai cu seamă să 
înceapă prin a-și organiza via
ța și munca lor în spiritul a- 
cestor orincipii.

Realizarea în bune condițiuni 
a sarcinilor în domeniul mun
cii ideologice face necesară îm
bunătățirea în continuare și a 
activității Comitetului nostru 
Central, a apațatului său.

fn primul rând.'' sc impune 
o participare mai activă a tu
turor membrilor Comitetului 
Central la munca ideologică.

Sporirea rolului școlii 
ca factor principal de instruire 
și educație a tinerei generații

Stimați tovarăși.

Pornind dc In faptul vă școa
la reprezintă factorul principal 
de instruire și educare a tine
relului. partidul a luat un șir 
de măsuri pentru îmbunătăți
rea învățămîntului, pentru le
garea lui mai siringă de pro
ducție, cercetare și de viață. 

S-au obținut unele îmbunătă
țiri față dc trecut, dai- nu am 
puica spune că facem totul 
pentru aceasta. Comisiile Comi
tetului Central vor trebui să 
participe mai activ Ja studie
rea și elaborarea documente
lor și hotărârilor în domeniile 
respective și in același timp Ja 
organizarea înfăptuirii și con
trolului realizării acestora, in
clusiv la controlul activității 
secțiilor Comitetului nostru 
Central.

Apreciez că prin aceasta vom 
face ;ă crească și mai mult ro
lul Comitetului Central și, în 
venerai, al organelor de par
tid în conducerea întregii ac
tivități de partid ; va fi și 0 
dezvoltare a democrației de 
partid și vom pune mai deplină 
ordine și înțelegere în faptul că 
nu aparatul, ci organe’e de 
partid sînt cele care răspund 
de întreaga activitate.

In genera), este necesară în
tărirea spiritului de răspunde
re, creșterea exigenței în mun
că. S3 introducem regula ca 
ce) puțin o dată pc an Comite
tul Executiv, Prezidiul Perma- 
net și Secretariatul Com iței v- 
lui Centra) să raporteze Comi- 
letulur Centrai despre activi
tatea lor. Toate ministerele ți 
organele centrale să prezinte 
rapoarte anuale despre activi
tatea )or în fața Consiliului de 
Miniștri, iar Consiliul de Mi
niștri să raporteze Consiliul»! 
de Stat și Comitetului Centra) 
a) Partidului.

Trebuie să acordăm în conti
nuare o mai mare atenție dez
voltării democrației de partid 
prin dezbaterea cu regularitate 
a hotărârilor și prin partici
parea comuniștilor Ja adoptarea- 
acestora, prin creșterea con
tribuției lor la elaborarea li
niei politice zeneraJe și Is 
transpunerea ei în viață.

Să dezvoltăm și mai larg cri
tica și autocritica în întreaga 
viață de partid șj de stat. Este 
necesar ca presa centrală și 
locală să trateze mai regulai 
problemele activității de partid 
și ale muncii ideologice. Aces
te măsuri trebuie să ducă )a 
ridicarea nivelului poli tic-ideo
logic al tuturor comuniștilor, 
chemați să acționeze cu fer
mitate pentru afirmarea prin
cipiilor comuniste, pentru creș
terea rolului conducător a) par
tidului.

In mod corespunzător v cer 
luate măsuri pentru îmbună
tățirea muncii organelor t)e 
stat, a organizațiilor obștești, 
care au răspunderi și îndatoriri 
deosebit de mari în înfăptui
rea programului de dezvoltare 
a conștiinței socialiste, de in
firmare a omului nou. In aeesi 
spirit va trebui să se continue 
realizarea măsurilor privind și 
îmbunătățirea activității Con
siliului de Miniștri, a ministe
relor. îndeplinirea de către 
ministere în mai bune cond>- 
țiuni a rolului pe care îl au în 
conducerea și orientarea cores
punzătoare a activității, parti- 
c:carea lor la întreaga mus
că politico-educativă, la afir
marea principiilor de munci 
și viață comuniste.

Un ro) deosebit în această 
privință au. de asemenea, sin
dicatele, cărora plenara Comi
tetului Central din februarie 
1971 le-a precizat pe larg sfe
ra de activitate. De aceea, m» 
cred câ este cazul să insist a- 
cum asupra acestei probleme. 
Este necesar ca tovarășii r-are 
lucrează în conducerea sindi
catelor să ia toate măsurile 
pentru traducerea în viață a 
acestor hotărâri, pentru reali
zarea sarcinilor de mare răspun
dere ce revin sindicatelor.

In ce privește Uniunea Tine
retului Comunist, ea are un rol 
deosebit de important in educa
rea în spirit revoluționar a 
membrilor săi. cît și a întregu
lui tineret. Și în această pri
vință hotărârile Comitetului 
Central al Partidului sînt foarte 
clare și nu doresc să insist a- 
supra lor. Este necesar a to
varășii din conducerea U.T.C, 
toate organele și organizațiile 
tinerelului comunist să dea do
vadă de mai multă inițiativă^ 
să țină mai mult seama de ce
rințele tinerei generații. Trebuie 
să organizăm astfel activitatea 
organizațiilor tinerelului îneît 
ele să devină o adevărată școa
lă dc educație și de partici
pare a tineretului la conduce
rea întregii activități sociale.

O atenție deosebită se impu
ne să acordăm muncii-"de edu
care a femeilor, participării lor 
în mai mare măsură la întrea
ga activitate de conducere a so
cietății. In acest sens se im
pun .și îmbunătățiri în organi
zarea Și in activitatea comisi
ilor de femei și a muncii Con
siliului National al Femeilor cu
re urmează să fie în curând a- 
nalizată în Comitetul Executiv.

Este necesar să urmărim reali
zarea tuturor acestor măsuri și 
ridicarea continuă a nivelului 
învățămîntului de toate gradele. 
Incepînd cu grădinițele și că
minele de copii și pînă la ab
solvenții școlii generale de 10 
ani, copiii sînt permanent în

(Continuare in pag. a 4-a)
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Expunerea tovarășului MICOLAE CE lIJȘESdlJ
reale. Fiecare educator, in
ter șt profesor din între- 
Mstem de învățAmlnt tre-

un bun spe

inv&ț&mintul superior. rare pl- 

pîm'i la 25 de ani se află sub 
tndruwwrea învățământului. Re
amintesc tente acestea pentru 
a se înțelecc mai bine de că
tre noi toți, dar mai cu scamă 

ră în domeniul invățăniîntuui. 
in Ministerul Învățământului, 
marea răspundere ce revine 
școlii, cadrelor didactice, comu
niștilor din acest sector în edu
carea tinetei generații. Trebuie 
să facem din fiecare unitate 
școlară un puternic centru de 
educație în spirit socialist și 
comunist a copiilor și tinerilor.

Avem datoria să creștem un 
tineret cu un larg orizont spi
ritual. înarmat cu tot ceea ce 
a creat mai bun omenirea în 
domeniul cunoașterii, cu cele

teai îmbinând aceste două ca- 
lilAți. cadrele didactice îți vor 
putea îndeplini in bune con- 
dițiuni sarcina de înaltă respon
sabilitate și onoare pe care o 
au in formarea tinerei genera
ții. lWtidul apreciază in mod 
deosebit activitatea cadrelor 
noastre didactice. dar. in același 
timp, pune in fața lor îndato
riri de și mai marc răspun
dere Sinlem convinși că între
gul corp didactic v.t răspunde 
cu entuziasm chemării parti
dului.

Vji trebui să fie îmbunătățită 
și activitatea Ministerului In- 
vățămîntului, problemele edu
cației tinerelului ocupând o pon
dere mai mare în preocupările 
șt munca acestuia; de aceea 
el trebuie să devină un ’ mi
nister al învățământului, ntît în 
fapt cit și. poate, ca denu
mire.

Lărgirea orizontului de 
cunoaștere a maselor — 

condiție a dezvoltării 
și perfecționării continue 
a democrației socialiste

Un rol de seamă în forma
rea unei concepții înaintate, în 
dezvoltarea conștiinței socialis
te. îl are știința — factor tot 
mai important în progresul ge
neral al societății socialiste. De 
aceea este necesar să acordăm 
și mai mare atenție dezvoltării 
științei, cercetării științifice, 
înarmării tineretului și a tu
turor oamenilor muncii cu noile 
descoperiri în toate domeniile 
de activitate. Un rol important 
în această direcție îl au fizica, 
chimia, matematica, biologia, 
ale căror concluzii demonstrea
ză materialitatea lumii, justețea 
materialismului dialectic și is
toric.

Este necesar să îmbunătățim 
aotivitatea în domeniul științe
lor sociale. îndeosebi în filo
zofie. Academia de științe so
ciale și politice trebuie să a- 
bordeze ou mai mult curaj 
noile probleme ale dezvoltării 
sociale, naționale și internațio
nale, concluziile ce se desprind 
din praotica construcției socia
liste naționale și internațio
nale. Este necesar ca la aceas
tă muncă să participe nemijlo
cit cadrele de partid și de stat 
cane lucrează direct în condu
cerea diferitelor sectoare de ac
tivitate. Academia trebuie să 
devină Un puternic centru de 
dezvoltare liberă a tuturor pro
blemelor legate de progresul 
științelor sociale.

Va trebui să ne gîndim la 
organizarea unei acțiuni dc ma
să in vederea răspindirij cu
noștințelor științifice: formarea 
unei concepții înaintate despre 
viață nu se poate realiza fără 
ounoașterea cuceririlor științei. 
Începând cu apariția vieții pe 
pămint. întregul proces de for
mare a omului, de dezvoltare 
a societății și a diferitelor con
cepții filozofice și terminînd cu 
noile descoperiri ale științei 
modeme. Se pare că va fi ne
cesar să înființăm un organism 
obștesc special care să se ocu
pe de răspîndirea cunoștințe
lor științifice în rîndul maselor 
largi populare.

La baza întregului proces c- 
ducativ de formare a omului 
nou trebuie să așezăm munca, 
învâțămîntul, știința, ca factori 
primordiali ai activității uma
ne, ai progresului societății o- 
menești.

Un factor important al edu
cației socialiste îl reprezintă 
participarea tot mai largă a oa
menilor muncii la conducerea 
activității econom ico-sociale. 
Sini cunoscute măsurile orga
nizatorice luate în acest sens, 
— crearea comitetelor și consi
liilor oamenilor muncii, ca or
gane colective de conducere, 
institutionalize rea adunărilor ge
nerale ale oamenilor muncii, 
introducerea principiului mun
cii colective la toate eșaloanele.

mai ac
ta fău- 
istorii, a

Pârtie i-

dezbaterea de către oamenii 
mujicii a celor mai importante 
proiecte de legi și hotărâri. 
Toate acestea atestă lărgirea 
continuă a democrației socialis
te, participarea tot 
ti vă a poporului
rirea propriei sale 
propriului său viitor.
parca largă a celor ce mun
cesc. fără deosebire de națio
nalitate, la conducerea socie
tății reprezintă nu numai o dez
voltare continuă a democrației 
socialiste, dar Ș» o înaltă școală 
politică de educare socialistă, 
de creștere a răspunderii fie
cărui cetățean față de intere
sele generale ale colectivității, 
ale întregii națiuni socialiste.

Democrația noastră socialistă 
permite nu numai exprimarea 
opiniei celor ce muncesc, ci și 
exercitarea controlului asupra 
modului în care se realizează 
politica partidului, hotărârile de 
partid și de stat. Una din for
mele de manifestare deosebit 
de importante ale democrației 
din țara noastră este crearea, 
prin legea recent adoptată de 
Marea Adunare Națională, a ca
drului organizat în care masele 
se pot pronunța asupra promo
vării cadrelor, asupra ocupării 
diferitelor funcții de răspun
dere.

Propaganda noastră trebuie 
să scoată în relief mai preg
nant, pe baza multitudinii 
dovezilor oferite de viață, su
perioritatea, de esență, a demo
crației noastre socialiste față de 
democrația burgheză. In timp 
ce în lumea capitalistă demo
crația are un caracter 
nunțat declarativ, 
în țara noastră 
primă cu adevărat 
tatea poporului în stat, partici
parea concretă a acestuia la e- 
laborarea politicii generale in
terne și externe a țării, la lua
rea deciziilor care privesc in
teresele sale vitale, viitorul na
țiunii noastre socialiste. Parti
ciparea maselor la condu
cerea societății este condițio
nată însă și de înțelegerea justă 
a fenomenelor economico-socia- 
le, a situației politice, pentru 
a putea judeca lucrurile în de
plină cunoștință de cauză. De 
aceea dezvoltarea democrației 
este strîns legată de ridicarea 
nivelului politic-ideologic, a 
conștiinței socialiste a întregu
lui popor. Numai așa partici
parea la conducerea vieții eco- 
nomico-sociale va fi efectivă și 
nu formală.

pro- 
abstract, 
ea ex- 
suverani-

Partidul și guvernul vor ac
ționa și în viitor neîncetat pen
tru perfecționarea continuă a 
democrației socialiste ca parte 
integrantă a procesului de e- 
ducație socialistă, de făurire a 
societății socialiste multilateral 
dezvoltate.

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

a poporului
Tovarăși,

Creația literar-artistică, rezul
tat a! muncii și cunoașterii, este 
chemată să răspundă cerințelor 
făuritorilor de bunuri mate
riale și spirituale, să îmbo
gățească și să înfrumusețeze 
viața spirituală a omului; 
pentru a fi la înălțimea impe
rativelor sociale, arta trebuie 
să-și tragă seva din frămintă- 
rile și năzuințele poporului. Cit 
de plastic exprima această do
rință C. Dobrogeanu Gherea 
cînd afirma : „Ideile și ten
dințele sociale sînt chiar sîn- 
gele cald și hrănitor care nu
trește și face viețuitor orga
nismul numit artă”. Am acor
dat și acordăm o mare însem
nătate creației literar-artistlce. 
In uriașa activitate creatoare 
de formare a omului nou, cu 
o înaltă conștiință socialistă, 
literatura și arta trebuie să 
aducă o contribuție tot mai 
activă. Avem nevoie de proză, 
de poezii, de piese de teatru, 
de filme, de muzică, de picturi, 
de sculpturi care să înnobileze 
pe om, să-l însuflețească la

fapte mărețe, eroice. Toate lu
crările de artă, executate în 
forme și stiluri foarte varia
te, trebuie să redea preocupă
rile și realitățile epocii pe care 
o trăim, viața poporului. De
finind lumea care trebuie să 
constituie obiectul central al 
operei de artă, marele scriitor 
francez Anatole France spunea 
că gîndurile și ideile exprimate 
de artist ..nu sînt gîndurile lui, 
ci propriile noastre gînduri, pe 
care poetul le face să cînte 
în noi... Poetul e un evocator. 
Cînd îl înțelegem sîntem tot așa 
de poeți ca și dînsul... Și cre
deți că am iubi atîta pe liricii 
noștri dacă ne-ar vorbi de alt
ceva decît de noi ?“ Noi vrem 
să-i prețuim tot mal mult pe 
liricii noștri și de aceea le ce
rem să vorbească în operele lor 
cît mai mult despre noi, des
pre poporul nostru muncitor.

Omul, constructor al socia
lismului, să se poată regăsi 
în aceste lucrări de artă, să-și 
descopere și defectele, dar și 
trăsăturile nobile I Nu avem 
nevoie de o artă care să poleias
că cu attr -realitățile, dar nu

avem nevoie nici de o artă ca
re să acopere cu noroi sau 
smoală aceste realități ; avem 
nevoie de o artă care sfi fie 
suflet din sufletul poporului, sfi 
redea și greul și bucuria șl 
visurile spic viitor ale oame
nilor muncii, o artă izvorîtfi din 
realitățile națiunii noastre, pro
fund umanistă. Avem nevoie de 
opere de artă de țoale genurile 
și pentru tonte viratele; copiii 
vor sfi cunoască și pe Ffit-Fru- 
mos creat dc Ispirescu, dor vor 
să cunoască și pe Făt-Frumos 
dc astăzi, eroul luptei pentru 
dreptate socială și națională ; 
ei vor să știe cum arătau ba
laurii din basme dar și cum 
arată balaurii timpurilor mo
derne Și cine, a fost sau este 
voinicul care lc-a tăiat cape
tele : oamenii vor să afle din 
romane, poezii, piese dc teatru, 
opere, din cîntece cum au lup
tat comuniștii și alți antifas
ciști și democrați, cum au în
fruntat închisorile. lagărele, 
moartea chiar, pentru elibe
rarea poporului; și trebuie 
știut că niciunul dintre aceștia 
nu a fost plângător că 
viața este grea — au 
înfruntat dușmanul de cla
să cu capul sus, au luptat 
încrezători în fericirea popo
rului, în cauza socialismului șl 
comunismului.

Doresc ca dc la această înal
tă tribună să adresez creatorilor 
de artă chemarea :

Redați în artă mărețele trans
formări socialiste ale țării, mun
ca clocotitoare a milioanelor de 
oameni ; veți găsi și contra
dicții și conflicte reale, nu în
chipuite, și fapte mărețe emo
ționante, demne de numele de 
om l

Redați și frumosul și iubirea 
în înțelesul lor măreț I

Folosiți arma umorului, sa
tirizați defectele care se mani
festă în societate și la oame
ni I

Faceți din arta voastră un 
instrument de perfecționare 
continuă a societății, a omu
lui, de afirmare a dreptății 
și echității sociale, a modulul 
de muncă și viață socialistă șl 
comunistă I

Aveți în fața voastră o pers
pectivă largă; puneți talentul 
și măiestria de care dispuneți 
în slujba unei arte închinate 
poporului, cauzei socialismului 
și comunismului în patria noas
tră !

Sînt convins că cea mai mare 
parte a creatorilor vor răspun
de cu noi și noi opere care să 
ridice pe culmi superioare arta 
românească !

In realizarea vastului pro
gram de educare și formare 
a omului nou un rol de seamă 
revine Consiliului Culturii și 
Educației Socialiste, care tre
buie să asigure îndrumarea 
tuturor sectoarelor de activita
te, a întregii munci cultural- 
artistice de la orașe și sate, 
manifestând toată grija pen
tru a nu mai repeta lipsurile 
vechiului Comitet de Cultură. 
Sarcini de seamă revin, de ase
menea, comitetelor județene ale 
culturii și educației socialiste. 
Atît Consiliul Culturii și Edu
cației Socialiste, cît și comite
tele județene vor trebui să lu
creze ca organe de partid și de 
stat, deci sub îndrumarea di
rectă a comitetelor județene și 
a Comitetului Central al parti
dului, asigurînd unirea tuturor 
forțelor din sectorul culturii și 
al creației spirituale pentru des
fășurarea cu succes a muncii 
cultural-educative de masă.

De asemenea, radioteleviziu- 
nea trebuie să pună în centrul 
emisiunilor problemele educa
ției socialiste; programele de 
radio și televiziune să fie ast
fel alcătuite încât pe calea un
delor să fie propagate mărețele 
idealuri ale socialismului, poli
tica internă și externă a țării 
noastre, știința și arta înain
tată ; pe această cale să fie bi
ciuite fără cruțare moravurile 
retrograde, să fie promovate 
normele socialiste de conviețu
ire. Tovarășii din conducerea 
radioteleviziunii, toți lucrătorii 
din acest important sector trebuie 
să considere că cea mai înaltă 
îndatorire a lor este realizarea, 
în cele mai bune condiții a 
cerințelor partidului nostru, a 
cerințelor întregului nostru po
por.

Așteptăm de la cinematogra
fie, dc la scenariști, regizori 
și artiști filme la un înalt ni
vel artistic și cu un bogat con
ținui educativ. Filmul 6ă devi
nă un puternic mijloc dc edu
cație socialistă a maselor 1

De asemenea, pe scenele tea
trelor noastre, a operei trebuie 
să-și facă loc lucrări de toate 
genurile, dar și lucrări con
temporane, cu caracter revolu
ționar, militant, contribuin- 
du-se și pe această cale, în spi
ritul tradițiilor noastre pro
gresiste, la educarea maselor 
largi populare.

Casele de cultură, cluburile 
și căminele culturale, care au 
o îndelungată tradiție, trebuie 
să desfășoare o activitate cul- 
tural-artistică multilaterală, să 
cuprindă milioane de oameni, 
îndeosebi tineretul, contribuind 
în mod activ la educația socia
listă a maselor, la răspîndirea 
culturii și științei, organizînd 
în așa fel munca cultural-iartis- 
ttcă îneît oamenii muncii să-și 
poată petrece timpul liber cît 
mai plăcut și în același timp 
educativ.

Sarcini de mare răspundere 
revin presei. Ziarele și revistele 
trebuie să deschidă larg pagi
nile lor problemelor educației 
socialiste. Nu doresc să anali
zăm acum aotivitatea presei; 
va trebui s-o facem cu altă 
ocazie, pentru că sînt mai mul
te lucruri de spus. Ele trebuie să 
promoveze cu curaj experiența 
înaintată, să critice obiceiurile și 
moravurile înapoiate, să asigu

re exprimarea în paginile lot 
a părerilor oamenilor muncii 
din toate sectoarele dc activi
tate, devenind astfel un puter
nic instillment în dezvaltareu 
democrației socialiste, în afir
marea principiilor clicii și e- 
chltății socialiste in țara noas
tră.

Critica de artă are un rol 
de marc însemnătate, mit î.i 
promovarea creației artistice cu 
înalt conținut educativ, cit șl 
în educarea estetică a maselor 
populare. Pentru a răspunde n- 
cestor cerințe, criticii dc artă 
trebuie sâ acționeze întotdeauna 
în spiritul principiilor marxist- 
lenlnisle, să fie nepărtinitori și 
obiectivi, sfi contribuie prin tot 
ceea ce scriu la ridicarea artei 
noastre la uji nivel tot mai 
înalt. Ei trebuie să militeze 
pentru o artă realistă și profund 
umanistă. In legătură cu aceas
ta. este necesar să lămurim mai 
bine aceste noțiuni care au un 
rol dc cea mai marc însemnă
tate in realizarea unei arte n- 
vansate. De mult timp despre 
realism nu se mai vorbește a- 
proape de loc. Pentru unii oa
meni de artă, realismul socia
list este sinonim ou crearea u- 
nor șabloane și a unui model 
unic pentru artă. Consi
der că acest fel de a privi rea
lismul este complet greșit. Este 
adevărat câ .în trecut au fost 
asemenea interpretări și nu nu
mai interpretări, dar și prac
tici — și ele au constituit în
călcări și abuzuri pe care parti
dul le-a combătut cu fermitate.

Cînd vorbim de o artă rea
listă ne gîndim la o artă care 
să redea realitățile din țara 
noastră, din epoca în care 
trăim, epoca marilor prefaceri 
revoluționare, socialiste. Se poa
te, oare, concepe o artă care 
să nu redea în cele mai va
riate forme aceste vremuri mă
rețe ? Fără îndoială că nu! O 
asemenea artă ar fi fără viață, 
s-ar ofili și ar muri ca floarea 
ruptă din plaiuri. Tocmai de 
aceea, unul dintre iluștrii căr
turari ai României socialiste, 
George Călinescu, era atît de 
categoric în sublinierea impor
tanței legăturii cu viața a o- 
perei de artă. „Zadarnic — spu
nea el — învârtim condeiul și 
ne pierdem vremea, din curata 
reflecție nu iese nimic. De a- 
ceea, noi toți trimitem pe artist 
pe șantiere să cunoască viața și 
oamenii, știind că arta este o 
oglindire a vieții. Prin urma

re. doi sânt termenii ce trebuie 
împreunați concret și cu valoa
re universală : viața șl arta '.

Irită de ce nu trebuie sfi ne 
fie teama sfi mai vorbim des
pre realismul socialist, ci să 
aducem clarificările necesare, 
sfi facem sfi se înțeleagă că 
realismul nu presupune impu
nerea unor tipuri șl șabloane 
în artă, ci deschiderea căilor 
spre o artă înfloritoare.

De asemenea, se impune a 
aduce anumite clarificări și în 
ce privește noțiunea dc uma
nism socialist, care presupune 
o înțelegere mai complexă a o- 
inului în societate, luat nu ca 
individ izolat și exagerând trăsă
turile eale individuale, ci ca om 
social aflat in strânsă legătură 
și interdependență cu semenii 
sfii, cu interesele maselor largi 
populare. Umanismul socialist 
presupune a reda fericirea per
sonală în contextul afirmării 
personalității întregului popor. 
Pornind de aici, arta pătrunsă 
de umanismul socialist trebuie 
să fie închinată maselor largi 
populare, in rîndul cărora per
sonalitatea nu se pierde, ci se 
afirmă toi mai puternic, o dată 
cu afirmarea și fericirea în
tregii națiuni.

Anticipând principiile esteticii 
noastre de astăzi și exprimând, 
de altfel, un deziderat funda
mental al artei autentice de 
totdeauna, marele savant român, 
Nicola.® Iorga, afirma că „nu e 
poet acela care nu c pentru tot 
poporul său1'.

Consider că este necesar ca 
Academia de științe sociale și 
politice, critica de artă, să a- 
profundeze mai temeinic aceste 
noțiuni și altele de acest gen 
printr-o largă dezbatere princi
pială și teoretică, deoarece fără 
asemenea clarificări nu se poa
te concepe înflorirea artei so
cialiste.

Problemele activității ideolo
gice cuprind, de fapt, toate la
turile vieții sociale. De aceea, 
este necesar ca organele și or
ganizațiile de partid să acțio
neze pentru unirea tuturor for
țelor de care dispune societa
tea noastră în direcția realiză
rii hotărârilor partidului privind 
îmbunătățirea activității politi
co-educative. formarea conștiin
ței socialiste care să devină o 
uriașă forță în înfăptuirea pro
gramului genera) de făurire a 
societății socialiste multilateral 
dezvoltate în România.

Intensificarea participării 
României la schimbul mondial 

de valori cultural-artistice
Stimați tovarăși.

In întreaga sa politică inter
națională România se pronunță 
pentru dezvoltarea multilaterală 
a schimburilor economice, ști
ințifice și culturale, fără nici 
o discriminare, cu toate statele 
lumii.

In epoca actuală a revolu
ției tehnico-științifice și a avân
tului general al culturii, parti
ciparea activă la schimbul de 
valori științifice și de artă con
stituie o condiție a progresului 
fiecărei țări, cu atît mai mult 
pentru țările mici și mijlocii. 
Noi pornim de la faptul că 
făurirea socialismului nu se 
poate realiza decît pe baza a 
tot ce a realizat mai bun ome
nirea în toate domeniile eco- 
nomico-sociale, inclusiv în cel 
al artei. Este de înțeles că a- 
doptînd un grandios program 
de edificare socialistă a țării, 
nu ne gîndim deloc să ne izo
lăm de alte popoare, ci, dim
potrivă, ne propunem 6ă lăr
gim cît mai mult colaborarea 
pe baza respectului și avanta
jului reciproc.

De aceea, interpretările unor 
comentatori străini după care 
România intenționează să-și res
trângă raporturile culturale cu 
alte state sînt complet neîn
temeiate și izvorăsc din necu
noașterea sau neînțelegerea po
liticii noastre de relații cu 
străinătatea. Se poate spune că 
tocmai înfăptuirea programului 
îmbunătățirii activității politico- 
ideologice pe care îl adoptăm 
astăzi va deschide perspective 
și mai bune pentru sporirea 
schimbului de valori științifice 
și culturale.

In ce privește importul de 
lucrări de artă din alte țări, 
dorim ca poporul român să 
beneficieze de tot ceea ce gân
direa umană, arta și literatura 
universală — din trecut și din 
zilele noastre — au mai va
loros ; dorim să importăm ace
le creații de literatură și arta, 
filme, piese de teatru care prin 
conținutul lor de idei servesc 
înălțării morale a omului, co
respund operei de ridicare spi
rituală a poporului nostru, edu
cării sale în spiritul umanis
mului și prieteniei. Dar, este 
pe deplin justificat ca socie
tatea să ia anumite măsuri 
pentru a împiedica pătrunderea 
în țara noastră — alături de 
creațiile bune, valoroase — a 
așa-ziselor opere de artă cu un 
conținut dăunător, cărților, fil
melor 6au pieselor de teatru 
care fac apologia crimei, a urii 
de rasă, a brutalității — și ca
re nu pot decît să otrăvească 
sufletele, să ,.polueze", cum am 
mai spus, mediul spiritual. Con
siderăm că a împiedica pă
trunderea și răspîndirea în ța
ra noastră a unor asemenea lu
crări constituie o măsură cu 
un profund caracter umanitar, 
care reflectă înalta răspunde
re cu care partidul și stalul 
veghează ca poporul nostru, 
tineretul, să crească și să se 
dezvolte într-o ambianță spi
rituală sănătoasă.

Dorim să importăm din alte 
țări acele lucrări Jiterar-artis-

tice care să îmbogățească ori
zontul . oamenilor muncii, să 
contribuie la cunoașterea lup
tei și preocupărilor altor po
poare pentru progres social și 
pace. Dorim să exportăm în 
străinătate creația noastră ar
tistică care să facă cunoscute 
munca și viața nouă a popo
rului nostru. In acest fel schim
bul de valori culturale cu alte 
țări va contribui la mai buna 
cunoaștere a popoarelor, la 
dezvoltarea colaborării și prie
teniei dintre ele, la cauza pă
cii în lume. Aceasta este me
nirea artei adevărate și ne 
pronunțăm pentru un asemenea 
schimb cultural cît mai larg; 
în acest fel servim și intere
sele poporului nostru și cauza 
progresului în lume.

In această ordine de idei do
resc să abordez o problemă ca
re are o mare însemnătate 
principială cdueătivă. Și în tre
cut și astăzi se mai întâlnesc 
manifestări de admirație și de 
ploconire față de tot ce vine 
de peste hotare, fie că este va
loros, fie’ că nu. Această ati
tudine reflectă în fond lipsă de 
demnitate națională, lipsă de 
spirit de discernământ și până 
la urmă ignoranță, înapoiere, 
servilism -mic burghez, neîncre
dere și subapreciere a realiză
rilor și a forțelor propriului
popor.

Cred că este de înțeles că 
asemenea mentalitate este foar
te dăunătoare dezvoltării eco- 
nomico-sociale a țării noastre, 
progresului științei și culturii 
României socialiste și de aceea 
trebuie să o combatem cu ho- 
tărîre.

Se știe, de altfel, cum erau 
ironizați și în trecut de po
por, de spiritele luminate, așa- 
numiții „bonjuriști" — prototi
pul snobului care, lipsit de 
personalitate, își închipuia că 
se distinge imitînd străinăta
tea. de ce’e mai multe ori în 
ceea ce avea aceasta mai ne
gativ. Trebuie să spunem că 
avem din 
lăzi snobii noștri 
spunea un 
Caragiaje, „Faliții noșlr

păcate și 
.’ ’ sau, 

personaj al

as- 
cum 

lui 
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die aceste probleme pentru , 
că ele au o mare însemnătate
în activitatea noastră educa
tivă, de formare a omului nou 
înaintat cu o înaltă conștiință
socialistă.

Doresc să fiu bine înțeles.
Apreciem și admirăm tot ce
este bun la alte popoare. Să
nu disprețuim în nici un fel
munca și creația altora, să 
învățăm necontenit din expe
riența altora și să im
portăm tot ce este mai bun 
și folositor. In același timp, 
însă, să prețuim și să admi
răm munca și creația minu
natului nostru popor. Desigur, 
aceasta nu înseamnă să ne în-
gîmfăm sau să-i subapreciem 
pe alții. Dar nu putem să nu 
subliniem cu justificată satis
facție că și poporul nostru are 
realizări în toate domeniile de
activitate care îl fac cunoscut
și prețuit în străinătate.

Trebuie să avem permanent
în vedere că fiecare popor, fie

‘el mare sau mic, a contribuit,

contribuie și va contribui la 
îmbunătățirea patrimoniului ci
vilizației universale cmc se 
compune, pinfi la urmă, din 
ceea cc au creat toate națiunile 
lumii Din acest punct dc vede
re. popoarele, ca și oamenii, 
hint pe deplin egale. Mare este 
acel popor care se străduiește 
mî dc.i cel mai mult civiliza
ției șl cauzei păcii în lume. 
Tocmai acestui țel fi consacră 
energiit, talentul și forța crea
toare poporul nostru care, fău- 
rlndu-și propriul viilor fericit, 
contribuie la făurirea zilei fe
ricite dc iniine a umanității.

Tovarăși,

Am prezentat Corni lotului 
Central principalele probleme 
ulc activității politico-educati
ve. Am enunțat direcțiile fun
damentale ale activității parti
dului și stalului în vederea per
fecționării tuturor laturilor vie
ții economico-sociale, creării ca
drului organizatoric și juridic 
adecvat, care sfi ducă la așe
zarea relațiilor din societatea 
noastră pe baza principiilor c- 
ticii și echității socialiste și 
comuniste, la ridicarea nivelu
lui general al cunoașterii și la 
deschiderea largă a căilor pen
tru afirmarea în viață a aces
tor principii.

Realizarea acestor obiective 
de importanță vitală pentru 
făurirea societății socialiste mul
tilateral dezvoltate impune uni
rea tuturor forțelor de care dis
pune partidul, statul, societatea 
noastră. Totodată este necesar ca 
problemele perfecționării rela
țiilor socialiste, ale educației să 
devină cauza permanentă a în
tregului popor. Numai cu parti
ciparea tuturor oamenilor mun
cii vom putea rezolva cu succes 
aceste probleme deosebit de 
complexe.

Noi, membrii Comitetului 
Central al partidului, toți acti
viștii de partid și de stat, pur
tăm o mare răspundere in fața 
partidului și a poporului pen
tru realizarea programului mul
tilateral de ridicare a patriei 
pe noi culmi de progres și ci
vilizație, pe culmile înalte ale 
comunismului.

La plenară participă mulți 
activiști de partid din anii ile
galității. Vă amintiți, tovarăși, 
în ce condiții a trebuit să lu
crăm. înfruntând represiunile 
și teroarea am intrat în rân
durile mișcării revoluționare, 
comuniste pentru a lupta îm
potriva asupririi sociale și na
ționale, pentru înfăptuirea unei 
lumi mai drepte, care să asi
gure întregului popor condiții 
egale de-viață atît materiale cît 
și spirituale. In cele mai grele 
împrejurări — cei care au stat 
în închisori și lagăre își amin
tesc — ne preocupam continuu 
de ridicarea nivelului politic și 
ideologic, discutam și gândeam 
cum să realizăm în viață idea
lurile socialismului și comunis
mului.

Astăzi partidul nostru are 
răspunderea istorică de forță 
conducătoare a societății româ
nești. Spre partid se îndreaptă 
nădejdea întregului popor. Noi, 
activiștii partidului, fiecare la 
locul său de muncă, sîntem 
chemați să răspundem acestor 
nădejdi, să realizăm în viață 
idealurile pentru care am lup
tat învingând atîtea greutăți. 
Sînt convins că toți activiștii de 
partid și de stat, toți comuniș
tii își vor face pe deplin da
toria muncind fără odihnă pen
tru realizarea acestor sarcini, 
veghind permanent la întărirea 
partidului, a unității sale, aceas
ta constituind garanția că parti
dul își va îndeplini în cele 
mai bune condiții misiunea sa 
istorică.

Sîntem convinși că plenara 
Comitetului Central va aproba 
în unanimitate hotărârile Comi
tetului Executiv ș| direcțiile 
principale ale activității ideo
logice din prezenta expunere, 
că toți membrii Comitetului 
Central, toți participanții la ple
nară vor acționfi pentru reali
zarea , acestui program.

Așa cum au arătat dezbate
rile de până acum din partid, 
măsurile și direcțiile fundamen
tale pc care le stabilim cores
pund in întregime necesităților 
dezvoltării societății noastre, 
voinței întregului partid, a în
tregului nostru popor. Realizarea 
lor în viață, ridicarea nivelului 
muncii ideologice și educative în 
general, vor exercita o puter
nică influență pozitivă asupra 
întregii activități a partidului, 
a poporului nostru, asupra în
tregii dezvoltări a națiunii noas
tre socialiste.

Aceasta se va reflecta, fără 
îndoială, în realizarea în mai 
bune condițiuni a prevederilor 
planului cincinal, în perfecțio
narea relațiilor de producție, a 
conducerii activității economico- 
socialc în ridicarea continuă a 
bunăstării și fericirii întregului 
popor.

Avem în fața noastră o mă
reață perspectivă izvorîtfi din 
realitățile lumii contemporane. 
Să muncim în așa fel îneît 
să transformăm perspectiva în 
realitate vie. Avem toate con
dițiile pentru aceasta și în pri
mul rând avem. un partid 
puternic, un popor minu
nat care înfăptuiește cu fermi
tate politica internă și externă 
a, partidului. Poporului să-i în
chinăm întreaga noastră aoti- 
vitale, întreaga noastră viață. 
Să muncim neobosit pentru a 
asigura poporului român un loc 
demn în rîndul națiunilor so
cialiste, în rîndul tuturor na
țiunilor lumii, o viață liberă, 
independentă, tot mai fericită, 
un viitor luminos comunist.

înfăptuind cu succes progra
mul dezvoltării multilaterale a 
României socialiste, noi ne în
deplinim atît principala noas
tră îndatorire naționalii cît și 
principa’a obligație internațio
nală. Prin aceasta ne aducem 
o contribuție prețioasă la dez
voltarea marxism-leninismului, 
la afirmarea socialismului în lu
me, la cauza prieteniei între po
poare și a păcii în lume. 
(Aplauze puternice, prelungite).

TELEGRAME
EXTERNE

Azi, în capitula Franței

Sesiimea sohnă a Merinlei
PARIS 3 (Agerpres). — Joi 

se deschide în capitala Fran
ței sesiunea solemnă a Confe
rinței generale a U.N.E.S.C.O., 
prilejuită dc cea de-a 25-a uni
versale a creării acestei insti
tuții specializate a O.N.U.

România este reprezentată de 
o delegație condusă de Mircea

Malița, ministrul învățământu
lui.

Din delegație mai fac parte 
ambasador Valentin Lipatti, de
legatul permanent, al Româ
niei pe lîngă U.N.E.S.C.O., prof, 
dr doc. Jean Livescu. președin
tele Comisiei române pentru 
U.N.E.S.C.O, și prof. univ. I’om- 
piliu Macovei,

In ciuda numeroaselor profesie 
exprimate Jn întreaga lume

S. U. A. vor efectua sîmbătă 
explozia nucleară subterană 

în Insula Amchitka
WASHINGTON 3 (Agerpres). 

— Comisia pentru energie atomi
că a S.U.A. a anunțat că c- 
fectuarea experienței nucleare 
subterane în Insula Amchitka 
a fost amânată din motive teh
nice cu cîleva zile, urmînd să 
aibă loc sîmbătă, cel târziu. 
Navigația în zona insulei Am
chitka a fost oprită încă de 
marți.

Comenlînd decizia Adminis
trației de a efectua explozia

în ciuda numeroaselor protes
te exprimate în întreaga lu
me, ziarul „New York Times" 
scrie în editorialul său de mier
curi : „Administrația nu a reu
șit să justifice această expe
riență poporului american sau 
unor țări îngrijorate, ca Japo
nia și Canada. Puține lucruri 
ar putea întări securitatea pe 
această planetă mai mult de- 
clz abandonarea experiențelor 
nucleare".

0 amenințare gravă pentru locuitorii 
din teritoriile nordice ale Canadei

OTTAWA 3 (Agerpres). — 
Congresul muncitoresc din 
Canada, centrală sindicală cu 
peste un milion și jumătate de 
membri, a adresat Administrației 
S.U.A. o telegramă de protest 
în legătură cu experiența nu
cleară subterană ce urmează 
să aibă loc în următoarele zi
le în Insula Amchitka. „Explo
zia nucleară, se spune în tele
gramă, reprezintă o amenin
țare gravă ia adresa locuitorilor 
din teritoriile nordice ale Ca
nadei și implică pericolul unei

contaminări radioactive a u- 
nor mari părți ale atmosferei 
și oceanului".

La rîndul său, conferința Fe
derației muncitorilor din pro
vincia Ontario, care se desfă
șoară în prezent la Toron
to. a cerut guvernului american 
să revină asupra hotărîrii pri
vind efectuarea experienței.

Manifestări de protest simi
lare au loc în aceste zile la 
Ottawa, Montreal, Vancouver, 
Windsor și în alte orașe cana
diene.

I I
Procedeu de înregistrare J
O invenție iugoslavă

a sunetului
BELGRAD 3 (Agerpres). — 

Un grup de tehnicieni iu
goslavi de la Institutul nu
clear „Boris Kidrici" de la 
Vincea a pus la punct un 
procedeu de înregistrare a 
sunetului pe hîrtie, adică de 
tipărire a unei cărți care 
„vorbește" — relatează agen
ția Taniug. Prin acest proce
deu, paralel cu frazele sau 
cuvintele tipărite după teh
nica existentă, se tipărește 
și o bandă neagră care cu-

pe hîrtie
prinde înregistrat sunetrn 
textului corespunzător. Au
torii invenției au construit și 
un aparat special numit foto- 
lector, a cărui simplă glisare 
de-a lungul benzii tipărite re
produce sunetul înregistrat. 
Foto-lectorul, de mărimea u- 
nui stilou, are un cost scăzut.

Această descoperire — afir
mă autorii — va avea apli
care la abecedare, cărți pen
tru orbi, dicționare, manuale 
de limbi străine și altele.
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Pedro Antonio Saad
despre situația

economică din Uruguay
QUITO 3 (Agerpres). — Pe

dro Antonio Saad, secretarul 
general al Comitetului Central 
al Partidului Comunist din E- 
cuador, a rostit o cuvin tare la 
o adunare care a avut loc la 
Universitatea din Orașul .Quen- 
co. Situația economică grea a 
țării și repercusiunile acesteia 
asupra păturilor largi ale popu
lației, a arătat secretarul ge
neral al C.C. al P.G. din Ecu

ador, sînt un rezultat al exploa
tării ppjjorului ecuadori an de 
către imperialismul american 
și elementele autohtone aflate 
în slujba acestuia. Pedro An
tonio Saad a lansat un apel la 
unitatea tuturor forțelor progre
siste și constituirea unui larg 
front popular în lupta împotri
va imperialismului, pentru de
mocrație și progres social.
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17.30 Deschiderea emisiunii 
Emi.siune în limba ma
ghiară.

18.30 La volan — emisiune 
pentru conducătorii au
to

18,50 Timp și anotimp in a- 
griculiură

19.10 Pentru sănătatea dv. 
„Gripa“ — sfaturi pen
tru prevenirea și com
baterea gripei

19.20 1001 de seri — emisiu
ne pentru cei mici

19.30 Telejurnalul de seară 
20,00 Cincinalul în acțiune.

Județul Olt
20.10 Reportaj TV : „Geneza 

a doua"
20.30 Voci tinere.

Muzică ușoară cu Anda 
Dimitriu, Mira Moreno, 
Viorel Baltag, Marcel 
Roșea

20,50 Pagini de umor : „Masa 
cu patru laturi" de Fred 
Firea

21,25 Avanpremieră
21.30 Cadran internațional
22.20 Recitalul balerinei Alexa

Mezincescu
22,40 Telejurnalul de noapte
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