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Cuvîntul tovarășului
Pe baza orientărilor și indi

cațiilor cuprinse în propunerile 
tovarășului Nicolae '.'eaușcscu, 
propuneri care s-au bucurat 
de însușirea deplina a Comite
tului Executiv ai Comitetului 
Central, problemele îmbunătă
țirii activității politice și cultural- 
educative, ale ridicării pe o 
treaptă superioară a nivelului 
conștiinței socialiste, au făcut o- 
bieclul unor ample dezbateri 
ale comuniștilor și tuturor ce
lorlalți oameni ai muncii în 
cadrul organizațiilor de par
tid. organizațiilor de tineret și 
organizațiilor obștești, in pre
să, la radio și televiziune.

Această dezbatere. care a 
cuprins întregul popor, ridi- 
cînd probleme vitale care 
preocupă pe fiecare fiu al pa
triei noastre socialiste — mun
citor, țăran, intelectual, tinăr 
sau vîrstnic, constituie o ilus
trare vie a democratismului 
profund și a stilului de muncă 
ce caracterizează întreaga ac
tivitate desfășurată de partid 
în vederea realizării sarcinilor 
trasate de Congresul al IX-lea 
și al X-lca, pentru dezvolta
rea societății noastre româ
nești.

Aș dori să arăt că pârtiei- 
pînd la plenare ale activului 
de partid din județul Teleor
man. din Ministerul Finanțe
lor, Banca Română de Comerț 
Exterior. Secretariatul General 
al Consiliului de Miniștri, am 
avut prilejul să constat încă 
o dată atașamentul deplin al 
comuniștilor participant^ la a- 
ceste plenare față de politica 
partidului și sînt bucuros să-mi 
îndeplinesc mandatul pe care 
ei mi l-au încredințat, de a 
transmite Comitetului Central, 
dumneavoastră tovarășe 
Ceaușescu, aprobarea unanimă 
a măsurilor adoptate de Co
mitetul Executiv din inițiativa 
dumneavoastră, măsuri pătrun
se de o adîncă principialitate 
marxist-Ieninistă și de un înalt 
atașament față de popor, pre
cum și angajamentul ferm al 
organizațiilor de partid de a 
depune toate eforturile pentru 
transpunerea în viață a acestui 
program.

Tovarăși,

In mod deosebit doresc să 
subliniez excepționala valoare 
teoretică și practică a expune
rii. prezentată la plenara noas
tră de către secretarul general 
al partidului, care demonstrea
ză încă o dată spiritul creator, 
științific, partinitatea profun
dă. combativitatea revoluționa
ră, clarviziunea și înalta ținu
tă morală comunistă, caracte
ristice personalității tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. Mă asociez 
la propunerea care a fost fă
cută aici de tovarășul Bodna- 
raș. ca această expunere să de
vină document al plenarei 
noastre.

Tovarăși,

Doresc și eu să relev ampla 
activitate creatoare pe care 
partidul nostru o desfășoară 
pe- planul teoretic-ideologic și 
al educației comuniste, rezul
tatele pozitive ce se obțin în 
condițiile aplicării măsurilor 
adoptate in luna iulie de Co
mitetul Executiv al Comitetu
lui Central.

In activitatea comuniștilor, a 
tuturor oamenilor muncii au 
sporit preocupările pentru îm
bunătățirea conținutului politic 
al activității lor, creșterea 
combativității și a intransigen
ței față de lipsuri și de aba
teri de la etica comunistă. 
Sini continuate cu mai mult 
entuziasm tradițiile revoluțio
nare ale partidului, se înmul
țesc acțiunile patriotice ale oa
menilor muncii de toate vîrste- 
le, se organizează brigăzi de 
muncă voluntară, întregul po
por nu precupețește nici un ef
fort pentru a-și aduce o cit 
mai mare contribuție la dez
voltarea țării noastre socialiste.

îmbunătățirea muncii politi
ce și educative în toate dome
niile a avut un rol important 
în afirmarea -Ș» mai puternică 
a capacităților creatoare a cla
sei noastre muncitoare, clasa 
cea mai înaintată a societății 
noastre, în accelerarea ritmului 
de dezvolLare, în creșterea e- 
ficienței activității desfășurate 
în primele 10 luni ale acestui 
an. Ne apropiem de ritmul de 
creștere de 12 la sută pe care 
ni l-am propus sâ-1 realizăm 
pînă la sfîrșitul anului.

Concomitent cu constatarea 
rezultatelor pozitive abținute 
pînă în prezent, profunda ana
liză științifică marxist-Ieninis
tă cuprinsă in expunerile to
varășului Nicolae Ceaușescu, 
cit și dezbaterile care au avut 
loc in cadrul organizațiilor de 
partid, au relevat faptul câ a- 
ceste rezultate nu sînt incă la 

înălțimea cerințelor etapei ac
tuale. a construcției socialis
mului în țnra noastră. In a- 
ceastu privință, lucrările ple
narei noastre, hotârîrile care 
vor fi adoptate vor duce ne
îndoielnic la intensificarea 
muncii politico-ideologice pen
tru a imprima activității colec
tivelor de oameni ai muncii 
din toate compartimentele vie
ții economice, sociale, științifi
ce și culturale un caracter 
profund partinic, revoluționar, 
corespunzător ideologiei parti
dului nostru.

Prin aceasta se accentuea
ză procesul de transformare a 
conștiinței comuniste într-o u- 
riâșă forță constructiv-revolu- 
ționară a societății noastre, 
pentru ca prin munca susți
nută a tuturor oamenilor mun
cii mobilizați și conduși de 
partid, sarcinile actualului cin
cinal să fie îndeplinite și de
pășite.

Tovarăși.

Documentele privind îmbu
nătățirea activității ideologice 
și de educație comunistă cu
prind o mare bogăție de idei, 
reprezintă un amplu program 
politic de însemnătate deose
bită. Aceste documente con
stituie, în același timp, aplica
rea creatoare la cerințele ac
tuale și de perspectivă a li
niei politice pe care partidul 
nostru a formulat-o încă de la 
întemeierea sa. Dacă recitim 
..Scînteia* și „Lupta de cla
să* ilegale sau documente ale 
partidului nostru din anii ile
galității, sau răsfoim filele în
gălbenite de vreme ale unor 
colecții de reviste din perioa
da dinainte de război, condu
se nemijlocit de partid sau a- 
flate sub influența sa, care 
poartă titluri ca ..Era nouă*, 
„Stingă". „Cuvîntul liber*. 
-Reporter", „Bluze albastre', 
ca să- amintesc numai cîteva 
din acelea pe care le-am cu
noscut direct vom constata cu 
legitimă mîndrie și emoție că 
între linia politico-ideologicâ a 
partidului din anii ilegalității 
și cea de astăzi nu numai câ 
există continuitate, ci actuala 
linie politică, așa cum în mod 
magistral a definit-o tovară
șul Ceaușescu în rapoartele 
sale la Congresele al IX-lea și 
al X-lea, precum și în docu
mentele recente și în expune
rea de astăzi reprezintă apli
carea concepției generale a 
partidului la condițiile actuale 
din țara noastră. Pe bună drep
tate. putem afirma că partidul 
nostru aplică marxism-leninis- 
mul în mod creator în opera 
de construire a socialismului 
în România.

Construirea societății socia
liste multilateral dezvoltate, 
către a cărei realizare sînt în
dreptate eforturile susținute 
ale întregului • nostru popor, 
nu este de conceput fără abor
darea și rezolvarea în condiți
ile cerute de viață a multitu
dinii de probleme noi, teore
tice și practice, pe care le ri
dică înfăptuirea unei opere de 
o asemenea amploare și com
plexitate. Din aceasta decurge 
necesitatea organizării însușirii 
de către comuniști, de către 
noi toți, de către toți oamenii 
muncii a materialismului dia
lectic. și istoric, concepția ști
ințifică a clasei muncitoare 
despre lume și societatea care 
și-a demonstrat viabilitatea în 
practica socială ca singura 
teorie revoluționară capabila 
să ducă la construirea unei so
cietăți cu adevărat democrati
ce, în care masele largi de 
oameni ai muncii, eliberate de 
exploatare și asuprire, sâ se 
bucure pe deplin de roadele 
muncii lor.

Studierea aprofundată a 
marxism-leninismuluj constituie 
o necesitate, întrucit orice pro
blemă a construcției socialis
mului este în primul rînd o 
problemă politică ce nu poate 
fi rezolvata cu succes fără cu
noașterea legilor dc dezvoltare 
a societății, fără interpretarea 
științifică a fenomenelor, fără 
o atitudine conștientă, militan
tă din partea fiecăruia dintre 
noi. Datorită activității < mple 
și susținute desfășurate de 
partid, sînt create cele mai 
bune condiții pentru răspîndi- 
rea largă a cunoștințelor poli
tice. științifice, economice, teh
nice, a valorilor culturii și ar
tei. Dispunem astăzi de vasta 
rețea a învățămîntului de par
tid. precum și de instituțiile 
de stat din domeniul învăță
mîntului, cercetării științifice, 
culturii și artei, care oferă în- 
tr-un cadru organizat, posibi
lități variate pentru educarea 
politică și ridicarea nivelului 
ideologic al tuturor cetățenilor 
acestei țări.

Gheorghe
Nu pot să nu fac o compa

rație între condițiile actuale, 
între situația actuală în care 
fiecare cetățean al țării are 
acces nelimitat In tezaurul ști
inței și gîndirii marxiste și 
condițiile grele, pline dc riscuri 
din anii ilegalității, în care 
mulți dintre noi, cei prezenți 
în această sală, puteam să stu
diem fragmente din operele 
lui Marx. Engels și Lenin și 
alte lucrări editate de partid, 
să ne înarmăm cu știința in
terpretării fenomenelor social- 
politice, să ne facem o con
cepție despre lume și viață.

Stăruind asupra studierii a- 
profundate a materialismului 
dialectic și istoric, ca o nece
sitate pentru înfăptuirea cu 
succes a sarciniloi- importante 
și complexe pe care le ridică 
construirea socialismului în 
țara noastră, aș dori să subli
niez, totodată, cerința ca a- 
ceastă studiere să se desfășoa
re in spirit creator. Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu ne-a atras 
în permanență atenția asupra 
adevărului că marxism-leninis- 
mu] nu este o dogmă, un com
pendiu de directive valabile 
oricind și în orice loc, ci este o 
învățătură vie, care, pornind 
de la adevăruri fundamentale, 
universal valabile, se dezvoltă 
și se îmbogățește necontenit 
pe baza experienței fiecărui 
partid și a fiecărei țări socia
liste. izvorîtă din realitățile și 
condițiile specifice fiecărei țări, 
din cerințele fiecărei etape is
torice.

Tovarăși,

Pentru a reflecta tendința 
generală care se manifestă în 
evoluția societății . moderne, 
sub influența puternic stimu
latoare a revoluției tehnico- 
științifice contemporane, va 
trebui ca și în țara noastră 
îmbinarea dialectică a cerce
tării economice cu producția 
să constituie tot mai mult o 
latură specifică a dezvoltării 
economiei noastre naționale.

In această ordine de idei, u- 
nul din domeniile de activita
te care are un rol crescînd în 
«sporirea eficienței eforturilor 
depuse pentru dezvoltarea e- 
conomiei naționale este cel al 
relațiilor economice externe. 
Se știe că această activitate 
cunoaște în prezent și va în
registra în viitor o și mai 
mare extindere, adîncire și di
versificare. Ca urmare, în fața 
cercetării științifice economice, 
ca și a tuturor lucrătorilor din 
domeniul științelor sociale și 
politice, se pune de pe acum 
și se vor pune și mai mult 
în viitor o serie de probleme 
cu caracter principial teoretic 
și cu puternice semnificații 
politice, precum și numeroase 
probleme practice, a căror so
luționare la timp este menită

Cuvîntul tovarășului Dumitru Popescu
Stimate Secretar general

Asupra problemei aflate la 
ordinea de zi a plenarei noas
tre am discutat, ne-am frămîn- 
tat, am reflectat — în colectiv 
și fiecare în forul său interior 
— cu cea mai mare gravitate, 
timp de aproape patru luni de 
zile.

In perioada care a trecut ni 
s-a înfățișat și mai clara, în a- 
devăralele sale dimensiuni, în
semnătatea excepțională a așa- 
numitelor .teze din iulie* ale 
tovarășului Nicolae Ceaușescu. 
Ei s-a ridicat cu forța spiri
tuală pe care i-o cunoaștem îm
potriva mersului de la sine, 
împotriva cursului automat al 
vieții sociale intr-un domeniu 
fundamental : transformarea re
voluționară a conștiinței și gîn- 
Jirii omului.-S-a ridicat împo
triva unilateralității unor orga
nizații de partid și a unor ac
tiviști care, absorbiți de preo
cupările și ele, de alt
fel, foarte importante ale 
organizării și construcției e- 
conomice, tindeau să piar
dă din vedere omul, conștiința 
și gîndirea socială, amputînd 
prin aceasta ceva esențial din 
fizionomia muncii de partid, 
din atribuțiile partidului nos
tru în contextul conducerii ge
nera'.e a societății.

In luciditatea și forța cu ca
re tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a ridicat problemele din iulie 
în fața conducerii partidului, 
în fața întregului partid și po
por, se exprimă spiritul ade
văratului revoluționar comunist, 
al adevăratului conducător mar- 
xisl-lcninist, care nu se împacă 
cu lîncezeala, cu amorțirea, cu 
oboseala spirituală. Chiar dacă 
o minoritate anchilozată putea

Rădulescu
să aducă o contribuție impor
tantă la accelerarea progresu
lui economic și social al ță
rii noastre, la realizarea cu e- 
ficicnță sporită a obiectivelor 
stabilite prin planurile de stat. 
Deși în ultima prioadă aces
tor probleme li se acordă o a- 
tenție mai maro din partea 
cercetătorilor noștri, putem to
tuși afirma că în această di
recție s-au făcut totuși pînă a- 
cum pași foarte modești. Pro
blemele participării țării noas
tre la diviziunea internațională 
socialistă și mondială'u mun
cii ar trebui să ocupe în pla
nurile de cercetare ale Aca
demici de Științe Sociale și 
Politice și Academiei „Ștefan 
Gheorghiu", ale catedrelor și 
laboratoarelor din sistemul Mi
nisterului învățămîntului . un 
loc corespunzător însemnătății 
lor crescînde pentru economia 
noastră națională. In această 
ordine de idei, în lumina ex
punerilor tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, preocupările oame
nilor de știință, economiștilor ac
tiviștilor de partid, juriștilor 
și_ altor specialiști ar fi utile 
să fie înfț-o mai mare măsu
ră îndreptate către elaborarea 
unor studii și cercetări teo
retice de ansamblu privind 
conținutul, caracteristicile și 
tendințele procesului obiectiv 
al creșterii interdependențelor 
dintre economiile naționale, ale 
intensificării participării fiecă
rei țări la diviziunea interna
țională a muncii.

In contextul general al in
tensificării muncii ideologice 
și politice desfășurată de par
tid și al confruntărilor de i- 
dei cu privire la raportul din
tre național și internațional 
ca factori ai dezvoltării econo
mice și sociale, apar' opor
tune cercetarea și demonstra
rea, pe baza analizei concrete 
a propriei noastre experiențe, 
a experienței celorlalte țări so
cialiste și altor țări, a rolului 
hotărîtor care revine factoru
lui intern, mobilizării intense 
și eficiente a propriilor resur
se materiale, financiare și u- 
mane, în dezvoltarea fiecărei 
țări, și .a rolului factorului ex
tern. menit să contribuie la spo
rirea eficienței eforturilor pe 
care le depune fiecare țară 
pentru propria-i dezvoltare.

In concepția partidului nos
tru. dezvoltarea efortului pro
priu nu însemnează izo’.are sau 
autarhie, ci încredere în capa
citatea clasei muncitoare. în 
posibilitățile creatoare ale în
tregului nostru popor. Promo- 
vînd o astfel de concepție, 
partidul nostru militează pen
tru participarea activă a Ro
mâniei la schimbul universal 
de bunuri materiale și spiri
tuale, pe baza principiilor u- 
nanim recunoscute ale relați
ilor dintre state.

In aceeași ordine de preocu

să nu înțeleagă imediat, el a 
acționat cu întreaga responsa
bilitate pe care i-o conferă mi
siunea încredințată de partid și 
de popor, biciuind atitudinea 
de inerție față de vechi, sli- 
mulînd cursul progresist al Ro
mâniei și pe plan spiritual și, 
prin aceasta, întregul proces re
voluționar al dezvoltării socie
tății noastre.

Am ținut să subliniez acest 
lucru nu în sine, ci în raport 
cu concluziile intime pe care 
se cuvine să le tragă fiecare 
dintre noi, militanții comuniști. 
A fost poate cea mai profundă 
lecție revoluționară, vie, pe ca
re am primit-o. Am înțeles, 
poate mai bine ca oricind, că 
între automulțumire, autotole- 
ranță și autobirocratizare nu 
este decît cite un pas. Și ce este 
un activist birocratizat, un mi
litant căruia i s-a atrofiat sim
țul revoluționar, decît un con
servator ? In condițiile so
cialismului acesta este unul 
dintre tipurile umane cele mai 
detestabile și, în același timp, 
cele mai dăunătoare — și a- 
ceasta în raport cu înălțimea 
locului pe care îl ocupă în ie
rarhia socială. Ajuns aici, ccl în 
cauză pierde conștiința deza
gregării sale politice și. dacă 
este prea mare în grad, multă 
vreme nu se mai găsește nici 
prin jur cine să i-o redea. 
Cred câ pe mulți dintre noi l-a 
trezit marea bătaie de gong din 
iulie și de ieri.

Stimați tovarăși,

Expunerea făcută de tovară
șul Nicolae Ceaușescu în fața 
plenarei actuale ne-a deschis, 
la capătul confruntărilor și in
vestigațiilor ultimelor luni, pa
norama extraordinar de amplă,

EB

pări, pornind de la analiza 
stadiului atins în dezvoltarea 
economiei naționale și de la 
respectarea neabătuta u prin
cipiilor care călăuzesc întrea
ga politică a partidului și gu
vernului țării noastre in do
meniul relațiilor externe, se 
simte nevoia desfășurării unei 
activități științifice mai inten
se pentru determinarea direc
țiilor. căilor și formelor celor 
mai avantajoase, mai eficien
te de participare a țârii noas
tre în diviziunea internaționa
lă socialistă a muncii. Această 
activitate trebuie să se bazeze 
pe analiza concreta și defini
rea clară, pe tratarea și inter
pretarea științifică a colaboră
rii, cooperării și integrării e- 
conomice internaționale, ca for
me de înfăptuire a procesului 
creșterii interdependențelor 
dintre economiile naționale. 
Desigur, abordarea unor astfel 
de probleme presupune luarea 
in considerare în mod complex 
și diferențiat a tuturor facto
rilor sub influența cărora se 
desfășoară acest proces, natura 
orînduirii statelor participante, 
principiile care stau la baza 
relațiilor dintre ele. nivelul 
dezvoltării lor economice și 
altele.

Studiile și cercetările cu ca
racter teoretic de ansamblu se 
cer a fi completate cu anali
za științifică a problemelor 
specifice ale colaborării și co
operării economice pe ramuri 
și domenii de activitate care, 
încadrate in tabloul general 
în continuă evoluție al rela
țiilor economice externe ale 
țării noastre, să permită relie
farea avantajelor participării 
noastre la schimburile econo
mice și tehnico-științifice in
ternaționale, pentru asigurarea 
unui ritm susținut al dezvol
tării economiei românești. Este 
necesar ca studiile și cercetă
rile care se vor efectua să 
duca la determinarea cît mai 
precisă a intereselor de cola
borare ale României și 6ă fi
nalizeze cu propuneri concre
te privind promovarea pe ba
ze bilaterale și multilaterale 
a unor forme moderne și e- 
ficientc de cooperare în pro
ducție cu țările socialiste, pre
cum și cu alte țări ale lumii, 
așa cum de multe ori ne-a a- 
tras atenția tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

In orientarea cercetărilor 
științifice referitoare la pro
blemele participării noastre la 
circuitul economic mondial 
este necesar să se aibă perma
nent în vedere faptul că a- 
ceasta constituie o parte in
tegrantă a politicii externe a 
partidului nostru, în centrul 
căreia se situează dezvoltarea 
colaborării, cooperării și prie
teniei cu toate țările socialis
te, pe baza principiilor mar- 
xist-leniniste, ale internaționa
lismului socialist, respectarea 
suveranității și independenței 
naționale, egalitatea deplină în 
drepturi, neamestecul în trebu
rile interne, avantajul reci

de cuprinzătoare, de diversă 
și fin nuanțată a vieții interioa
re a societății românești con
temporane, a proceselor care se 
produc în conștiința socială, 
precum și a direcțiilor și mo
dalităților de dirijare în conti
nuare a transformării revo
luționare a omului.

Asemenea probleme pot fi 
puse in fața societății cînd ea 
a ajuns la o anumită înălțime 
mora'ă. la o anumită maturi
tate, la o adîncă conștiință a 
valorii sale și a posibilităților 
sale. La această înălțime se află 
astăzi poporul român ca ur
mare a neobositei munci revo
luționare de o jumătate de se
col a partidului comunist.

Trăim, cred, unul din ma
rile momente ale istoriei na
ționale, una din acele clipe re
velatoare care galvanizează e- 
xlstența unei întregi generații 
și care au o înrâurire radicală 
și îndelungată asupra viitoru
lui. Pentru că astăzi, în blocul 
de marmură prețioasă, dar încă 
insuficient prelucrată a socialis
mului. s-au trasat contururile 
grandioasei statui vil a omului 
superior de mii ne. Avem încă 
mult de cioplit, de modelat tră
sături și expresii, de șlefuit 
nuanțe ale acestui portret — 
dar cît e dc frumoasă și dc 
nobilă această muncă I Unii 
poate, aiurea, vor privi cu ne
încredere, cu ironie și blazare 
această temerară încercare a co
muniștilor români. Dar dacă 
vom reuși, și fără îndoială că 
vom reuși, prin noi și prin ur
mașii noștri, vom fi săvîrșit 
cea mai mare capodoperă so
cială a tuturor timpurilor.

Esența oricărei metamorfoze 
spirituale pozitive, și cu atît 
mai mult a celei comuniste, 
este înțelegerea, cunoașterea. 

proc și întrajutorarea tovără
șească. .Afirmarea acestor prin
cipii și promovarea lor con
secventă au o mare forță c- 
ducativâ, întrucît numai pe 
baza lor se îmbină armonios 
patriotismul socialist și senti
mentele de solidaritate inter- 
naționalistă.

Conform indicațiilor tovară
șului Nicolae Ceaușescu, un loc 
important trebuie acordat pro
blemelor extinderii și diversifi
cării relațiilor economice și teh
nico-științifice cu țările mem
bre ale C.A.E.R. In această 
privință, probleme de o însem
nătate deosebită teoretică și 
practică se ridică în legătură cu 
participarea activă a țării noas
tre la înfăptuirea programului 
complex al adîncirii și perfec
ționării colaborării și dezvoltă
rii integrării economice socia
liste, adoptat anul acesta la 
București de către sesiunea a 
XXV-a a Consiliului de Ajutor 
Economic Reciproc.

Așa cum sublinia tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. acest docu
ment ține seama de necesita
tea unei cooperări multilaterale 
și, în același timp, de interese
le fiecărei țări, el bazîndu-se pe 
principii acceptabile, care sînt 
singurele ce pot asigura o buză 
solidă relațiilor dintre state. 
Desigur însă, programul com
plex trasează numai direcțiile 
orientative ale dezvoltării cola
borării dintre țările membre 
ale C.A.E.R. în următorii 15— 
20 de ani.

Pentru determinarea modali
tăților în care țara noastră poa
te participa în mod eficient și 
cu inițiativă ia acțiunile con
crete de colaborare și cooperare 
care vor fi organizate în cadrul 
C.A.E.R., este necesar să fie 
cercetată o gamă largă de pro
bleme, în vederea găsirii unor 
soluții realiste, care să cores
pundă în mod efectiv interese
lor economici noastre naționale, 
precum și intereselor parteneri
lor noștri.

Lărgirea și îmbunătățirea 
continuă a activității de colabo
rare și cooperare internațională 
a țării noastre necesită nu nu
mai intensificarea preocupării 
ministerelor și celorlalte orga
ne de stat și economice în acest 
domeniu, ci și sporirea grijii or
ganelor și organizațiilor de 
partid pentru ridicarea continuă 
a nivelului de pregătire poli- 
tico-ideologică a lucrătorilor ca
re activează pe tărîmul relați
ilor economice și tehnico-știin- 
țîfice externe, educarea lor in 
spiritul înaltei responsabilități 
și exigențe, al normelor mora
lei noastre comuniste.

In încheiere, dați-mi voie să 
exprim convingerea că garanția 
transpunerii în viață a hotărî- 
rilor pe care le va adopta ple
nara noastră o constituie faptul 
că întregul proces de ridicare a 
nivelului conștiinței socialiste 
a oamenilor muncii din țara 
noastră este condus cu fermi
tate, înțelepciune și clarviziune 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu.

.Activitatea pe care ne-o pro
punem va determina în primul 
rînd un salt al poporului pe 
tărîmul cunoașterii. Al cunoaș
terii științei actuale — în ab
sența căreia orice om se gă
sește, măcar pe un plan al 
existenței sale, cu multe de
cenii in urmă. Știința moder
nă a schimbat radical reprezen
tările despre univers, despre 
natură, despre materie, despre 
viață; fără înțelegerea acesto
ra. filozofia noastră riscă să ră- 
mînă debilă, schematică, ana
cronică, neputincioasă să ne ra
cordeze la lungimea de undă 
a gîndirii avansate a epocii. 
De aceea, consider de cea mai 
mare importanța propunerile 
tovarășului Ceaușescu privitor 
la o nouă organizare a expli
cării științei în masele popu
lare din țara noastră.

Cu aceeași stringență se pune 
problema ridicării gradului de 
cunoaștere filozofică a socialis
mului dc către oameni. Socia
lismul este o lume infinită de 
acte umane, de raporturi so
ciale. de fapte, de atitudini și 
reapții. de opțiuni morale con
crete. Sintein departe de a fi 
pus acest univers clocotitor și 
pasionant sub lupa observației 
filozofice, pentru a explica 
semnificația, resorturile intime 
care declanșează toate aceste 
realități, pentru a detecta care 
din ele sînt de esență autentic 
socialistă și care nu, pentru a 
înfățișa expresiv și convingător 
bogata galerie de tipuri umane 
noi, identificînd totodată tipu
rile anacronice ce trebuie su
puse disprețului, ironiei sau in
dignării publice. Ne întâlnim 
încă frecvent cu generalități ex
primate intr-o terminologie con
torsionată. prolixă, a.șa-zls pro-

„ (Continuare in pag. a 2-aj

Primul ministru al Maltei, 
Dom Mintoff, care, împreună cu 
soția, a făcut o vizită oficială 
in țara noastră la invitația pre
ședintelui Conciliului de Miniș
tri al Republicii Socialiste Ro
mânia. Ion Gheorghe Maurer, 
a părăsit simbălă Uucureștiul, 
indreptindu-sc spre Varșovia.

In vizita sa, premierul maltez 
a fost însoțit de Giuseppe Ca
milleri. secretarul personal al 
primului ministru, dr. Edgard 
Mizz.i, avocatul general de pe 
lingă Departamentul Justiției. 
Eimnanuele Cutajar. din cadrul 
Secretariatului Consiliului de 
Miniștri.

Primul ministru al Maltei a 
sosit la aeroportul Otopeni în
soțit de președintele Consiliu
lui de Miniștri, Ion Gheorghe 
Maurer. Erau prezenți Nicolae 
Agachi, ministrul industriei me
talurgice, Ioan Avram, minis
trul industriei construcțiilor dc 
mașini. Cornel Burtică, minis

SAfiBATOAREA
MAREIUIOCIOMBREE

împreună cu popoarele Uniunii 
Sovietice intreaga omenire pro
gresistă sărbătorește astăzi îm
plinirea a 54 de ani de la victo
ria Marii Revoluții Socialiste din 
Octombrie.

Eveniment epocai. moment de 
răscruce in istoria universală, fău
rit prin lupta eroică a muncitori
lor și țăranilor ruși sub condu
cerea partidului lui Lenin, Maiea 
Revoluție Socialistă din Octombrie 
a măturat din fruntea Rusiei bur
ghezia și moșierimea, a instaurat 
puterea celor ce muncesc pe o 
•esime din suprafața globului pâ- 
mmtesc, crema sistemului impe
rialist o rană de nevindecat și a 
inaugurat o nouă eră in istoria 
omenirii- era revoluțiilor prole
tare, a luptei popoarelor pentru 
eliberarea națională și socială, 
pentru victoria socialismului și 
comunismului. Clasa muncitoare, 
forțele progresiste de pretudin- 
deni au salutat cu deosebită 
simpatie și însuflețire victoria re
voluției socialiste din Rusia. Ali- 
niindu-se acestui front, clasa 
muncitoare, forțele progresiste 
din România și-au manifestat din 
plin solidaritatea internaționalis- 
tă, atașamentul profund față de 
cauza revoluționarilor ruși spriji
nind activ prin multiple forme, 
inclusiv cu armele, tinăra pute
re sovietică.

Pentru noi, cei din Valea Jiu
lui este o chestiune de cinste 
și mindrie, o manifestare de pres
tigiu. care a îmbogățit tradițiile 
revoluționare ale minerilor, ale 
forțelor progresiste din bazinul 
nostru carbonifer faptul că nu
meroși cetățeni de pe aceste me
leaguri au salutat cu entuziasm 
victoria Marii Revoluții Socialiste 
din Octombrie dovedindu-se gata 
să se ridice in apărarea ei cu 
forța armelor.

De la acest măreț eveniment 
istoric, unic prin măreția și im
portanța sa. au trecut 54 de ani. 
Ce s-a petrecut în această scur
tă etapă istorică pe teritoriul 
fostei Rusii țariste, pe drept cu- 
vint caracterizată ca o ..închi
soare a popoarelor" și una din 
cele mai înapoiate țări de pe 
glob ? Printr-o muncă de un ero
ism fără seamăn, înfruntind și 
invingind nebănuite greutăți, po
poarele sovietice libere au ob
ținut succese nemaiintilnite in 
făurirea orinduirii noi, asigurind 
triumful socialismului și trecerea 
la construirea comunismului in 
U.R.S.S. In anii celui de-al doilea 
război mondial, statul sovietic 
bizuindu-se pe forțele sale arma
te, pe lupta eroică a întregului 
popor a zdrobit mașina militară 
a Germaniei hitleriste, aducind 
o contribuție hotăritoare la salva
rea omenirii de primejdia fascis
tă. Uniunea Soyieticâ este in 
prezent un stat cu o imensă forță 
economică, politică și militară 
care joacă un important rol pe 
arena mondială in lupta popoa

trul pomcrțului exterior, Mihail 
Ilorescu, ministrul industriei 
chimice. George Macovescu, 
prim-adjunct al ministrului a- 
faeerilor externe, generali, func
ționari superiori din Ministerul 
Afacerilor Externe, ziariști.

A fost prezent Jaromir O- 
cheduszko. ambasadorul R.P. 
Polone |a București.

Pe aeroport erau abordate 
drapelele de stal ale Republi
cii Socialiste România și Maltei.

După intonarea imnurilor de 
stat ale celor două țări, pri
mul ministru Dom Mintoff și 
președintele Consiliului de Mi
niștri. Ion Gheorghe Maurer, 
au trecut in revistă garda de 
onoare.

Oaspeții și-au luat rămas bun 
de la persoanele oficiale româ
ne. Au fost oferite flori.

Cei doi șefi de guverne s-au 
salutat cordial la despărțire.

(Agerpres)

relor pentru pace și progres. Pro
ducția globală industrială a U- 
niunii Sovietice a fost anul tre
cut de 80 de ori mai mare decit 
a Rusiei țariste din 1913. Ca 
urmare a ritmurilor accelerate 
de dezvoltare, U.R.S.S. iși du
blează la fiecare opt ani poten
țialul său de producție. Ritmu
rile medii anuale ale sporului 
producției industriale au fost in 
ultimii 10 ani de aproximativ 
doua ori mai mari decit m 
U.S.A, ceea ce a permis Uniunii 
Sovietice să reducj conside.aDil 
distanța ce o separă de Statele 
Unite la producția de oțel, iar 
la producția de fontă sâ depă
șească America. In anul 1971, 
primul an al actualului cincinal 
sovietic - cel de-al noulea - 
țara sovietică urmează să producă 
790 miliarde kilovat-ore de ener
gie electrică, 371 milioane tone 
de țiței, 633 milioane tone de 
cărbune. 120 milioane tone de 
oțel. S-a dezvoltat de asemenea, 
agricultura sovietică. Remarcabile 
succese au repurtat știința și teh
nica sovietică in domenii de 
maximă importanță pentru revo
luția tehnico-științificâ contempo
rană cum sint : folosirea ener
giei nucleare, radioelectronica, 
tehnica rachetelor, cucerirea și 
cunoașterea Cosmosului și in alte 
domenii esențiale pentru pro
gresul tehnic și științific mondial. 
Totodată, Uniunea Sovietică a 
obținut mari progrese in dezvol
tarea invățămintului, in ocrotirea 
sănătății, in ridicarea nivelului de 
trai al poporului, aducindu-și prin 
aceste succese realizate pe mul
tiple planuri o contribuție esen
țială la dezvoltarea și întărirea 
sistemului mondial socialist, a for
țelor antiimperialiste, la cauza 
păcii in intreaga lume. Poporul 
nostru, animat de profunde sen
timente internaționaliste, se bucu
ră din toată inima de succesele 
obținute de marea vecină și prie
tenă de la Răsărit in măreața o- 
peră de construcție comunistă.

Dacă cu 54 de ani in urmă 
flacăra socialismului licărea in
tr-o singură țara, vilvâtaia stîr- 
nită de Revoluția din Octombrie 
s-a extins larg în omenire. So
cialismul s-a instaurat trainic in 
14 țâri din Europa, Asia și Ame
rica latină, devenind un sistem 
mondial care cuprinde o treime 
din populația pămintului și reali- 
zind aproape 40 la sută din pro
ducția mondială a lumii.

O imagine strălucită a forței 
ideilor biruitoare ale Marii Revo
luții Socialiste din Octombrie o 
oferă astăzi România, care a pă
șit pentru totdeauna pe calea 
luminoasă a socialismului și co
munismului. In țara noastră au 
fost lichidate pentru totdeauna 
clasele exploatatoare burghezo- 
moșierești. proprietatea capitalis
tă asupra mijloacelor de pro-

(Continiiare în pag. a 4-a)
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Cuvîntul tovarășului Dumitru Popescu

fUrmare din pap. J)

lesionalâ — reminiscență o c> - 
•not ism ul ui vechilor sisteme fi
lozofice de cabinet, a lipului 
de filozofie de castă

Cred că în socialist» filozo
fia trebuie să devină o știință 
Uq masă. Renunțând la orice 
pretenții aristocratice, ca tre
buie să se transforme intr-o d s- 
ctiplină democratică, de largă 
circulație, intr-un instrument 
de c unoaștere Și aulocunoaștere 
o întregului popor. Multe din 
lucrările filozofice nu prezin
tă interes, nu au ecou in pu- 
-blir pentru că conținutul lor 
de observație și reflecție so
cială actuala este foarte incon
sistent

Unii se întreabă : ce să mai 
aducem nou Di materialismul 
dialectic și istoric ? lată ce: 
confruntarea și înfruntarea o- 
mului cu sine însuși — una 
dintre cele mai spectaculoase și 
mai dramatice bătălii care sc 
dă aici, in această țară, sub 
ochii noștri. Dacă absentează 
de pe 3cesl front, filozofia își 
semnează actul de condamnare.

Critica faptelor dăunătoare 
sau reprobabile este și va fi 
in continuare bună, dar și mai 
necesară este critica raționa
mentelor căra !e generează, a 
Izvorului ior de gîndire viciat 
a mentalităților și principiilor 
retrograde care le guvernează. 
IjO acest nivel arareori se ri
dică publicistica noastră, radio- 
televiziunea, lucrările filozofi
ce. De altfel, același tratament 
au adesea și faptele meritorii 
— ele sini văduvite de releva
rea mobilului intim care le 
justifică, și care exprimă noul 
socialist in conștiință. Ne o- 
prim, de multe ori. în general 
in munca educativă, la opo
ziția dintre fapte și nu la aceea 
dintre moduri dc gîndire. din
te principii morale și filozo
fice. Este astăzi un oarecare 
divorț între factologia lipsită 
de idei a ziaristicii și ideile 
nederivate din fapte a’e fi
lozofiei. Investigația filozofică 
militantă concretă este cu atît 
mai necesară, cu cit uneori 
vechiul și nouț se împletesc în 
aceeași conștiință — oamenii 
ncSmpărțindu-se net în două ca
tegorii distincte, între buni și 
răi. între educați și needucați. 
Cum conviețuiesc, cum se res
pins sau cum se influențează 
reciproc aceste tendințe în con
știința omu'.ui care se trans
formă. adică în conștiința fie
căruia dintre noi. iată teme 
«le cel maj stringent interes 
uman pentru cercetarea filozo
fică, pentru publicistica noas
tră. pentru televiziune, pentru 
literatură și artă, pentru în
treaga activitate educativă.

Lucrez de mai mulți ani în 
funcții de răspundere în unele 
din aceste domenii și îmi re
proșez că n-am reușit să de
termin o asemenea abordare, 
de profundă rezonanță, a în
fruntării dintre nou și vechi 
pe planul gîndirij și moralei. 
Mi-a lipsit, poate, forța nece
sară de a învinge rutina și su
perficialitatea, sau chiar eu în
sumi am căzut poate, uneori, 
resemnat pradă rutinei și 
superficialității. Resemnarea in 
fața dificultăților duce. în
mod inevitabil. în mun-
ca unui activist. la acea
atitudine funcționărească pe 
care, cu atîta justificare, a 
incriminat-o în expunerea sa 
secretarul general al partidului 
nostru. Cit este de valabil în
demnul ca noi, activiștii de 
partid, să facem cel maj mare 
efort pentru autoeducare. pen
tru reexaminarea critică neîn
cetată a stilului in care gîn- 
■dim. trăim .și muncim 1 Pentru 
că intre autoignorare și auto- 
anulare nu mai e aproape ni
mic.

Stimați tovarăși,

Profundele conflicte etice, .de 
mentalitate, de spirit care se 
produc între oamenj ~șj in oa

Cuvîntul tovarășului Gheorghe Pană
Plenara Comitetului Central 

este consacrată dezbaterii u- 
nei probleme de mare impor
tanță pentru mersul înainte al 
societății noastre, pentru ridi
carea rolului conducător al 
partidului in toate sectoarele 
de activitate. Expunerea de o 
excepțională însemnătate, de o 
mare valoare teoretică și prac
tică prezentată plenarei de că
tre tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
ca și propunerile sale adop
tate de Comitetul Executiv în 
iulie, reflectă înalta responsa
bilitate pe care secretarul ge
neral al partidului nostru o 
manifestă pentru soluționarea 
problemelor făuririi noii socie
tăți în țara noastră.

Rînd pe rînd. toate marile 
probleme jalonate la Congre
sul aJ X-lea au fost luate în 
dezbatere de către conducerea 
partidului, sludiindu-se cu aten
ție și răspundere modul cum se 
aplică în viață programuj con
struirii societății socialiste mul
tilateral dezvoltate. Trebuie să 
arătăm, deși sînt sigur că în
treaga țară Știe bine acest lu
tru. că abordarea, analizarea și 
soluționarea problemelor vitale 
nare privesc dezvoltarea socie
tății noastre au fost întotdeauna 
inițiate de către tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, cârmaciul 
ferm și clarvăzător, atent la 
toate marile probleme ale po
liticii interne și externe care 
se pun spre rezolvare în dife
rite etape ale dezvoltării Ro
mâniei. In acest context tre
buie privite și cunoscutele pro

meni în accoMă dinamică epo- 
<ă revoluționară jie care o par- 
viugem reprezintă cea maj ori
ginală și mai generoasă scenă 
de viață care s-a deschis vreo
dată in fata literaturii și artei. 
Există astăzi, se știe, la rea- 
loril de frumos, o adevărată 
sete de modernitate. In bună 
măsură ca este de înțeles. Ul
timele decenii au răscolit alit 
de adine lumea, incit este în- 
trutotul firesc să dorești să 
trăiești in pas eu epoca.

Dar obiectul artei este și va 
râmi np omul. Or. fenomenele 
rele mai noi. cele mai moder
ne Și mai pregnante, pe plan 
spiritual. în lumea contempora
nă. le evidențiază socialismul. 
Ce poate fi mai grandios și mai 
ispititor pcnU-u un artist decît 
spectacolul oferit de revoluția 
conștiinței umane ? Comun ivind 
lumii această experiență ome
nească fără precedent, litera
tura Și arta societății socialiste 
se pot plasa în mod indubi
tabil în avangarda creației es
tetice universale. In paranteză 
fie spus, am putea fi mulțu
miți dacă arta noastră nouă ar 
ocupa în lume locul pe care 
îl ocupă economia românească 
prin ritmul ei înalt, și mai 
>les. politica externă, socialistă, 
dinamică și profund rațională, 
închinată colaborării și păcii, 
sprijinirii noului în lume, pe 
< are o promovează partidul și 
guvernul român și care stâr
nește atîta interes, atâta sim
patie și admirație pe toate 
continentele.

Nu este oare paradoxal să 
fie considerat „de avangardă" 
curentul artistic care înfățișea
ză convulsiile unei lumi muri
bunde, arta care glorifică obo
seala. disperarea, criza morală 
a clasei istoricește condamnată, 
arta viciată ea însăși de acest 
climat spiritual, și care prezin
tă simptomele unei boli incu
rabile, a’e agoniei drept ale 
vieții ? De ce nu se impune 
in avangardă arta care dez
văluie nașterea lumii noi. do
minată și de durerile facerii, 
dar și de marea, sfînta emo
ție a zămislirii ? Este oare mai 
pasionant apusul plumburiu de 
iarnă decît răsăritul scânteie
tor al zilei de primăvară ? în
tunericul decît lumina ? Evi
dent, nu ! Atunci ?

Nu cumva, odată cu lepăda
rea unor noțiuni teoretice care 
învederau înțelegerea dogmati
că, constrîngătoare a sensului 
de artă realistă, unii au lepă
dat și interesu] pentru realita
tea socialistă ? De ce să nu spu
nem deschis, intr-adevăr, unii 
tovarăși s-au lăsat fascinați de 
așa-zisa noutate a culturii care 
c’ameâză destinul trist al lu
mii vechi. Iar ceea ce este cu 
adevărat nou in viața noastră 
s-au grăbit să catalogheze ca în
vechit, confundîndu-1 cu ceea 
ce era depășit în accepțiunea 
veche a unei noțiuni. Dar oare 
cînd constatăm că un fenomen 
este interpretat greșit, ne mul
țumim să modificăm cuvîntul 
care îl definește, nu schimbăm 
în primul rînd fondul inter
pretării ? In cazul nostru, se 
pare că s-a schimbat o inter
pretare greșită cu alta la fel 
de greșită. Redarea simplistă, 
schematică a socialismului — 
deci pînă la urmă nereal istă 
— a fost înlocuită de către unii 
printr-o «complexitate" inventa
tă, artificială, nebuloasă — ten
dință care are tot atît de pu
țin comun cu realismul ca și 
prima dezavuată la timpul său. 
Am greșit lăsind să plutească 
asemenea confuzii în viața 
noastră culturală. Am greșit — 
și aici îmi fac o gravă vină 
proprie — neorganizînd dezba
terea aprofundată a acestor 
noțiuni și tendințe, neelucidînd 
confuziile de fond, de pe po
zițiile filozofiei noastre mate
rial is t-dialectice. .Și dacă e să 
fim sinceri cu noi înșine, tre
buie să recunoaștem că nu am 
făcut-o așa cum trebuia 
d intr-un spirit de comodi
tate ideologică, dintr-o por

puneri ale tovarășului Ceaușescu, 
referitoare la îmbunătățirea ac
tivității politico-ideologice. de 
educare marxist-leninistă a 
membrilor partidului, a tuturor 
oamenilor muncii.

Măsurile adoptate de condu
cerea partidului în vederea îm
bunătățirii activității politico- 
ideologice Și cultural-educative 
au avut, precum se știe, un 
profund ecou in rîndurile parti
dului, al întregului nostru po
por. In cadrul dezbaterilor des
fășurate intr-un puternic spirit 
de responsabilitate și de prin
cipialitate partinică, de exigen
ță și combativitate, cei peste 
2.5 milioane de participant! au 
dat o înaltă apreciere măsuri
lor stabilite de Comitetul Exe
cutiv, au subliniat cu deosebire 
oportunitatea și necesitatea lor. 
Cu acest prilej, s-au combătut 
diferite stări de lucruri și ma
nifestări negative, s-a luat po
ziție fermă față de acei mem
bri de partid care nu-și înde
plinesc îndatoririle statutare, 
dovedesc insuficientă preocupa
re și răspundere pentru înde
plinirea sarcinilor. De aseme
nea, s-a relevat existența unor 
deficiențe în stilul și metodele 
de muncă ale organelor și or
ganizațiilor de partid, făcîndu- 
»e numeroase propuneri pentru 
îmbunătățirea muncii de viitor. 
Primite eu deplină aprobare, 
măsurile cuprinse în documen
tele din iulie și analiza în 
spiritul lor a activității proprii 
a organelor și organizațiilor de 
partid, vor determina, așa cum 

nire. conștientă sau nu, dc c- 
I udare a dificultăților pe care 
le implică înfruntările teoretice 
complicate

Nu vreau să minimalizez suc- 
c<\sole reale ale creației lite
ra r-urtâsti ce ale ultimilor ani, 
.nil de fertili în întreaga noas
tră viață socială, dar cred că 
nu trebuie minimalizat nici tri
butul plătit de unii tovarăși 
confuziilor. Și mai ales nu tre
buie minimalizată acea ruptu
ră dintre artist și viață des
pre care. atît dc mișcător, și 
cu otita amară sinceritate, a 
sorbit ieri aici tovarășul Zu
liar ia Sloncu.

('red că expunerea tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu dă, In
tr-un mod comp’cx, esențial și 
extrem dc stimulator, imaginea 
< xactă a funcției dc uriașă im
portanță socială pc care o arc 
arta în orînduirea noastră și 
anume, aceea dc tribună de 
luptă în înfruntarea dintre nou 
șl vechi, în transformarea re
voluționara a societății, în per
fecționarea socialismului. O a- 
semenea definire nu numai că 
nu exprimă intenția sau posi
bilitatea vreunei îngrădiri a pe
rimetrului de manifestare a 
creatorului, vreun îndemn spre 
închistare sau timorare ci, dim
potrivă, reprezintă in esență o 
extindere a însuși conceptului 
de democrație socialistă, în oare 
literatura și arta sînt înglo
bate Oii factori de opinie pu
blică, de participare la dezba
terea critică de idei a cetății, 
lu asanarea morală a societății, 
la defrișarea viitorului nostru 
socialist și comunist.

O asemenea misiune este însă 
incompatibilă cu calificarea ar
tei ca „joc gratuit al fanteziei" 
ce se mai vehiculează pe la 
periferia lumii noastre artisti
ce. Cit de straniu și de trist 
sună o asemenea profesiune de 
credință 1 Pe o planetă sfîșiată 
de cumplite drame umane. în- 
tr-o epocă a celor mai grave 
încleștări sociale, în care co
horte nesfîrșite de oameni se 
aruncă în luptă, uneori cu pre
țul vieții, pentru idealul liber
tății, egalității și dreptății, în- 
tr-o societate ca a noastră care 
muncește din răsputeri pentru 
a se autodepăși pe toate pla
nurile — este posibil ca artistul 
să se lase pradă .jocului gra
tuit al fanteziei" ? Aceasta nu 
poate fi decît lașitate sau egoism 
exacerbat. M-am referit la a- 
această _teorie" nu pentru că 
ca ar avea o răspândire cit de 
cît notabilă — se știe că veri
tabilii noștri oameni de cultu
ră sînt adine pătrunși de răs
punderea scrisului lor, a artei 
lor — ci numai pentru a re
leva poziții de mare pre
caritate ideologică în viața 
noastră spirituală care nu tre
buie numai persiflate, ci com
bătute cu toată seriozitatea.

Definirea clară în această 
plenară a rolului militant al li
teraturii și artei are o uriașă 
importanță principială pentru 
creatorii din țara noastră. A- 
ceasta este de natură să-i fe
rească și de idilism și de ne
gativism, să-i ajute să adopte 
o poziție cu adevărat dialec
tică față de realitățile noastre 
sociale, să ridice atît nivelul 
combativității cît și spiritul to
nic, mobilizator al operelor lor. 
Și trebuie să spunem, aceasta 
îi va ajuta și pe îndrumătorii 
culturali să adopte o atitudine 
de adevărată receptivitate prin
cipială față de îndrăzneala crea
toare militantă a oamenilor de 
artă, față de arta . mare, oricît 
de complicată ar fj ea.

De pe pozițiile socialismului, 
literatura și arta sînt chemate 
să biciuiască tot ceea ce se 
opune socialismului — iată cum 
cred că trebuie să înțelegem cu 
toții chintesența concepției es
tetice cu adevărat avansate a 
partidului nostru.

Stifnați tovarăși,

Partidul mi-a încredințat re
cent răspunderea de a conduce 

o știm cu toții, fără îndoială, 
îmbunătățirea activității de 
partid, a activității comuniștilor 
și a celorlalți oameni ai mun
cii. Aceasta confirmă justețea 
măsurii de a se organiza o a- 
semenea dezbatere cu comu
niștii, cu toți ceilalți oameni 
ai muncii, precum și justețea 
praotioii conducerii partidului 
— practică încetățenită după 
exemplul secretarului nostru 
genera) — de a se sfătui cu 
întregul nostru partid, cu ma
sele, asupra problemelor care 
privesc viitorul țării, dezvolta
rea diferitelor sectoare de ac
tivitate.

Este o realitate incontestabilă 
că în anii construcției socialis
te. îndeosebi după Congresul al 
IX-’ca al partidului, care a dat 
un puternic impuls muncii ideo
logice. activității teoretice și 
gîndirii social-politice, au fost 
obținute rezultate însemnate in 
dezvoltarea vieții spirituale a 
poporului, în educarea socialis
tă a maselor. Victoriile dobin- 
dite în făurirea noii societăți 
sînt indisolubil legate de vasta 
activitate politico-ideoiogică, e- 
ducativă desfășurată de partid 
de-a lungul anilor. In prezent, 
toți oamenii muncii, fără deo
sebire de naționalitate, din toa
te domeniile vieții sociale. în
făptuiesc neabătut politica in
ternă și externă a partidului, 
programul său de făurire a so
cietății socialiste multilateral 
dezvoltate.

Apreciind la justa lor valoare 
toate realizările obținute, trebuie 

nou croatul Consiliu al Cu Mu
rii .și Educației Socialiste. To
varășul Ceaușescu a subliniat 
din nou aici îndatoririle aces
tui organism dc partid și dc 
slut, dc care depinde în multe 
privințe dezvoltarea sănătoasă 
a vieții noastre spirituale. A- 
vom de tvruncal balastul unor 
concepții și practici dc admi
nistrație măruntă, al unui spi
rit de neutralism ideologic, al 
unei neputințe de comunicare, 
■ Ic influențare și dc convingere, 
a| lipsei de suflu animator. 
Vom face acest lucru cu toată 
îndârjirea. Dar, paralel cu a- 
ccastă operație de demolare a 
vechiului, esențial în munca 
noastră este organizarea forțe
lor pentru construirea, în rit
mul construcției socialiste gene
rale, a unei culturi militante, 
dc înaltă ținută socialistă mo
dernă, aleasă hrana sufleteas
că pentru poporul nostru și 
nobil mesaj românesc dc idei 
și de simțire către celelalte po
poare. Ne vom consacra toată 
energia acestui comandament 
dc partid suprem pentru munca 
noastră și. trebuie să spun că, 
In ce mă privește, într-un res
ponsabil spiuit autocritic, pen
tru că deși nu am condus di
rect vechea instituție, nu am 
reușit să influențez, ca îndru
mător de partid, evitarea gra
velor fenomene de degradare 
a acesteia.

Producția culturală de import 
a fost revizuită dar, din pă
cate, deocamdată, într-o direc
ție unilaterală, acționîndu-se 
mai ales prin eliminare. Cu a- 
ceastă ocazie a ieșit în relief 
orizontul nostru destul de în
gust de cunoaștere a creației 
literar-artistice mondiale noi. 
Instituțiile însărcinate cu im
portul de cultură acționau em
piric, după ureche, nu aveau o 
viziune clară asupra veritabile
lor valori de artă contempora
ne ale celorlalte popoare, achi
ziționau lucrări nesemnificative, 
aparținând unor tendințe lătu
ralnice, secundare sau chiar lu
crări cu mesaj nociv, urmă
rind criterii facile, de ordin 
mercantil. Cei cîțiva tovarăși 
care am răspuns din partea 
Comitetului Central de acest 
sector, și în primul rînd mă am 
bi vedere pe mine, am mani
festat o slăbire a perspicacită
ții ideologice, nesesizînd Ia 
timp gravitatea cursului pe ca
re îl lua această tendință, neac- 
ționînd cu fermitate pentru a-1 
opri. Pornim acum de la un 
studiu științific al culturii con
temporane mondiale. Sc relevă 
rezerve mari de intensificare a 
schimburilor noastre culturale 
internaționale, de amplificare a 
importului de valori artistice 
superioare, de esență progre
sistă, revoluționară, avan
sat umanistă, de îmbo
gățire și diversificare și pe a- 
ceastâ oale a vieții artistice ro
mânești. Ne vom strădui să le 
punem cît mai repede în va
loare.

Stimați tovarăși,

Dezbaterea ideologică de ma
să care a avut loc. programul 
pe care îl va adopta plenara 
noastră vor avea, sînt convins, 
repercusiuni profunde, vor îm
bunătăți și mai mult climatul 
social-politic și moral care a în
ceput să fie purificat după Con
gresul al IX-lea. Această ac
țiune va stimula forțele înain
tate a’e societății, pozițiile îna
intate în toate domeniile de ac
tivitate. Prin înfăptuirea aces
tui program, se va afirma și 
mai puternic, pe un plan suT 
perior. rolul conducător al parti
dului în societate, -va spori for-, 
ța creatoare, transformatoare a 
politicii sale revoluționare, mar- 
xist-leniniste, al cărei țel su
prem este înălțarea omului pe 
cel mai înalt piedestal al dem
nității și onoarei.

însă să privim cu spirit critic 
lipsurile care s-au acumulat în 
domeniul politico-educativ. Do
resc să subliniez că împartă- 
șesc întru totul analiza critică 
făcută de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu neajunsurilor existen
te în activitatea politico-ideo- 
logică și cultural-educativă. Așa 
cum s-a arătat la consfătuirea 
de lucru cu activul din do
meniul ideologiei, precum .și în 
cadrul dezbaterilor care au a- 

- vul loc în organizațiile de 
partid, munca polilieă-ideologi- 
că, de formare a conștiinței 
socialiste a populației, a rămas 
în urmă față de dezvoltarea 
generală a societății. Unii mem
bri ai societății noastre mani
festă o atitudine înapoiată față 
de muncă, față de avutul ob
ștesc, față de legile tării, să- 
virșesc abateri de la normele 
socialiste de conviețuire, de la 
principiile moralei și echității 
socialiste, precum și acte anti
sociale. Persistă, inclusiv la u- 
nele cadre de conducere, influ
ențe ale mentalității burgheze 
și mic-burgheze, manifestări in
dividualiste, de carierism și că
pătuială, de a situa mai presus 
interesele personale decît cele 
generale. De multe ori în țața 
unor asemenea realități, unii 
tovarăși recurg la explicația că 
rămînerea în urmă a conștiin
ței sociale este un fenomen o- 
biectiv, că transformările în 
conștiința socială și, deci, și în 
psihologia socială, sînt mai len
te. In societatea noastră socia
listă rămînerea în urmă a con

științei sociale față dc schim
bările in existența socială nu 
numai că nu reprezintă o fa
talitate, sublinia tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. dar socialis
mul creează premisele obiective 
și subiective pentru continua 
dezvoltare a vieții spirituale a 
oamenilor, pentru reflectarea 
rapidă în conștiința lor n trans
formărilor care au loc în viața 
materială.

„Pe diferite trepte de pro
prietate — arăta Mnrx — pe 
condițiile sociale dc existență 
sc ridică o întreagă suprastruc
tură dc sentimente, de menta
lități și concepții despre lume. 
Întreaga clasă (clasa muncitoa
re — n. n.) le creează șj le 
modelează pe baza condițiilor 
ei materiale și a relațiilor so
ciale corespunzătoare Așadar, 
noua conștiință nu se formează, 
nu se dezvoltă de la sine, au
tomat, ca urmare a schimbării 
condițiilor sociole dc existen
ța. Dezvoltarea conștiinței socia- 
bste, pe baza transformărilor 
din existența socială este și 
ixiate fi numai rezultatul unei 
activități conștiente, organizate, 
a clasei muncitoare, a partidu
lui comunist. In felul acesta, 
conștiința socialistă sc poate 
dezvolta în pas cu cerințele 
progresului întregii societăți, 
|X)alc îndeplini rolul unei im
portante forțe motrice a aces
tui progres. Iată de ce mani
festările negative criticate în 
documentele din iulie nu pot 
avea o explicație obiectivă și 
sînt consecința carențelor în ac
tivitatea politico-ideoiogică și e- 
ducativă.

Neajunsurile existente- in ac
tivitatea politico-ideoiogică sînt 
indisolubil legate de munca des
fășurată de organele și organi
zațiile de partid, de cadre, de 
toți comuniștii care lucrează în 
acest domeniu. La unele orga
ne -Și organizații de partid, de 
masă și obștești, instituții ideo
logice și cultural-educative, in
clusiv la unii activiști ai parti
dului și din aparatul de stat 
și-a făcut loc o anumită tendin
ță de neglijare a sarcinilor pri
vind educarea socialistă a ma
selor, de subapreciere a impor
tanței activității politico-educa
tive pentru formarea omului 
nou. In activitatea ideologică, de 
propagandă a slăbit adesea spi
ritul militant, spiritul combativ 
față de mentalitățile și practi
cile înapoiate, de concepțiile 
străine ideologiei și eticii noas
tre comuniste. Comitetele ju
dețene, organele și organizațiile 
de partid nu au asigurat întot
deauna o îndrumare și un con
trol temeinic asupra activității 
politico-educative, lăsînd aceas
ta, îndeosebi, pc seama activiș
tilor din domeniul muncii de 
propagandă și dc la cabinetele 
de partid. Consider că o mare 
răspundere pentru aceste nea
junsuri revine secțiilor de pro
pagandă și organizatorice ale 
Comitetului Central, care nu au 
exercitat un control permanent 
șl nu au depus o activitate sis
tematică în vederea îndrumării 
și sprijinirii organelor și orga
nizațiilor de partid.

Analiza care s-a făcut la sec
ția de propagandă a Comitetu
lui Central în lumina documen
telor din iulie a scos în eviden
ță că una din principalele cau
ze ale neajunsurilor au constitu
it-o deficiențele în stilul de 
muncă. Ani de zile, activiști al 
secției au observat și sesizat o 
serie de fenomene negative pe 
care conducerea secției — mă 
refer la tovarășii care au con
dus mulți ani sectorul ideolo
gic, sau care au lucrat ca șefi 
ai secției — nu a depus efortu
rile necesare pentru înlăturarea 
lor. S-a subliniat că în siste
mul propagandei s-a acordat 
mai puțină atenție promovării 
activiștilor proveniți din rîndu
rile clasei muncitoare, înceti
neala cu care au fost înlăturate 
manifestările negative și lipsu
rile criticate în ultimii ani de 
către conducerea partidului, ca 
formalismul, însușirea școlăreas
că, fără legătură cu viața, cu 
practica, a unor teze și noțiuni 
generale de ordin politic, lipsa 
unor dezbateri concrete, directe, 
de clarificare a problemelor i- 
deologice și politice noi, carac
teristice actualei etape de dez
voltare a socialismului. A fost, 
de asemenea, criticată s’.gba pro
movare a inițiativei și experien

Cuvîntul tovarășului Vasile Patilineț
Stimați tovarăși,

Ca și antevorbitorii, îmi ex
prim totala mea admirație și 
acordul deplin cu documentele 
ce se dezbat în această Plena
ră, ca și cu expunerea magis
trală a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu — expresie a grijii 
sale părintești pentru sănătatea 
spirituală a poporului nostru— 
ce sintetizează experiența con
strucției socialiste în România 
și trage concluzii de o inesti
mabilă valoare teoretică și 
practică și care vor constitui o 
călăuză sigură în activitatea vi
itoare a întregului partid și 
popor.

Consider și cu că măsura lu
ată, de a se publica documen
tele înainte de Plenară, a a- 
vut o deosebită importanță, de
oarece s-au creat astfel condiții 
pentru aprofundarea acestui 
program complex de însemnă
tate excepțională, și, în același 
timp, au începui să se ia un 
șir de măsuri practice de natu
ră să îmbunătățească în mod 
holărîtor activitatea partidului, 
munca politico-ideoiogică atît 
la Comitetul Central cît și la 
organele centrale. în n-ganis- 
mele județene. în mmlsine, pe 
scara întregii vieți sociale. 

ței pozitive, <a și abandonarea 
unor forme și metode eficiente 
dc desfășurare a muncii politi
ce și culturale de masă, insu
ficienta cunoaștere de către to
varășii din conducerea secției o 
realităților din organizațiile de 
partid, unde nu erau prezenți 
decit foarte rar.

In privința activității secției 
organizatorice, in care lucrez de 
aproape doi ani, imi reproșez 
direct că nu au fost sprijinite 
in suficientă măsură organele 
și organizațiile de partid în c- 
xercilarca rolului lor dc condu
cător politic, la nivelul cerin
țelor actuale, in toate domeni
ile dc activitate și îndeosebi in 
cel al muncii politico-educati
ve. Nu s-au sesizat întotdeauna 
la timp deficiențele existente în 
munca acestora și nu s-au făcui 

inducerii partidului propuneri 
corespunzătoare. Unele organi
zații de partid desfășoară o sla
bă activitate ; sînt membri de 
partid și între aceștia și unele 
cadre de conducere din unitățile 
economice, instituții, ministere 
și alte organe centrale, ca de 
exemplu la Ministerele Invățfi- 
mîntului, Comerțului Exterior, 
Energici Electrice, care partici
pă slab la viața dc organizație, 
manifestă uneori indisciplină și 
lipsă de răspundere în îndepli
nirea sarcinilor. Organizațiile de 
partid au intervenit în multe 
cazuri cu întîrziere pentru în
lăturarea acestor deficiențe, 
pentru tragerea la răspundere 
a celor ce nu respectă îndatori
rile statutare, indiferent de gra
dul Ș> funcția ocupată.

Secția organizatorică, cu toa
te eforturile făcute, nu a reu
șit să sprijine suficient — așa 
cum a apreciat secretarul nos
tru general — organizațiile de 
partid de la uniunile de crea
tori, cele din presă, de la radio 
și televiziune. Ani de zile, de 
aceste organizații, s-au ocupat 
sporadic Și secția de propagan
dă și cea organizatorică. Același 
fenomen s-a manifestat și la 
nivelul comitetelor județene. 
Dacă aceste organizații de 
partid ar fi fost ajutate mai 
mult, dacă ele ar fi fost mai 
prezente în viața uniunilor de 
creatori, ar fi contracarat din 
timp și în mod energic anumi
te manifestări străine care și-au 
făcut loc in unele lucrări lite
rare și artistice. Spre folosul 
patriei și al creatorilor înșiși 
putea fi determinată apariția 
mai multor opere valoroase, 
inspirate din realitățile orîndui- 
rii noastre și din izvorul viu, 
sănătos, plin de puritate, omenie 
și forță morală, care este sufle
tul poporului român.

Era necesar să ne ocupăm 
mai organizat de înarmarea ac
tivului de partid cu cunoașterea 
profundă a esenței hotărârilor de 
partid și de stat. Cunoaștem cu 
toții că avem hotărîri bune, a- 
vem indicații clare, dar, cum 
sublinia tovarășul Ceaușescu la 
Intilnirea pe care a avut-o cu 
secretarii comitetelor județene 
ce se ocupă de problemele or
ganizatorice, nu întotdeauna 
ne-am ocupat de asigurarea 
condițiilor și organizarea apli
cării în viață a acestora. Din 
această cauză, hotărîri impor
tante de partid și de stat sînt 
insuficient cunoscute de toți 
membrii partidului și nu se în
făptuiesc peste tot conform ce
rințelor. Se impune să acordăm 
o mai mare atenție perfecțio
nării sistemului de instruire a 
activului de partid și ridicării 
calității pregătirii acestuia, îm
bunătățirii stilului și metodelor 
de muncă ale organelor și or
ganizațiilor de partid de sus și 
pînă jos.

O atenție deosebită trebuie 
să acordăm sporirii rolului edu
cativ al adunărilor generale, ai 
întregii vieți de partid. Pentru 
a înlătura neajunsurile, prac
tica de a înlocui uneori 
munca politică cu măsuri 
administrative, va trebui să 
orientăm cu mai multă in
sistență' organele și orga
nizațiile de partid să pună sis
tematic în discuția comuniștilor 
principalele probleme ale vieții 
și activității colectivelor respec
tive, să promoveze neabătut în 
activitatea lor spiritul critic și 
autocritic, să stabilească cu 
mai mult discernămînt tematica 
adunărilor, transformând fiecare 
organizație de partid și fiecare

Dezbaterea documentelor în 
toate organizațiile de partid din 
viața civilă .și militară a însem
nat o manifestare înflăcărată a 
unității de voință și acțiune a 
întregului popor, cît și o con
firmare strălucită a justeței po
liticii interne și externe a parti
dului nostru.

Sînt pătruns de legitimă mîn- 
drie .și satisfacție, deoarece cu 
cît țara noastră este și o vom 
face tot mai puternică, cu cît 
poporul este mai strâns unit, 
ca un zid de oțel, în jurul 
partidului, al tovarășului 
Nicolae Ceaușescu — care 
se bucură de o tot mai mare 
stimă, încredere, autoritate în 
țară și în lume — cu atît este și 
va fi mai greu din partea ori
cui. ca, sub orice formă, să a- 
tcnleze la independența, suve
ranitatea Și integritatea terito
rialii a patriei noastre scumpe.

Doresc să subliniez și eu me
ritul tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, care, în aceste con
diții de dezvoltare tumultuoasă 
a economiei naționale, u pus in 
lumină necesitatea raportului 
dialectic ce trebuie să existe 
între ritmul dezvoltării econo
mice și nivelul conștiinței so
ciale.

Aceste documente, care ope

adunare generală in-U-o școală 
dc educare partinică a comuniș
tilor. Se impune ca membrii or
ganelor de partid, inclusiv 
membrii Comitetului Central, 
activiștii dc partid să participe 
fn mod obligatoriu la pregătirea 
și desfășurarea adunărilor ge
nerale ale organizațiilor de 
partid. Ja informarea comuniș
tilor, la clarificarea probleme
lor ce se ridică, la stabilirea 
măsurilor și organizarea mun
cii consacrate aplicării lor, sâ 
sc deplaseze mal mult in orga
nizațiile de bază pentru a lua 
contact direct cu masa membri
lor de partid, pentru a cunoaș
te bine preocupările lor și a h' 
asculta părerile și propunerile.

■finind scama de rolul sporit 
ce revine comuniștilor in etapa 
actuală— și tovarășul Ceaușescu 
a prezentat in expunerea sa ja
loanele unui adevărat cod dc 
comportare politică și etică a 
membrului dc partid — va tre
bui să manifestăm mai multă 
exigență în activitatea de în
tărire a rindurilor partidului. 
Este necesar să luăm măsuri e- 
nergice pentru creșterea răs
punderii oiuanelor și organiza
țiilor de partid față de cali
tățile moral-politice ale celor 
care solicită primirea in partid.

îndeplinirea sareini’.or mari 
care ne stau în față este con
diționată în cel mai înalt grad 
dc pregătirea și competența ca
drelor. In decursul anilor, parti
dul și-a formal un detașament 
puternic dc activiști care-și în
deplinesc în bune condiții sar
cinile încredințate. Cu toate a- 
ceslea, nu putem trece cu ve
derea neajunsurile care mai e- 
xistă în acest domeniu. Sînt 
conducători care manifestă în
găduință față de lipsurile în 
munca și comportarea celor pe 
care îi conduc. Și mai grav este 
faptuț că unele cadre săvârșesc 
ele însele abuzuri de la disci
plina de partid și de la nor
mele etice, față de care orga
nele și organizațiile de partid 
nu iau întotdeauna și la timp 
o atitudine fermă, combativă.

Ați aflat, probabil, de încăl
cările grosolane și abuzuri’e să
vârșite de Ispas Traian, fost mi
nistru a! Industriei Materiale
lor de Construcții, destituit chiar 
ieri, care pe parcursul mai mul
tor ani a încălcat în mod fla
grant cele maj e’ementare nor
me de conduită și legile statu
lui. El a construit pentru el și 
rudele sale, unele aduse din 
provincie, apartamente totali- 
zînd 25 de camere, a căror va
loare depășea suma de I mi
lion de lei. Se pune pe drept 
cuvînt întrebareii : cum de au 
putut tovarășii Iui de muncă, 
colaboratorii apropiați din ca
dru] consiliului municipal și, 
respectiv, din cadrul ministeru
lui, cei din biroul comitetului 
municipal de partid să treacă cu 
vederea, să nu ia cea mai com
bativă atitudine împotriva unor 
asemenea grave manifestări ?

Trebuie să luăm măsuri ca
tegorice împotriva celor care 
încalcă cinstea, încalcă morali
tatea, îndatoririle sociale și ce
tățenești, față de cei care nu-și 
respectă familia și prin com
portarea lor devin un factor no
civ în educarea propriilor lor 
copii, propagă idealuri morale 
înalte, iar în viața particulară 
le calcă în picioare. Mai avem 
unele cadre care se ocupă pu
țin de pregătirea lor politico- 
ideoiogică și profesională, ceea 
ce diminuează eficiența muncii 
pe care o desfășoară și duce 
la rămînerea lor în urma vieții.

In expunerea prezentată ple
narei, tovarășul Ceaușescu a ex
primat cu maximum de clari
tate și concizie ce trebuie să 
înțelegem atunci cînd vorbim 
despre o înaltă conștiință so
cialistă. Aceste cerințe sînt va
labile pentru toți membrii so
cietății noastre, dar cu atît mai 
imperios se impun ele pentru 
cadrele de la toate nivelurile 
de conducere. Indiferent de do
meniul unde lucrează, cadrelo 
de conducere trebuie să acțio
neze ca oameni politici, să a- 
plice cu fermitate în viață linia 
politică a partidului, să mani
feste în toate împrejurările o 
atitudine avansată, revoluționa
ră, demnă de mi'itanți comu
niști.

Tovarăși,

In strînsă unitate cu activi

rează cu instrumente riguros 
științifice ale materialismului 
dialectic și istoric, fac o analiză 
a societății românești în uriașa 
mișcare ce are loc prin tran
sformările economico-sociale și 
cultural-educative din patria 
noastră, stabilind căile, meto
dele și mijloacele de care dis
pune societatea în vederea for
mării conștiinței socialiste, ca
re devine forța motrice a edi
ficării societății noastre.

In acest consens, documente
le puse în dezbatere reprezintă 
marxism-leninismul aplicat în 
mod creator la condițiile țării 
noastre și, în același timp, con
stituie o originală și prețioasă 
contribuție a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu la nemuritorul tezaur 
al marxism-leninismului, care 
va îmbogăți experiența de con
struire a societății socialiste.

Fără îndoială că istoria pa
triei noastre va consfinți în pa
ginile sale glorioase locul ce I 
se cuvine personalității tovară
șului Nicolae Ceaușescu. care, 
pe bună dreptate, și-a câștigat* 
un prestigiu nepieritor de cîr- 
maci înțelept și curajos, care 
știe să conducă în mod strălu
cit construcția ni” 'ilaternlă a 
s >< > ilismului in patria noas
tră. 

tatea partidului, de dezvoltare 
■ • foi'țelor dc producție, de per
fecționare a rotațiilor sociale și 
de făurire a omului nou, se 
află politica internațională i 
partidului și stalului nostru. A- 
ceastă politică este pusă con
secvent in slujba intereselor 
poportllul, > nobilelor Idealuri 
ale socialismului și păcii. Si
tuând în centrul politicii sale 
externe prietenia, colaborarea 
și alianța, cu toate țările so
cialiste, întărirea coeziunii sis
temului mondial socialist, Ro
mânia dezvoltă larg colabora
rea cu țările socialiste vecine. 
Am aici in vedere, In primul 
rînd, prietenia, colaborarea mul
tilaterală cu Uniunea Sovieti
că. țara Marii Revoluții Socia
liste din Octombrie, cu Parti
dul Comunist al Uniunii So
vietice. „Nutrim — spunea to
varășul Ceaușescu — cele mai 
calde sentimente dc prietenie 
față de popoarele Uniunii So
vietice, marca noastră vecină, 
față de comuniștii sovietici. 
Vom face totul pentru dezvol
tarea prieteniei și colaborării 
între cele două țări .și partide".

Noul tratat de prietenie, co
laborare Ș> asistență mutuală 
dintre România și Uniunea So
vietică consfințește legăturile 
trainice statornicite între țările 
noastre, hotărîrea celor două 
partide și state de a intensi
fica și amplifica colaborarea 
reciprocă în interesul popoare
lor lor, al cauzei generale a 
socialismului și securității in
ternaționale. Se lărgesc șj se 
diversifică relațiile economice 
româno-sovietice, există pers
pective largi pentru dezvoltarea 
cooperării în producție între 
cele două țâri. De asemenea, 
se extinde colaborarea în dome
niul științei, tehnicii, culturii.

Doresc să relev dezvoltarea 
relațiilor dintre Partidul Co
munist Român și Partidu] Co
munist al Uniunii Soviet.ce, 
schimburile de delegații din a- 
cest an care au contribuit la 
cunoașterea reciprocă a expe
rienței în munca de partid, pre
cum și schimburile de dele
gații și de experiență între or
ganizațiile obștești județene o- 
yașe și întreprinderi din cele 
două țări. Avem convingerea 
câ dezvoltarea relațiilor de prie
tenie și colaborare dintre ță- 
i ile și partidele noastre pe ba
za principiilor marxism-leninis- 
mului și internaționalismului so
cialist corespunde năzuințelor 
poporului român și ale popoa
relor sovietice, servește cauzei 
întăririi unității țărilor socia
liste, mișcării comuniste și 
muncitorești internaționale, cau
zei generale a socialismului și 
a păcii.

Acordăm atenție, de aseme
nea, dezvoltării prieteniei și co
laborării cu celelalte țări social 
liste vecine, Bulgaria. Iugosla
via, Ungaria pe plan politic, 
economic, științific, tehnic și 
cultural, cu partidele din a- 
ceste țări, avînd convingerea că 
aceasta contribuie la propășirea 
fiecăruia dintre popoarele noas
tre, la promovarea intereselor 
socialismului, ale înțelegerii și 
cooperării internaționale.

Tn același timp. întărim ți 
dezvoltăm colaborarea pe mul
tiple planuri cu celelalte țări 
socialiste din Europa, Asia și 
America Latină.

Bunele raporturi pe care le 
avem cu toate țările socialiste 
ilustrează viu justețea orientă
rii date politicii noastre exter
ne de Congresele al IX-lea și 
al X-lea ale partidului, ne în
tăresc hotărârea de a pereevera 
în înfăptuirea acestei politici, a- 
dueîndu-ne în -acest fel contri
buția la întărirea unității sis- • 
tomului mondia] socialist, a 
partidelor comuniste și munci
torești.

Tovarăși, am convingerea că 
aplicarea în viață a comp'cxu- 
lui de măsuri privind educa
ția socialistă a maselor, pe ca
re le cuprinde strălucitoarea ex
punere a tovarășului Ceaușescu, 
parte integrantă a mărețului 
program de făurire a socialis
mului, va duce la ridicarea 
conștiinței socialiste a maselor, 
la nivelul cerințelor actuale și 
viitoare ale dezvoltării socia
lismului.

Doresc să încredințez plenara 
Comitetului Central că voi face 
tot ce-mi stă în putință pentru 
a contribui la aplicarea în via
ță a acestui luminos program.

După cum se știe, poporului 
român, producătorul tuturor 
bunurilor materiale și, în ace
lași timp, proprietarul mijloa
celor de producție, ii sînt carac
teristice hărnicia, agonisirea 
prin muncă a celor necesare 
traiului, apărarea integrității a- 
vutului obștesc. Munca, unicul 
izvor de bunuri materiale și 
spirituale, a devenit de mult 
pentru aproape toată populația 
majoră a țării o îndeletnicire 
cotidiană. Spre deosebire de a- 
veasla, așa cum rezultă dip ex
punerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu la actuala Plenară, 
datorită mentalităților generate 
de clasele exploatatoare, conti
nuă' să existe tendințe de para
zitism din partea unui număr 
restrâns de cetățeni care trăiesc 
pe seama altora, pe care, de 
fapt, îi exploatează.

Participînd la dezbaterea do
cumentelor în județe arcane 
centrale și militare, asemenea 
manifestări au fost înfierate cu 
tărie, ca pe o plagă străină so
cialismului, eticii comuniste

Că numărul și gravitatea mul
tora dintre faptele de parazl-

(Conlinuare in pag, a 3 a)
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tisjn — vu de altfel orice alte 
rounifeslAn antisociale — pot fi 
reduse, re/ultâ din însăși scă
derea înregistrată în acest do
meniu, ca urinare a ansamblu
lui de măsuri politico-ideologi- 
ce și organizatorice lot mai efi-

Așo de pildă, acele categorii 
de infracțiuni cate exprimă 
mai pregnant moduj dr viață 
parazitai-. in trimestrul 111/1971 
— adică în perioada dezbaterii 
documentelor — a stărui cu o 
pătrime față de trimestrul 
V1971

Descreșterea putea să fie și 
moi substanțială dacă toți co
muniștii din organele de stat, 
econom ax? și obștești, din or
ganele de miliție, securitate, 
procuratură și justiție ar fi ma
nifestat mai multă fermitate și 
operativitate pentru aplicarea 
întocmai a prevederilor legale 
Jn descoperirea și combaterea 
ixirazifsmului și a pagubelor 
cc s-au adus avutului obștesc-.

Așa se explică și faptul că 
există astăzi mii de cazuri de 
infracțiuni cu autori nedescopc- 
riți, unii de mai mulți ani, 
ceea ce reprezintă un grav pe
ricol social din partea acestora, 
care râmași necunoscuți. în sta
re de libertate, pol săvîrși în 
c-onlinuare aete antisociale.

Deși comuniștii și nemembrii 
de partid, care activează în sis
temul organelor de miliție, se
curitate și judiciare, și-au spo
rit fermitatea, mai sînt cazuri 
cînd unele instanțe pronunță 
-pedepse blînde împotriva unor 
boți și delapidatori. nu se 
stăruie în suficientă măsură 
pentru efectuarea la timp a ur
măririi penale și a judecării 
cauzelor, ceea ce afectează des
tul de grav ralul educativ al 
holărîrilor judecătorești pronun
ța le. In cursul semestrului 1 
ol acestui an, 16—20 la sută 
din infracțiunile privind avutul 
cbștesc au fost sancționate cu 
fntîrzieri de 1—3 luni peste 
prevederile legale.

Propaganda juridică, deși mai 
eficientă ca în trecut, nu a cu
prins întreaga populație, prin- 
h-o muncă vie in rîndul mase
lor largi ale celor ce muncesc. 
Așa se explică necunoașterea 
de către unii a .legilor țării. 
Membrii de partid folosesc încă 
îo mică măsură mijloacele de 
influențare Și de prevenire spe
cifice activității judiciare. Ast- 
fc\ în semestrul 1/1971 au fost 
Judecați la fața locului numai 
6,5 la sută din infractorii care 
au păgubit avutul obștesc. Au 
fost prelucrate hotărîrile de 
«ondamnare a celor vinovați în 
colectivele unde au muncit nu
mai în 25.5 la sută din cazuri, 
ceea c este mult prea puțin 
(ață de cei peste 17 000 juriști 
existenți în țară.

Legea privind controlul ave
rilor — instrument dintre cele 
ma:. eficace în lupta împotriva 
tendințelor de căpătuia'ă, de 
-îmbogățire fără muncă — a fost 
aplicată cu unele rezultate în 
multe din județele țării, des- 
copcrindu-se 900 de cazuri de 
îmbogățire pe căi necinstite, 
persoanele in cauză insușindu-și 
valori de peste 50 milioane lei 
din avutul obștesc și veniturile 
■oamenilor muncii.

Din lipsa de preocupare și * 
organelor județene de partid, 
unele comisii de cercetare și in
stanțe judecătorești au rezolvat 
anumite cazuri de pe poziții 
împăciuitoriste, aceeptînd cu u- 
țurință tot felu. de justificări 
invocate de cei înavuțiți, care 
au reușit să treacă drept ’egal 
debîndite o serie de bunuri ca
re ulterior s-a dovedit că sînt 
obținute pe căi necinstite.

La toate acestea a contribuit 
ți faptul că Ministerul de Jus

Cuvîntul tovarășului Constantin Pîrvulescu
Sînt foarte mulțumit că parti

cip la această plenară care dez
bate una din problemele cele 
mai importante. ale partidului, 
de fapt problema de bază a 
Partidului Comunist Român, 
sarcinile muncii politico-ideolo- 
gtae Și cultural-educative. Fără 
îndoială, noi cei care avem un 
stagiu mai vechi în partid și 
am activat în condiții grele, pu
tem să ne dăm seama — și 
chiar să redăm din experiența 
noastră — ce înseamnă ca un 
comunist să fie temeinic pre
gătit din punct de vedere ideo
logic. politic, cultural.

In ilegalitate tăria fiecărui 
membru de partid, tăria Parti
dului Comunist Român, consta 
în conștiința lui, în conștiința 
lui revoluționară, bazată pe cu
noaștere, pe un studiu perma
nent. pe căutarea și descoperi
rea — element fundamental în 
munca noastră — a argumente
lor de bază împotriva regimu
lui reacționar burghezo-moșie- 
resc. Fără aceasta nu se putea 
ca un comunist să devină luptă
tor conștient, dirz. împotriva 
reacțiunii burghezo-moșierești.

Inii aduc aminte că. atunci 
cînd eram arestat, pe zbirii de 
la Siguranță sau pe temniceri 
îi impresionau extraordinar de 
mult hotărîrea și tăria morală 
a comuniștilor. Ei nu puteau 
să-și explice de unde atîta forță 
la acești oameni, care, supuși, 
pur și simplu, la distrugerea 
fizică, le erau mult superiori, 
și, în ciuda torturilor, rămîneau 
ferm încrezători în justețea 
convingerilor lor, în justețea 
politicii partidului, șj luptau 
neabătut pentru aplicarea ei în 
viață.

Ce înseamnă a fi comunist? 
înseamnă, de fapt, cum spu
nea însuși Marx, a te trans
forma într-un om nou, a de
veni un om nou, ca să poți 
tă lupți pentru schimbarea so

tiție și Procuratura Generală nu 
s-au ocupat îndeajuns pentru a 
controla și ajuta organele din 
subordine.

Pină unde poate duce atitu
dinea de gură-cască și lipsa de 
control din parleo unor orcane 
de partid și de stal ne dove
dește cazul unui afacerist no
toriu. neîncadrat în cimpul 
muncii. Acesta, cu sprijinul u- 
nor cadre cu munci de răs
pundere de la Consiliul popu
lar al municipiului București 

> reușit să-și construiască în 
plin centrul Capitalei un bloc 
de 3 etaje, cu 7 apartamente 
și diverse anexe, cu bani și 
materiale obținute pe căi frau-

O dată cu dezbaterea docu
mentelor. atenția a fost îndrep
tată și împotriva celor care ob
țin venituri pe căi necinstite 
și ocupă funcții de răspundere, 
în prezent fiind pe rol, din 
toate categoriile sociale, de două 
■ii mai multe cazuri față de 
1969,

O altă formă în care își gă
sește expresia în mod pregnant, 
parazitismul o constituie mo
dul de viață al unor elemente, 
care, sfidînd normele de con
viețuire socială, refuză pur și 
simplu să se încadreze în mun
că. La un sondaj făcut de or
ganele de miliție. în colaborare 
cu alte organe de stat și ob
ștești, doar la un număr mic 
de județe au fost identificate 
32 000 asemenea persoane, din 
oare numai în Capitală sînt 
20 000 care trăiesc din expe
diente. pe seama părinților, fra
ților sau altor persoane. Ase
menea elemente parazitare, ne
încadrate în muncă au săvîrșit, 
din totalul infracțiunilor și con
travențiilor cercetate și judeca
te în perioada 1970—1971, a- 
proximativ 25 la sută.

Datorită lipsei unui control 
riguros din partea organelor de 
partid, a comuniștilor din con
siliile populare, organelor finan
ciare și de turism asupra mo
dului de folosire a unor spații 
particulare, s-a ajuns ca unii 
dintre cetățeni să nu mai în
chirieze prin agențiile de tu
rism, sustrăgîndu-se de la plata 
impozitului legal, rea’.izînd u- 
neori venituri anuale între 
65 000—100 000 lei. Numai la un 
sondaj efectuat în București 
s-au constatat 65 de cazuri în 
care persoanele respective și-au 
închiriat întregul spațiu; unii 
dintre aceștia lucrează în pro
vincie, iar alții se mută la ve
cini. rude și prieteni.

Cu părere de rău trebuie să 
constatăm că unii tovarăși cu 
munci de răspundere din di
ferite organe centrale și locale, 
dar cu o slabă conștiință co
munistă. duc un mod de viață 
mic-burghez. și creează copiilor 
lor un mediu nociv, neob’igin- 
du-i să muncească sau să în
vețe, iâsindu-i să frecventeze 
baruri și cafenele, creîndu-le 
în acest fel condiții generatoare 
de acte antisociale, contrare e- 
ticii socialiste. Acești părinți 
cauzează un mare rău viitoru
lui propriilor lor copii și în a- 
celași timp afectează serios in
teresele societății noastre.

Fără a nega existența unor 
instrumente legale foarte efica
ce și care nu au fost totdeauna 
aplicate, țin să arăt că dispo
zițiile legale existente nu per
mit. sub sancțiune penală, sau 
măcar contravențională, obliga
rea celor capabili, dar care se 
sustrag timp îndelungat" să lu
creze, așa cum se procedează 
în alte țări, unde se pune m 
vedere celor în cauză ca într-un 
anume termen să se încadreze 
în muncă, iar în caz contrar 
sînt judecați și condamnați la 
muncă corecțională.

După cum se Știe, Constitu
ția noastră prevede doar că 
«munca este o îndatorire de o- 

cietății vechi, reacționare, în- 
tr-o societate nouă, socialistă. 
Comunistul, daca vrea într-ade- 
vâr să fie comunist, trebuie, 
întotdeauna, să stea de vorbă 
cu conștiința lui. să se întrebe 
dacă într-adevăr a făcut totul 
pentru ca să-și îmbogățească zi 
de zi, ceas de ceas, cunoștin
țele, experiența, ca să poată în
țelege evenimentele interne .și 
internaționale. Noi, comuniștii, 
sîntem in același timp patrioți 
și internaționaliști; pe noi ne 
interesează toată mișcarea, toată 
dezvoltarea, toată lupta clasei 
muncitoare, a popoarelor sub
jugate și le sîntem prieteni, 
sprijinitori, după cum și ei sînt 
prieteni și sprijinitorii noștri. 
Aceasta este o forță uriașă a 
comuniștilor. De aceea, ei sînt 
puternici, sînt de neînvins fi
indcă sînt toți pentru unul și 
unul pentru toți. Ei creează în 
mod conștient această solidari
tate. participă activ la stabili
rea politicii partidului, la rea
lizarea sarcinilor partidului, iar 
in lupta împotriva dușmanului 
comun au ca aliați clasa mun
citoare din toate țările lumii, 
popoarele asuprite din toate ță
rile lumii, pe toți oamenii muncii.

Eu țin să arăt că admir ini
țiativa tovarășului Ceaușescu. 
Trebuie spus că problemele de 
educație sînt îndatoriri stătu-, 
tare, norme stabilite în statut, 
unde se arată în ce constă ac
tivitatea unui comunist. Avem 
organe de partid care. în pri
mul rînd, trebuie să vegheze 
ca prevederile statutare, nor
mele de partid, linia politică 
a partidului să se înfăptuiască. 
Trebuie deci urmărit continuu 
ca fiecare membru de partid 
să devină într-adevăr conștient. 
Conștiința nu se formează prin 
declarații. Declarații am auzit 
foarte multe, unele mai fru
moase, altele mai puțin frumoa
se ; ceea ce decide cete, însă, 

noare pentru fiecare cetățean 
al țării *. Cred însă, că, pen im 
cei cs*rc nu înțeleg și sfidea
ză munca, or fi necesar sa se 
studieze de către noul organ le
gislativ, ca și în Constituția 
noastră să se prevadă obliga
ția dc a munci, așa cum se 
■■onstatA în mod expres în con
stituțiile altor țări, unde se 
prevede : „obligația tuturor 
membrilor societății dc a presta 
o mumă utilă". Această pre
vedere trebuie înțeleasă, după 
cum sc și subliniază în unele 
constituții, în sensul că, pentru 
cei capabili, munca constituie 
o obligație fundamentală, fiind 
izvorul tuturor drepturilor, iar 
cel ec nu muncește, nu se poate 
bucura de drepturi și protecție 
socială.

Societatea noastră socialistă, 
societate modernă, cu toate mul
tiplele măsuri ce se iau pentru 
creșterea conștiinței socialiste, 
nu poate renunța In luarea 
măsurilor de consUîngerc îm
potriva elementelor înrăite — 
puține la număr — oare sfi
dează normele dc conviețuire 
socialistă și opinia publică, do- 
vedindu-se refractare la orice 
măsuri de educare și care prin 
acțiunile lor sînt un factor no
civ care lezează interesele în
tregii societăți.

b.n continuare, aș dori să su
bliniez necesitatea ca organele 
locale ale puterii de stal și mi
nisterele economice, ajutate dc 
comitetele județe, municipale și 
orășenești, să sc ocupe de folosi
rea mai deplină, mai rațională, 
u brațelor de muncă existente 
pe plan local. In acest sens, 
consider necesar să sc acorde 
o atenție deosebită pregătirii, 
cu răbdare și grijă, ,.a femeilor 
pentru a fi încadrate pe locuri 
de muncă specifice lor, dar un
de, în prezent, lucrează bărbați, 
urmînd ca acestora să li se dea 
o întrebuințare mai utilă. Ast
fel, în luna octombrie a.c. exis
ta pe șantiere și la munci agri
cole o mare nevoie de forțe de 
muncă. Pentru acoperirea cerin
țelor ar fi putut fi atrase bra
țele de muncă neocupate în 
producție, dacă exista mai mul
tă preocupare din partea mi
nisterelor economice, a unor 
organe locale de partid și 
de stat, cure cer cu insistență 
să li se aprobe tot mai multe 
investiții, ceea ce este normal, 
dar cînd este vorba de execu
ția investițiilor, continuă să 
ceară ca aceasta să fie reali
zată de la centru sau de către 
alții.

Este demn de remarcat par
ticiparea și aportu] Forțelor 
noastre armate pe șantierele e- 
conomiei naționale, unde și-au 
îndeplinit misiunea primită. Și 
pe viitor ei vor executa cu cin
ste ordinul Comandantului Su
prem. Este necesar însă ca mili
tarii să fie folosiți pe șantiere 
mari și nu pentru a suplini, în u- 
nele cazuri, lipsa de organizare 
și de antrenare în muncă a for
țelor existente pe plan local.

Tovarăși,

Legalitatea noastră socialistă 
— chemată a contribui la con
solidarea ordinii și disciplinei 
sociale — s-a legat pentru tot
deauna de numele tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, care animat 
fiind de cele mai înalte idea
luri de justiție și echitate so
cială, a reușit să dezvolte un 
respect neabătut pentru voința 
clasei muncitoare, exprimată în 
legile statului nostru.

Ofensiva revoluționară pe ca
re a declanșat-o împotriva ori
căror abuzuri și samavolnicii, a 
necinstei și a tuturor ilegalită
ților. face din secretarul nostru 
genera] întruchiparea acelui 
spirit de dreptate socială, pen

rezultatul muncii, și partidul ce
re fiecărui membru al său să 
lupte hotărî! pentru realizarea 
sarcinilor sale. Munca ideologi
că ajută pe comuniști să-și rea
lizeze sarcinile trasate de partid. 
Munca ideologică înseamnă stu
diu perseverent, luptă cu sine, 
luptă împotriva propriilor slă
biciuni, luptă pentru a ajuta 
ca tovarășii de muncă, tovară
șii de partid, să se ridice la în
țelegerea importanței îndeplini
rii sarcinilor. In ultimul timp, 
noi am obținut succese foarte 
serioase, iar cu le consider ca 
un rezultat al muncii politice și 

.ideologice a partidului.
Noi sîntem nemulțumiți de 

munca politico-idcologică in ra
port cu cerințele actuale și, de 
aceea, vrem să o punem pe o 
bază superioară. In aceasta con
stă de fapt scopul plenarei noas
tre, care trebuie, într-adevăr, 
să arate întregului partid care 
sînt sarcinile de bază care stau 
în fața noastră și cum trebuie 
să ne pregătim mai bine pen
tru rezolvarea lor.

Eu cred că noi avem suficien
te posibilități pentru rezolvarea 
acestor sarcini. Dacă în ilega
litate de multe ori nu aveam la 
îndemînă material propagandis
tic, astăzi sînt pline bibliote
cile cu cărți, cu operele lui 
Marx, Engels, Lenin, cu do
cumente privind întreaga miș
care muncitorească revoluțio
nară, ca și trecutul de luptă al 
partidului nostru, bogata sa ex
periență din perioada de con
strucție victorioasă a societății 
socialiste. De aceea, eu cred că 
pentru a îmbunătăți munca 
noastră trebuie să luptăm și 
împotriva unor practici negati
ve, care s-au înrădăcinat in u- 
nele sectoare de activitate și. 
mai cu seamă, în unele orga
nizații de partid. îmi aduc a- 
minle. că înainte fiecărui mem
bru de partid i se cerea să fie 

tru care poporul nostru a luptai 
veacuri de-a rîndul.

Grija neabătută pentru ordi
nea dc drept — astfel incit nici 
un cetățean nevinovat să nu 
mai fie condamnat și nici un 
vinovat sti nu scape de rigorile 
legii — a fost imprimată în în
treaga noastră legislație și 
poartă puternica amprentă n 
personal.rtății sale.

Tovarăși,

Dezbaterea acestor documenta 
in unitățile M. F. A., C. S. S., 
M. A. I., a evidențiat încă o 
dată dragostea și devotamentul 
tuturor militarilor față de 
partid, față de Comandantul 
nostru Suprem, hotărîrea lor 
nestrămutată pentru întărirea 
capacității dc apărare a. țării 
Și a legalității socialiste.

Trebuie să raportăm însă că 
lipsurile semnalate de tovară
șul Nicolae Ceaușescu, în expu
nere se găsesc și în activitatea 
organelor și organizațiilor de 
partid din unitățile militare, li
nele cadre militare nu se ocu
pă cu atenție dc problemele 
muncii politice, nu cunosc sta
rea din unități, ca rezultat al 
slabului contact direct cu viața.

Sînt și cazuri cînd unii co
mandanți încearcă sn întărească 
disciplina și ordinea militară 
numai prin pedepse și chiar 
practici disciplinare neregu
lamentare. în timp ce munca 
de ]a om la om este neglijată.

La această stare de lucruri a 
contribuit și faptul că unele ca
dre cu funcții dc conducere de 
la M.A.I. și C.S.S., un timp în
delungat nu au fost înca
drate în mod organizat la dife
rite forme de pregătire polilico- 
ideologică.

Secretariatul C.C. al P.C.R., 
analizînd recent stadiul și efici
ența muncii politice și de pre
gătire profesională a cadrelor 
din unitățile M.A.I. și C.S.S., a 
stabilit că în organizarea și des
fășurarea acestei activități nu 
au existat o coordonare unita
ră, o suficientă preocupare pen
tru asigurarea unui conținut 
bogat în idei, hotărînd o sea
mă de măsuri pentru ridicarea 
combativității revoluționare și 
a spiritului militant, pentru 
cultivarea înaltelor trăsături 
morale, profesionale și de luptă 
cum sînt curajul, dîrzenia, fer
mitatea, vigilența și spiritul de 
sacrificiu.

Sînt pe deplin conștient, că 
eu personal și activiștii din sec
ția pe care o conduc nu ne-am 
ocupat suficient de controlul 
permanent pentru îndeplinirea 
holărîrilor C.C. al P.C.R. cu pri
vire la munca polilico-ideologi- 
că în unitățile M.F.A., M.A.I.. 
C.S.Ș. Și justiție, nu am reușit 
să ajutăm și mai mult comuniș
tii din aceste unități și nu am 
reușit să informăm la timp con
ducerea partidului pentru defi
ciențele constatate.

Pentru neajunsurile existente 
în activitatea de propagandă și 
în munca politico-ideologicâ din 
unitățile M.F.A., M.A.I. și C.S.S., 
consider că o vină poartă și 
Secția de propagandă, precum 
și secretarii C.C. a) P.C.R., ca
re. în decursul anilor, au răs
puns de această secție pentru 
care activitatea de propagandă 
în armată nu a constituit o pre
ocupare concretă de zi cu zi. ci 
ocazională.

Pătruns de sentimentul res
ponsabilității politice, de la a- 
ccaslă înaltă tribună, asigur 
Plenara, ca și pe dumneavoas
tră stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, că istoricul program 
de educație comunistă pe care 
l-ați dat țării va constitui pen
tru mine documentul de căpu- 
tîi în întreaga mea activitate de 
viitor.

un propagandist, și era, de fapt, 
un propagandist. El trebuia, în 
cercul unde activa, să lămu
rească muncitorii asupra pro
blemelor care erau la ordinea 
zilei. El trebuia să fie înarmat 
cu argumente, să combată po
litica burgheză de atunci și să 
dovedească că, ceea ce propun 
comuniștii este lucrul cel mai 
important; să poată să-i deter
mine pe oameni să pornească 
la luptă pentru propriile lor 
interese. Trebuia, într-adevăr, 
să faci eforturi ca să fii la 
înălțimea acestor exigențe — 
și, in același timp, trebuia să 
lupți și împotriva agenților si
guranței și a organelor de re
presiune și a unor mentalități 
înapoiate existente chiar la 
muncitori. Comunistul trebuia 
să dea dovadă de pricepere, de 
inițiativă și mui cu scamă să 
dea dovadă că este un revolu
ționar din convingere. O dată 
ce comuniștii prelucrau și stu
diau holăriri'e partidului, și le 
însușeau — și acestea deveneau 
hotărîrile lor proprii, și luptau 
pentru a le realiza, punînd 
in această direcție toată pasiunea, 
toata forțele. Aceasta se ce
rea unui comunist atunci în 
condițiile acelea grele, și tre
buie spus că ei, comuniștii, 
și-au îndeplinit eu cinste ma
rile îndatoriri. Din mijlocul lor 
s-au format oameni minunați, 
printre care și tovarășul 
Ceaușescu, care din simplu 
muncilor, străduindu-Se să-și în
sușească principiile învățăturii 
miirxist-leniniste. să-și îmbogă
țească continuu cunoștințele 
culturale și științifice, iar, după 
eliberare și cunoștințele necesa
re conducerii statului, a izbutit 
să se ridice pînă la postul cel 
mui important în partid și în 
stat. Noi nu am avut o școală 
de pregătire specială în arta 
de a conduce statul și am tre
cui direct de la ilegalitate la 

munca legală; dc fapt, am cu- 
i erit rînd |jc rind, pozițiile, în- 
eepind dc la ce’.e mai mici pînă 
la cele mai mari. In această 
luptă comuniștii au dat dovadă 
dc capacitate politică și orga
nizatorică, și între ei sini mulți 
cei care ne fac cinste. îmi aduc 
aminte că, atunci cînd am fă
cui naționalizarea întreprinderi
lor, la conducerea fabricilor și 
uzinelor au fost puși muncitori 
— lăcătuși, strungari, mecanici 
sau de alte meserii, oameni, fă
ră îndoială, cu bună pregătire 
profesională, dar Și cu o înaltă 
conștiință muncitorească. Au 
făcut minuni în munca dc con
ducere, dovcdLndu-sc mult mai 
priccpuți decît cei care fusese
ră înaintea lor, Mulți dintre ei 
ulterior au devenit ingineri. Și 
mulți dintre ei sînt astăzi foarte 
buni ingineri și conduc între
prinderi importante în țara 
noastră.

Eu voiam să arăt două lu
cruri, care, după mine, cred că 
trebuie să ne preocupe mult 
mai mult. S-a pus problema că, 
in ultimul timp, a slăbii preo
cuparea pentru primirea în 
partid, în primul rînd a munci
torilor. Cred că aici nu s-au 
respectat întrutotul prevederile 
Statutului partidului, care arată 
foarte clar că în partid se pri
mesc mai întâi muncitori și a- 
poi alte categorii, pentru că a- 
cesta este partidul clasei mun
citoare. Și nu orice muncilor, ci

Cuvîntul tovarășului Virgil Trofin
Stimați tovarăși,

Plenara Comitetului Central 
al partidului dezbate o proble
mă dt mare importanță, cu a- 
dînei implicații în viața socială 
și politică a țării, o latură inse
parabilă a înfăptuirii hotărîrilor 
și programului elaborat de Con
gresul al X-lea a) ’ Partidului 
Comunist Român.

Ampla expunere prezentată 
plenarei de tovarășul Ceaușescu. 
secretarul general al Partidului 
Comunist Român, sintetizează, 
pe baza învățăturii marxist-le- 
niniste, a materialismului dia
lectic și istoric, concepția re
voluționară, vie, creatoare, a 
partidului nostru cu privire la 
rolul și importanța activității 
politice și ideologice în condi
țiile actuale ale dezvoltării so
cietății noastre socialiste.

Hotărîrile adoptate dc Comi
tetul Executiv al Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Român — la propunerile tova
rășului Ceaușescu — privind 
îmbunătățirea activității politi- 
CQrjdeologice în rîndurile mem
brilor dc partid, ridicarea con
științei socialiste a întregului 
nostru popor au fost aprobate 
cu entuziasm de oamenii muncii 
și îndeosebi dc clasa noastră 
muncitoare. Sub conducerea or
ganizațiilor de partid, sindicate
le au analizat în lumina aces
tor măsuri propria lor activita
te cu masa largă a oamenilor 
muncii. S-a organizat dezbateri 
în toate unitățile economice și 
social-cuiturale, cu conducerile 
instituțiilor culturale, ale sindi
catelor — activitate încununa
tă de analiza și măsurile adop
tate de plenara Uniuni Genera
le a Sindicatelor care a avut 
loc nu de mult

Caracteristic tuturor acestor 
dezbateri organizate de sindica
te — la oare au participat a- 
proape 4 milioane de oameni ai 
muncii și în cadrul cărora au 
luat cuvîntul peste 80 de mii 
de tovarăși — este în primul 
rînd reafirmarea deplinei ade
ziuni la politica internă și ex
ternă a partidului și statului 
nostru, angajarea fermă de -a 
aplica neabătut hotărîrile Con
gresului al X-lea al Partidului 
Comunist Român, a măsurilor 
preconizate pentru îmbunătăți
rea muncii de educare marxist- 
leninistă, de dezvoltare a con
științei socialiste.

Însuși modul cum s-au desfă
șurat dezbaterile, intransigența 
revoluționară față de neajunsu
rile și râmi t ile în urmă, față 
de diferitele ifluențe ale ideo
logici și moralei burgheze de
monstrează creșterea continuă 
a conștiinței socialiste a celor 
ce muncesc. Este necesar să 
subliniem și cu prilejul acestei 
plenare că bilanțul marilor în
făptuiri obținute in anii con
strucției socialiste, succesele re
marcabile înregistrate în reali
zarea sarcinilor ultimului cinci
nal, și în lunile acestui an, sînt 
rodii] luptei și muncii eroice 
a clasei noastre muncitoare, a 
țărănimii, a intelectualității, a 
oamenilor muncii români, ma
ghiari. germani și de alte na
ționalități, vîrstnîci și tineri, a 
milioanelor de femei, a întregu
lui nostru popor, care în toți a- 
cești ani ai construcției socia
liste, înfruntînd numeroase gre
utăți, muncind cu abnegație și 
spirit de sacrificiu, au urmat și 
urmează cu nestrămutată încre
dere Partidul Comunist Român, 
a cărui politică se identifică cu 
cele mai înalte aspirații pentru 
progres, pentru civilizație, pen
tru socialism și comunism.

Noua etapă în care am pășit, 
înfăptuirea cu succes a sarcini
lor făuririi societății socialiste 
multilateral dezvoltate impun ca 
o necesitate determinantă îmbu- 
nătățirirea activității politice și 
ideologice, creșterea conștiinței 
socialiste a maselor, a cunoștin
țelor de specialitate, de cultură 
generală, așezarea relațiilor în 
societate pe principiile eticii și 
echității socialiste.

Trebuie să subliniem că după 
dezbaterea din plenara Comite
tului Central al Partidului Co
munist Român a rolului și sar
cinilor sindicatelor in etapa ac

acei care sînt fruntași, an • 
pregătire profesională bună, ca
re constituie cxemplui in pro
ducții.*, în familie, in societate, 
care, in sfîrșit, se perfecționea
ză continuu, își ridică și nive
lul profesional dar și cel po ilic 
și de cultură generală. Ei tre
buie să aibă, de asemenea, un 
profil moral înaintat, o conști
ință ridicată, să combată toa
te manifestările înapoiate. In
tre vorbșje și faptele comu
niștilor trebuie să fie o depli
nă unitate. Comunistul trcbu’e 
să fie exemplu înaintat prin 
toate fibrele sale. In ultimul 
timp, sc vede treaba, nu s-a 
prea ținut cont de aceste pre
vederi și au intrat în pârtii! >1 
nostru și unii carieriști, elemen
te înapoiate, care apoi au in
culcai și legile, și morala, și e- 
lica.

Partidul nostru trebuie să sc 
ocupe dc educarea oamenilor 
cum ne ocupam noi în ilegali
tate, cînd pentru orice abatere 
de la morală sau de la legile dc 
conspirație, un comunist era 
tras la răspundere fără nici un fel 
dc îngăduință, indiferent de mun
ca pe care o îndeplinea in 
partid, pcnli-u că prevederile 
statutului sînt la fel de obligato
rii pentru toți membrii de 
partid, indiferent de locul pe 
care îl au în partid. Dar n» 
toate organele de partid — în- 
cepînd de la organizațiile de 

tuala, a expunerii făcute de to
varășul Nicolae Ceaușescu cu 
acest prilej, în urina hotărîrilor 
adoptate de Congresul Uniunii 
Generale a Sindicalelor, se re
marcă o înviorare a activității 
sindicalelor, o mai activă parti
cipare la elaborarea și aplicarea 
poiiticii partidului și stalului 
la rezolvarea problemelor com
plexe ale construcției socialiste. 
Sîntem însă conștienți că pen
tru îmbunătățirea activității 
sindicatelor mai avem încă 
multe de făcut. Au fost luate 
unele măsuri pentru intensifi
carea muncii politico-educative 
în grupele sindicale, la locurile 
de muncă, unde se dezbat cu 
mai multă responsabilitate pro
blemele profesionale, pentru 
cunoașterea Și respectarea legi
lor statului, a regu’ălor de 
comportare în familie și socie
tate. se adoptă o atitudine 
mai hotărîtă împotriva di
feritelor influențe ale ideolo
giei și moralei burgheze. Sindi
calele dispun de o puternică 
bază materiala, de o experien
ță pozitivă care va trebui să o 
dezvoltăm întrucît dispunem de 
20 de case de cultură ale sin
dicatelor. 4 200 de cluburi și 
săli de cultură, peste 5 000 de 
biblioteci. In prezent în între
prinderi și instituții activează, 
sub îndrumarea directă a sin
dicalelor, peste 4 600 de forma
ții artistice de amatori care cu
prind aproape 70 000 de oameni 
ai muncii. In ultimul an au lu
at o amploare din ce în ce mai 
mare diferitele cercuri cu carac
ter tehnic aplicativ, de creație 
literară, plastice, la care acti
vează peste 40 000 de oameni ai 
muncii. Sîntem însă conștienți 
că actuala bază materială nu 
este suficient folosită. Tocmai 
de aceea sindicatele au stabilit 
și în acest sens unele măsuri 
concrete pentru îmbunătățirea 
activității.

Conlucrînd slrîns cu Consi
liul Culturii și Educației Socia
liste, cu uniunile de creație, 
lichidind cu hotărîre neajunsu
rile care s-au evidențiat pe 
larg în dezbaterile care au a- 
vul Joc, vom asigura ca aceste 
instituții ale sindicatelor să de
vină puternice focare de cul
tură și de educație muncito
rească revoluționară. In ace
lași timp, consider necesar ca 
îndeosebi în întreprinderile 
nou înființate, în centrele noi 
muncitorești,' să se asigure în 
anii următori construirea unor 
săli și cluburi necesare desfă
șurării acestei activități. Apre
ciez ca o greșeală faptul că în 
ultimii ani peste 100 de clu
buri și săli de cultură au pri
mit o altă destinație decît cea 
inițială.

Acordind în continuare deo
sebită atenție înfăptuirii sarci
nilor privind dezvoltarea in
dustriei, agriculturii, științei 
și culturii, îmbunătățirii con
tinue a nivelului de viață al 
celor ce muncesc, sindicatele 
vor acționa cu toată responsa
bilitatea în vederea creșterii 
continue a conștiinței socialis
te, a formării și dezvoltării o- 
mu’.ui înaintat al societății so
cialiste și comuniste. Numai 
astfel sindicatele, care cuprind 
în rîndurile lor clasa munci
toare, milioane de oameni ai 
muncii, vor putea ca, sub con
ducerea partidului, să consti
tuie cadrul propice de parti
cipare la conducerea treburi
lor economice și sociale, să 
contribuie din plin la dezvol
tarea societății noastre.

Trebuie să spunem eâ unele ' 
sindicate nu se ocupă încă su
ficient dc cultivarea și stimu
larea atitudinii noi, înaintate 
față de muncă, de întărirea 
spiritului de ordine și disci
plină al colectivelor, al fiecă
rui muncilor. De aceea, cu toa
te rezultatele incontestabile ob
ținute în acest domeniu, se 
mai mențin încă în multe în
treprinderi serioase neajun
suri t o mare risipă de timp, 
de materiale și de fonduri, ca
re frinează valorificarea supe

bază șl pînă la comitetele de 
partid — chemate să confirme 
pe noii membri — cunosc te
meinic, sub toate aspectele, pe 
cei care urmează să fie prim iți 
in partid. Din această cauză, 
in partid au putut intra și za- 
meni care an comis abateri gra
ve, ajungind rbiur pină la în
călcarea legilor statului. Cc au
toritate poale să aibă un mem
bru de partid care «sie prim 
cu fură, că înșeală, că, în sfii’șit, 
arc abateri de ia disciplina dc 
partid, de la morala de partid? 
Propun ca plenara noasiiâ — 
|M? care o consider de o ni n e 
importanță în viața partidului 
— o dată cu măsurile ce le va 
adopta pentru îmbunătățirea 
muncii politico-ideologice, să a- 
tragă atenția organelor Și orga
nizațiilor dc partid asupra ne
cesității creșterii exigenței față 
de cei ce solicita primirea în 
rindurilc partidului.

A doua problemă asupra < ă- 
reia doresc să mă opresc sc re
feră la faptul că nu acționăm 
cu destulă hotărîrc pentru com
baterea misticismului, a con
cepțiilor înapoiate. Manifestări 
dc misticism există chiar și în 
rîndu) unor membri de partid, 
care nu au renunțat cu totul 
la concepțiile religioase. Aceas
ta reflectă lipsuri ale muncii 
noastre de educare comunistă, 
de dezvoltare a conștiințelor. 
De aceea, cred că trebuie să

rioară a rezervelor existente, 
dezvoltarea mai rapidă a e- 
conomiei. In unele unități con
tinuă să se tnai manifeste un 
spirit de îngăduință și de to
leranță care favorizează acte 
de indisciplină, realizarea u- 
nor produse de slabă calitate, 
furturi și sustrageri din avu
tul obștesc. Trebuie însă să vă 
spun deschis că unele neajun
suri existente sînt determinate 
și de modul în care se res
pectă și se aplică unele legi 
ale statului nostru. Am adoptat 
în ultimii ani multe legi bune, 
care reglementează diferite 
sectoare ale activității econo
mice și de stat. Insă preve
derile unora din aceste legi 
nu se aplică și nu se respectă 
încă în toate întreprinderile. 
Să luăm, de pildă, Legea con
tractelor economice. Nerespec- 
tarea contractelor încheiate, a 
termenelor de livrare, creează 
nu numai greutăți în realiza
rea sarcinilor de plan, dar du
ce în multe întreprinderi la 
lucru îrt asalt, determină efec
tuarea unui număr mare de 
ore peste programul legai de 
muncă. In unele întreprinderi 
din industria ușoară de pildă 
unde după cum se știe, lucrea
ză un număr foarte mare de 
femei și unde coeficientul 
de schimburi este mai ridicat 
decît în construcția de mașini 
s-au lucrat un mare număr d* 
ore suplimentare. majoritatea 
efectuîndu-se în zilele de repa
us. Ministerul Industriei Ușoa
re nu a acționat cu toată hotă
rîrea pentru a găsit soluțiile 
tehnice și organizatorice nece
sare realizării planului de pro
ducția în condiții normale de 
lucru, la ore suplimentare ur- 
inînd să apeleze numai în ca
zuri mai deosebite. Nu vom pu
tea trece la soluționarea în 
perspectivă a reducerii săptă- 
mînii de lucru, așa cum s-a 
stabilit de conducerea partidu
lui, pînă cînd nu vom pune 
stavilă unor asemenea practici.

In cursul dezbaterilor din 
plenară s-a vorbit despre fap
tul că în unele ministere și 
instituții centrale, călcîndu-se 
prevederile legale, făcîndu-se 
abuzuri, Un număr important 
din personalul respectiv a 
fost ridicat excepțional la o 
treaptă maximă de salarizare, 
pe seama fondurilor generale 
pentru salarizarea oamenilor 

“ muncii. Consider că Guvernul 
și îndeosebi Ministerul de Fi
nanțe, care au în răspundere 
atribuții importante în dome
niul folosirii fondurilor statu
lui, nu acționează întotdeauna 
cu toată hotărîrea pentru lichi
darea unor manifestări negative 
din activitatea unor ministere 
și instituții centrale. Trebuie, 
de asemenea, să dăm mai mul
tă atenție respectării legislați
ei muncii. In unele întreprin
deri nu se respectă întocmai 
legislația muncii privind înca
drarea pei^sonalului, desfacerea 
contractului de muncă. U- 
nele ministere și instituții cen
trale, Ministerul Muncii, acțio
nează, după părerea noastră, cu 
multă încetineală în rezolva
rea acestor probleme, se mani
festă lipsă de operativitate și 
birocratism. In legătură cu a- 
ceasta aș vrea să arăt că nici 
uniunile sindicatelor pe ramură 
și nici Biroul Executiv al U- 
niunii Generale a Sindicatelor 
nu au acționat întotdeauna, cu • 
toată hotărîrea, pentru rezolva
rea acestor probleme conform 
legilor țării.

Statul nostru face eforturi 
deosebite în scopul creării unor 
condiții optime pentru protec
ția muncii și prevenirea îmbol
năvirilor profesionale. pentru 
îmbunătățirea asistenței sociale 
*a celor ce muncesc. Guver
nul, împreună cu Comitetul E- 
xecutiv al Uniunii Generale a 
Sindicatelor, a analizat aceste 
probleme, a stabilit o seamă de 
măsuri, dar care din nefericire 
nu $e uplică în multe întreprin
deri. Asistăm, la numeroase ac
cidente și îmbolnăviri profesio
nale, iar cei in drept nu iau 

intensificăm propaganda împo
triva superstițiilor, a misticis
mului, și aceasta s-o facem nu 
prin acțiuni dg campanie ci ir» 
mod permanent, printr-o muncă 
plină de răbdare. In privința a- 
ccnsta. propun ca la Consiliul 
Cu'turii și Educației Socialiste 
să creăm un resort care să se 
ocupe in mod permanent de a- 
ceastă problemă, un resort ca
re să desfășoare o Intensă pro
pagandă științifică, mlliiind 
pentru risipirea din conștiința 
unor oameni a mentalităților 
înapoiate.

Acum, pentru că sin tem in 
ajunul aniversării Marii Revo
luții Socialiste din Octombrie, 
vă rog să-mi peiTniteți să sa
lut acest mare eveniment al e- 
pocil noastre, care a deschis o 
eră nouă în istoria omenirii, fcâ 
felicit pe oamenii muncii sovi
etici pentru remarcabilele rea
lizări dobindile în toate dome
niile dc activitate, și să le urez 
noi succese în nobila muncă de 
construire a comunismului in 
Uniunea Sovietică, în lupid 
pentru progres, pentru pace în 
lume.

Sînt de acord cu toate tezele 
din expunerea prezentată ple
narei de secretarul generai al 
partidului. Sînt de acord și cu 
propunerea tovarășului Emil 
Bodnara.ș ca raportul tovarășu
lui Ceaușescu să fie inclus în 
documentele plenarei.

măsuri hotărîte pentru preve
nirea și lichidarea lor- Oamenii 
muncii din numeroase între
prinderi au adus critici medu
lui în care direcțiile sanitare, 
consiliile populare, consiliile 
sindicale județene. Ministerul 
Sănătății reușesc să-și îndepli
nească atribuțiile ce le revin.

Cu toate progresele realizate în 
unele întreprinderi și circum
scripții sanitare activează un 
număr însemnat de medici, în
să munca este dezorganizată; 
nu sini suficient de judicios fo
losite cadrele medicale, se fac 
afaceri cu medicamentele sta
tului. Este necesar ca atît consi
liile populare, consiliile sindi
cale cit și Ministerul Sănătății 
să întreprindă măsuri mai e- 
nergice pentru folosirea mai 
judicioasă a bazei materiale și 
a fondurilor alocate de stat în 
vederea continuei îmbunătățiri 
a asistenței sanitare a oameni
lor muncii.

Tovarăși,

In expunerea prezentată de to
varășul Ceaușescu sînt analiza
te. in spirit autocritic, cauzele 
unor neajunsuri care se dato- 
:esc și modului in care și-a des
fășurat activitatea SecretariutuJ 
Comitetului Central a] partidu
lui. precum și tovarășii care au 
răspuns de acest domeniu de 
activitate. Personal, port și ea 
răspunderea pentru neajunsurile 
din munca organizatorică de 
care m-am ocupat cîțiva ani. 
Trebuie, insă, să arăt în fața 
plenarei că în Secretariatul Co
mitetului Centra) al partidului 
nu numai că s-au dezbătui a- 
ceste probleme, unele chiar îna
inteze Congresul al IX-lea al 
partidului, dar s-au și stabilit, 
pe baza concluziilor tovarășului 
Ceaușescu, o seamă de măsuri 
concrete pentru îmbunătățirea 
activității în domeniul presei, 
radioului, televiziunii, a cinema
tografiei, în organizarea unor 
largi dezbateri cu scriitorii și 
oamenii de artă, în îmbunătăți- ' 
rea muncii poiilico-ideologicc în 
organizațiile de partid. Dar nn 
s-a acționat cu toată hotărîrea 
pentru înfăptuirea lor, în pri
mul rînd. de către tovarășii se
cretari ai Comitetului Central, 
care au răspuns în decursul ani
lor de acest sector de activitate. 
Cred că va trebui introdusă 
practica ca și în Secretariatul 
Comitetului Central să se ana
lizeze modul în care secretarii 
înfăptuiesc hotărîrile și măsu- ' 
rile care se adoptă.

Aș vrea să subliniez, impor
tanța aplicării consecvente a 
măsurilor propuse în expunerea 
tovarășului Ceaușescu- cu pri
vire Ia creșterea rolului Comi
tetului Central aJ Partidului Co
munist Român, al Consiliului 
de Stat și al Guvernului în re
alizarea programului de făurire 
a societății socialiste multilate
ral dezvoltate, în activitatea 
politică și ideologică. Progrese
le realizate sini remarcabile. 
Ele se oglindesc in ansamblul 
măsurilor adoptate pentru per
fecționarea activității economice 
și sociale, creșterea și întărirea 
democrației socialiste, în reali
zările obținute în dezvoltarea 
economică și socială a țării. Es
te însă necesar, după părerea 
mea, ca acestui cadru organiza
toric creat să-i asigurăm în și 
mai mure măsură un conținui 
corespunzător, precum și o efi
ciență maximă. In acest sens, 
consider că trebuie să acordăm 
o deosebită atenție rezolvării 
mai operative a propunerilor și 
sugestiilor oamenilor muncii, sâ 
întărim și mai puternic munca 
colectivă la toate nivelurile, 
răspunderea personală a tuturor 
celor care lucrează în dfierite 
organe colective de conducere, 
incepind de jos și pină la Co
mitetul Central al partidului 
nostru. Masurile preconi. ato 
pentru perfecționarea activită
ții Comitetului Central al parti
dului piin participarea și mal 
activă a membrilor săi la ela
borarea și aplivaixwi hotărîrilor,

(Cuiiliiiiiare in puy. a
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DIN LUCRĂRILE PLENAREI C.C. AL P.C.R.
Cuvîntul tovarășului Virgil Trofin

(Urmare din pag. a 3-a) Icre și mai puternică a rolului
Comitetului Central O1 Partid u- 

tnlroducerea practicii dc n se lui Comunist Român in condu-

in fata Comitetului Central din economice și sociale din patria
partea Comitetului Executiv, o noastră.
Pre diului șl Secretariatului In încheiere, îmi exprim încă
vor determina, evident, o creș- o dată adeziunea la orientările

dc ba â cuprlsc în ampla expu-

partidului noștri i.1 tovarășul 
și hotftiirca

Cu în munca |?c cuire o am, îm-
preunfi cu ceilalți tovarfiși din
conducerea sindiciițelor, să ta-
cern totul pentru infăptuirea

Cuvîntul tovarășului Leonte Răutu
b.agi tovarăși.

Ne aflăm cu toții sub im
presia remarcabilei expuneri 
prezentată plenarei de tovară
șul Ceaușescu. adevărat model 
de analiză marxist-leninistă, de 
autentic spirit revoluționar în 
abordarea problemelor atit de 
complexe ale ideologiei, cultu
rii. educației și ale construcției 
socialiste in general. Sîntem în 
prezența unui document de ma
re valoare programatică, a că
rui înrâurire se va face puter
nic simțită in întreaga activi
tate a partidului nostru.

Cele peste trei luni de dez
batere a problemelor activității 
politice, ideologice și cultural- 
educative. care au precedat a- 
ceastă plenară, reprezintă un e- 
veniment fără precedent in is
toria partidului nostru. 'Această 
dezbatere a constituit un vi
guros antidot împotriva tendin
țelor de practicism îngust în 
activitatea organelor Și organi
zațiilor de partid, a organelor 
dc stat și economice, a orga
nizațiilor obștești, a fiecăruia 
dintre noi, un antidot împo
triva neglijării sau a subapre
cierii a tot ce ține de plămă
direa conștiinței socialiste, de 
formarea omului nou, a socie
tății noi, animat de claritatea 
țelului, de simțul responsabili
tății civice, de o ideologie re
voluționară și de principii etice 
înalte.

Aș dori să subliniez în aceas
tă ordine de idei două aspecte 
de covârșitoare semnificație 
principială ale poziției parti
dului nostru în problemele 
construcției socialiste. Am în 
vedere, în primul rând. vigoa
rea cu care Partidul Comunist 
Român se ridică împotriva vi
ziunii simplificatoare, unilate
rale și de aceea deformante a 
operei de edificare a socialis
mului. Făurirea societății socia
liste multilateral dezvoltate, în 
concepția partidului nostru, pre
supune o permanentă preocu
pare pentru toate laturile, toate 
aspectele, toate procesele carac
teristice societății în fiecare e- 
tapă a dezvoltării ei — crește
rea forțelor de producție, per
fecționarea relațiilor de produc
ție, înfăptuirea în practică a 
unei democrații reale, un grad 
de înaltă conștiință și cultură, 
afirmarea unor principii superi
oare ale eticii și echității, con
diții optime pentru afirmarea 
deplină a personalității umane.

Prodigioasa activitate practică 
a conducerii de partid, ampli
tudinea extraordinară a preocu
părilor ce o caracterizează^ re
prezintă o materializare a con
cepției sale privind caracterul 
multilateral, complex al operei 
de edificare a noii orînduiri.

Am in vedere, în al doilea 

rind, respingerea dc către 
partid a modului de tratare de 
pe pozițiile unui automatism 
fatalist a rămânerii în urmă a 
conștiinței față dc dezvoltarea 
bazei materiale. Unui asemenea 
mod de tratare care n-are ni
mic comun cu concepția mar
xistă privind relația între infra 
și suprastructură, partidul nos
tru îi opune o atitudine activă, 
revoluționară, având drept o- 
biectiv armonizarea activității 
ideologice, politice, educative cu 
cerințele obiective ale dezvol- 
tății societății socialiste.

Ne-a fost prezentat aici un 
bilanț impresionant al realiză
rilor obținute în domeniul răs
pândirii ideologiei marxist-leni- 
niste, ridicării gradului de cul
tură al poporului, dezvoltării 
învățământului, științei, culturii, 
creației artistice, realizări care 
au determinat profunde muta
ții în conștiința oamenilor. A- 
ceste mari și incontestabile suc
cese constituie realmente unul 
din principalele rezultate ale 
revoluției socialiste în patria 
noastră. Este adevărat că pe 
fondul lor au apărut pe alocuri 
tendințe de automulțumire și 
suficiență și mulți dintre noi 
am plătit tributul unor aseme
nea tendințe. De aceea a fost 
atit de salutară intervenția din 
iulie a secretarului general al 
partidului nostru, dezvăluirea 
deschisă, intransigentă a slăbi
ciunilor și golurilor din acti
vitatea politico-educativă, criti
carea unor fenomene de iner
ție ideologică, a indolenței față 
de mentalități și comportări 
incompatibile cu climatul nos
tru social, față de influențele 
ideologiei și moralei străine.

In expunerea tovarășului 
Ceaușescu au fost supuse ana
lizei și greșelile care s-au ma
nifestat in trecut în activitatea 
ideologică-educativă. Intr-ade
văr, atunci, tendințele puternice 
de dogmatizare a unor teze a- 
le marxism-leninismului slă
beau puterea de înrâurire a ac
tivității noastre ideologice, să
răceau contribuția ei la anali
zarea Și soluționarea probleme
lor stringente ale revoluției și 
construcției socialiste.

Subaprci-ierea bogatelor tra
diții naționale ale poporului 
nostru, și ale tradițiilor sale so
ciale, au dus la ignorarea sau 
negarea unor valori autentice 
ale gîndirii și culturii românești.

Elanul creator al scriitorilor 
și artiștilor era adeseori jugu
lat de ingerințe administrative. 
Se manifestau frecvent tendin
țe de nesocotire a specificului 
creației literare și artistice, 
deși, așa cum just a spus aci 
unul dintre vorbitori, puteam 
găsi bune surse de ispirație în 
această privință chiar în opere
le clasicilor noștri, începînd cu 
lucrările din tinerețe ale lui 
Marx.

In ce mă privește, sînt pe 
deplin conștient de răspunderea 
ce-mi revine în această privință 
date fiind sarcinile pe care ie 
îndeplineam în perioada respec
tivă în conducerea muncii ideo
logice. Aș dori să încredințez 
plenara că m-am străduit 
să trag pentru propria mea 
activitate toate învățăminte
le din aceste lipsuri și greșeli.

Evident, evocarea greșelilor 
din trecut nu are o semnificație 
strict istorică; ea constituie 
înainte de toate o reafirmare a 
hotărârii partidului nostru de a 
nu admite, sub nici o formă, 
o reînviere a lor. Sînt cunoscu
te măsurile luate pentru lichi
darea unor astfel de fenomene 
negative din viața ideologică și 
culturală, îndeosebi după Con
gresul al IX-lea, rolul personal 
al tovarășului Nicolae Ceaușescu 
în revitalizarea activității ideo
logice și teoretice, în crearea 
unei atmosfere propice mani
festării nestingherite a tuturor 
forțelor creatoare în îmbogăți
rea întregii vieți spirituale a 
țării.

Expunerea făcută în această 
plenară a pus în lumină întrea
ga amploare a sarcinilor cu care 
ne înfruntăm în noua etapă de 
dezvoltare socialistă a Româ
niei în domeniul transformării 
conștiinței și moralei oamenilor, 
al așezării pe noi baze a rela
țiilor între oameni, cît și între 
om și societate, al însușirii de 
de către mase a concepției îna
intate despre viață. De aci de
curg exigențe sporite față de 
școală, ca principal factor de e- 
ducație și cultură de care dis
pune societatea, noi cerințe in 
ce privește îmbunătățirea și 
perfecționarea activității infor
mative.

Succesele orânduirii noastre 
pe tărâmul dezvoltării învăță- 
mîntului ne plasează printre 
țările înaintate în ce privește 
gradul de cuprindere a popu
lației în diferite forme de în
vățământ, nivelul învățământu
lui obligatoriu, numărul și pon
derea specialiștilor pe care-i 
pregătește școala. In perioada 
care s-a scurs de la plenara din 
aprilie 1968 s-au obținut însem
nate realizări în aplicarea în 
practică a directivelor privind 
dezvoltarea învățământului. Tre_ 
buie însă să declar sincer că a- 
ceste realizări ar fi fost mult 
mai mari dacă atit eu cît și ce
ilalți tovarăși care au răspuns 
pentru problemele învățămân
tului, conducerea Ministerului 
învățământului am fi acționat 
cu mai multă fermitate în apli
carea hotărârilor partidului, a 
prețioaselor și permanentelor 
indicații ale conducerii superi
oare de partid. îndeosebi, într
una din problemele capitale — 
problema legăturii între școaiâ 
și producție — noi am proce

în actuala clapă de dezvolt.tiv 
a societății noastre socialiste, 
pentru creșterea contribuției lor 
la dezvoltarea conștiinței, sorin» 
liste a oamenilor muncii, la 
înfăptuirea politicii interne și 
externe a Partidului Comunist 
Român.

dat mult timp eu timiditate, cu 
jumătăți de măsură. Lucrul a- 
cesta se referă și la îmbunătăți
rile de structură, atît cu învă- 
țămîntul superior, cît și în cel 
de cultură generală.

A avut loc o serioasă slăbire 
a preocupării Ministerului învă
țământului pentru problemele 
activității ideologice și politico- 
educative, în contrast cu rolul 
său de înalt for al educației 
despre care a vorbit aici tova
rășul Nicolae Ceaușescu.

Recentele hotărîri adoptate de 
conducerea de partid depășesc 
cu mult ca importanță simple
le măsuri operative dc îmbună
tățire a învățământului. Este vor
ba in fapt de o cotitură radi
cală în viața școlii, o cotitură 
care presupune și schimbări în 
optica și mentalitatea unor ca
dre. didactice, în sistemul de 
transmitere a cunoștințelor, în 
organizarea procesului de învă- 
țămînt în ansamblul lui. Mă 
refer în special la măsurile vi- 
zind înfăptuirea unei legături 
organice între învățământ, pro
ducție și cercetare, introduce
rea dublei subordonări â uni
tăților de învățămînt superior, 
instituirea unui sistem de burse 
acordat de unitățile socialiste, 
organizarea activității producti
ve în întregul învățămînt de 
cultură generală, îmbunătățiri
le în structura învățământului 
mediu, pentru a-i imprima o fi
nalitate precisă, și, în sfîrșit. 
structurarea unui sistem unitar 
de predare a științelor sociale 
și de intensificare a educației 
și activității politico-ideologice.

In scurtul timp ce s-a scurs 
de la adoptarea acestor hotă
rî ri s-au și luat o serie de mă
suri concrete dc aplicarea lor 
în practică, dar euforia pri
melor rezultate nu trebuie să 
ne facă să uităm că este vorba 
nu de o campanie, ci de o ac
țiune de lungă durată care so
licită mari eforturi și care tre
buie urmărită cu maximă per
severență de toți cei care a- 
vem răspunderi în acest dortie; 
niu, inclusiv, bineînțeles, de că: 
tre organele locale de partid și 
de stat.

Avem, o știm cu toții, un ti
neret studios minunat, animat 
de un spirit sănătos. Dar toc
mai pentru că pornim de la 
sublinierea rolului imens al ti
neretului in societatea noastră, 
cea de astăzi ca și cea de inli
ne, nu putem închide ochii a- 
supra unor fenomene negative, 
asupra rebuturilor pe care le 
mai dă școala, asupra compor
tării necorespunzătoare a unor 
tineri în școală, familie, socie
tate. Sînt tineri, care ca un nou 
„conu Leonida', consideră că 
societatea, statul le datorează 
tot, că de aceea e stat, fără să 
6e gândească la ceea ce dato
rează ei societății. Vina pentru 
existența unor fenomene de a- 

cc*t fel trebuie căutată în de
ficiențele muncii formați v-edu- 
cativc ale școlii, cit și In lip
surile din activitatea organiza
țiilor noastre de tineret.

Este necesar să dăm mai mul
tă atenție educării tineretului 
studios in spiritul patriotismu
lui socialist, ol moralei sooia- 
liste, al dragostei de muncă și 
dc meserie, al conștiinței în
datoririlor civice; trebuie ca fie
care tânăr să cunoască întreaga 
măsură a „miracolului româ
nesc" despre care vorbește în
treaga lume și care este rodul 
muncii titanice ș| sacrificiilor 
întregului popor, rodul înțelep
ciunii șl clarviziunii partidu
lui.

Două condiții sînt. după pă
rerea mea, esențiale pentru o 
radicală îmbunătățire a activi
tății educative în școală, fie cu 
e vorba dc școala dc cultură 
generală, profesională, liceu sau 
institut de învățămînt superior. 
Prima i realizarea unei unități 
organice între instrucție și edu
cație în întregul proces de în
vățământ. A doua : participarea 
efectivă a totalității cadrelor di
dactice la munca educativă, 
ceea ce presupune o temeinică 
înarmare ideologică a acestora, 
o pregătire adecvată, metodo
logică. științifică și practică a 
cadrelor didactice pentru a pu
tea îndeplini cu succes dubla 
lor misiune : dc predare a cu
noștințelor de specialitate și de 
educație comunistă.

înalta răspundere ce incumbă 
școlii modelarea sufletească 
a tineretului, de la cea mai 
fragedă vîrstă pînă la pășirea 
de sine stătătoare în viața so
cială, implică răspunderi sporite 
pentru noi toți, cei care ne o- 
cupăm de problemele învăță
mântului. creșterea operativității 
și tenacității în înfăptuirea ho
tărârilor partidului privind per- 
fecționările de structură și de 
conținut în învățământul de 
toate gradele.

In sistemul de mijloace ale 
educației și ale formării ideo
logice, politice, civice a tine
retului, de care dispune școa7 
la, una din verigile cele mai 
importante — dacă nu cea mai 
importantă — este predarea ști
ințelor sociale. Pentru creșterea 
influenței pe care o exercită 
asupra conștiinței celor tineri, 
pentru sporirea eficienței lor e- 
ducative, este necesar, înainte 
de toate, să se pună capăt mo
dului speculativ, abstractizant 
de prezentare a teoriei mate
rialismului dialectic și istoric, 
punîndu-se în miezul predării 
fundamentale politicii partidu
lui, problemele teoretice și prac
tice esențiale ale construcției 
socialismului, aprecierile parti
dului privind principalele feno
mene și procese ale lumii con
temporane.

Trebuie spulberată prejudeca
ta. mărturisită sau nu, că o 
asemenea orientare ar putea a- 
fecta, chipurile, ținuta științi- 
fico-teoretică a predării. Dim
potrivă 1 Anemia prelungită de 
care suferă, din păcate, pe pla
nul creației științifice facultă
țile noastre de filozofie, multe 
catedre de științe sociale,, se da
torează tocmai neabordării pro
blemelor dc fond ale realității. 
Problemele de adînc interes 
teoretic puse în discuție în ex
punerea de astăzi, ca și în alte 
documente de partid, oferă un 
admirabil program pentru acti
vitatea de investigare și gene
ralizare teoretică a catedrelor 
noastre de științe sociale.

Trebuie menționate și caren
țele pe planul fermității ideo
logice și a poziției militante în 

predarea științelor sociale. Noi 
nu slntcm înconjurați de un 
vacuum ideologic; îndeosebi la 
facultățile șl Instituțiile cu pro
fil umanistic, dar nu numai a- 
colo, și datorită slăbiciunilor în 
activitatea noastră ideologică se 
manifestă atitudini necritice, o- 
biectiviste, câteodată apologeti- 
< <• față dc anumite concepții 
idealiste. Iraționaliste in filo
zofic. estetică, psihologie. Isto
ric. La toate acestea contribuie 
și penuria de lucrări care să 
ofere tinerelului repere solide 
dc orientare pentru judecarea 
unor astfel de concepții. Se fac 
auzite uneori ecouri ale unor 
teorii In modă care încearcă să 
prezinte anumite tare ale socie
tății capitaliste drept tare pro
prii oricărei societăți, tarele 
specifice statului burghez drept 
tare ale unui imaginar stat în 
genere. Nu aș putea spune că 
lipsesc declarații despre nece
sitatea combativității ideologice 
în predarea științelor sociale. 
Lipsește însă adeseori aborda
rea concretă a problemei com
bativității. cu alte cuvinte, con
centrarea atenției asupra mani
festărilor concrete cu care ne 
întâlnim intr-un mediu sau al
tul. criticarea cu argumente 
științifice convingătoare a con
cepțiilor sau a punctelor dc ve
dere potrivnice marxism-leni
nismului.

Pentru lichidarea lipsurilor 
arătate este necesară. înainte 
de toate, intensificarea preocu
pării Ministerului învățământu
lui, a senatelor și consiliilor 
profesorale, a organizațiilor dc 
partid din învățămînt pentru 
problemele activității ideologi
ce, ca și ale educației în gene
ral. Totodată, se simte nevoia 
ca Academia de științe sociale 
și politice să acorde un sprijin 
mai direct și mai permanent 
întregii munci didactice și ști
ințifice a cadrelor, catedrelor și 
facultăților de științe sociale 
din învățământul superior.

Consider de exeepțională im
portanță indicațiile adresate A- 
cademiei de a aborda cu mai 
mult curaj noile probleme ale 
dezvoltări sociale, naționale și 
internaționale, de a deveni — 
citez — „un puternic centru de 
dezbatere liberă a tuturor pro
blemelor legate de progresul 
științelor sociale". Cred că aces
te dezbateri ar trebui să fie 
deschise unui cerc cît mai 
larg de participant, cunoscut 
fiind adîncul interes ce se ma
nifestă la noi pentru probleme
le de filozofie, istorie, științe 
politice, artă și literatură.

Mi-aș permite să repet și o 
propunere mai veche, și anume, 
ca sub egida Academiei de 
științe sociale și politice să a- 
pară o publicație periodică con
sacrată confruntării de păreri 
de pe pozițiile marxismului mi
litant cu diferite curente ale 
gîndirii contemporane în dome
niul filozofiei, sociologiei, econo
miei, esteticii, istoriei. Cred, 
de asemenea, că este timpul ca 
presa noastră, inclusiv cea coti
diană, să facă mai mult loc în 
coloanele ei dezbaterilor ideolo
gice pe teme de mare actuali
tate.

In fine, așa cum au mai spus 
și alți vorbitori, consider că 
apariția unei Istorii a Partidu
lui Comunist Romăn, în care 
să se sintetizeze experiența isto
rică acumulată de partid în 
decursul existenței sale, indes
tructibila sa legătură cu istoria 
patriei și a poporului, ar con
stitui un eveniment de seamă 
al vieții noastre ideologice. Mă 
fac în această privință și inter

pretul unor păreri exprimate In 
udunările activului de partid la 
care am participat.

întrucât lucrez — așa cum se 
spune — pe linie de stat, aș 
dori să mă refer la adierea de 
vânt proaspăt pe care a adus-o 
dezbaterea problemelor ideolo
gice în adunările activului de 
partid din ministere și alte or
gane centrale dc stat. In rîndui 
comuniștilor din aceste organi
zații a avut o mare rezonanță 
Indemul secretarului general al 
partidului ca fiecare membru 
de partid, indiferent dc locul 
luj de muncă, să acționeze ca 
om politic, ca militant activ 
pentru transpunerea în viață a 
liniei partidului, ca fiecare pro
punere. fiecare document care 
emană dc la aceste organe să 
poarte girul unei înalte compe
tențe, să constituie o contribu
ție efectivă la soluționarea pro
blemelor fundamentale ale po
liticii partidului.

Desigur, pentru aceasta este 
nevoie, în afară de temeinice 
cunoștințe de specialitate, de 
studiul aprofundat al concep
țiilor teoretice ale partidului, 
al concluziilor pe care le trage 
din experiența construcției so
cialiste. Este nevoie, totodată, 
de stîrpirea spiritului funcționă
resc, de lichidarea flagelului 
birocratismului care exercită un 
efect paralizant asupra activi
tății organelor noastre de stat, 
fiind uneori alimentat chiar de 
anumite prevederi ale actelor 
normative pe care le întocmim. 
Critici întemeiate s-au făcut în 
aceste adunări deficiențelor în 
organizarea activității de deci
zie și control a ministerelor, 
precum și practicii extrem de 
răspândite de pasare a răspun
derilor pentru luarea unor ho
tărîri de ia un nivel la altul.

Consider că noi, cei pe care 
partidul ne-a trimis să lucrăm 
în cadrul Consiliului de Mi
niștri, în Biroul său Per
manent, va trebui să studiem 
cu mare atenție concluziile ce 
se desprind din aceste dezba
teri, în vederea înlăturării de
ficiențelor existente și aplică
rii ferme și perseverente a in
dicațiilor repetate ale conduce
rii de partid — indicații asupra 
cărora s-a insistat și în actuala 
plenară — privind perfecționa
rea Și ridicarea la un nivel su
perior de organizare a activită
ții în domeniul administrației 
de stat. Fenomenele de încălca
re u legilor țării în organele 
administrației de stat, unele 
foarte grave, fac necesar un 
control mult mai exigent și 
sistematic din partea Consiliu
lui de Miniștri asupra act’vi- 
tății ministerelor, control d:n 
care consider că nu poate lipsi 
urmărirea modului în care a- 
ceste organe aplică hotărârile de 
partid privind selecționarea și 
promovarea cadrelor de condu
cere.

Consider, de asemenea, că or
ganizațiile de partid din orga
nele centrale de stat trebuie să 
primească un sprijin mai sub
stanțial din partea organeior 
de partid, a secțiilor Comitetu
lui Central, a conducerii minis
terelor pentru creșterea înrâu
ririi lor asupra mersului lucru
rilor în ministere, potrivit cu 
atribuțiile ce le sînt conferite, 
îndeosebi în direcția creșterii 
simțului de răspundere în mî- 
nuirea imenselor resurse ma
teriale pe care le gospodăresc 
aceste ministere. respectării 
stricte a legilor, promovării u- 
nui spirit critic și autocritic fa
ță de lipsuri, cultivării cinstei, 

corectitudinii, lichidării stării de 
toleranță față de orice abatere 
de la normele moralei și echi
tății socialiste.

Câteva cuvinte de încheiere. 
S-a subliniat nu o dată că re
zultatele obținute în construcția 
socialistă reprezintă principalul 
nostru aport |a creștere i foițe
lor socialismului în lume. Lu
crul acesta este perfect adevă
rat și ci se referă atit |a mari
le realizări pe care le obținem 
in mod constant in construcția 
economică, cît și la site aspec
te esențiale ale edificării socia
lismului : înfăptuirea unității 
și coeziunii de nezdruncinat a 
întregii societăți, a tuturor cla
selor și grupurilor socl.ue care 
o compun, găsirea de soluții 
proprii pentru dezvoltarea și 
adîncirea continuă a democra
ției socialiste, consecvența cu 
care partidul a dat o rezolvare 
marxist-leninistă probleme: nu- 
ționalc. Acestei contribuții va
loroase la creșterea forței și 
prestigiului socialismului sin tem 
îndreptățiți să-i adăugăm pon
tica noastră externă, a cărei 
clarviziune a fost de atâtea ori 
confirmată de viață, activitatea 
Partidului Comunist Romăn de 
militant înflăcărat pentru uni
tatea Și frăția țărilor socialiste, 
a partidelor comuniste și mun
citorești. pentru afirmarea in 
relațiile dintre partidele comu
niste și statele socialiste a prin
cipiilor marxist-leniniste, singu
rele care corespund cerințelor 
epocii contemporane și singure
le care pot chezășui o unitate 
reală.

Simt nevoia să spun aici ci 
pentru noi, cei întrați în mișca
rea revoluționară încă în -inii 
regimului capitalisto-moșierese, 
ca de altfel pentru toți membrii 
partidului, este un izvor de 
înaltă satisfacție și de mare 
mândrie faptul că tradițiile in
ternaționalismului proletar pe 
care, partidul le-a păstrat neîn
tinate în cei 20 de ani de ile
galitate și teroare, în toți cei 
peste 50 de ani de existență, -e 
materializează azi cu vigoare șt 
neabătută consecvență atît în 
politica noastră internă, cît și 
în cea externă. Partidul nos
tru, întregul popor, prietenii 
noștri de peste hotare cunosc 
bine și dau- cea mai înaltă pre
țuire excepționalei contribuții a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
Ia realizarea strălucitelor suc
cese ale politicii interne și in
ternaționale ale partidului nos
tru. rolului său în abordarea și 
anlizarea în spiritul marxism- 
leninismului creator a proble
melor majore, teoretice și prac
tice ale socialismuîaî. De nu
mele lui este indisolubil lega» 
aportul original al Partidului 
Comunist Român la îmbogățirea 
gîndirii marxist-leniniste inter
naționale, aport despre care pu
tem și trebuie să vorbim fără 
vreun sentiment de falsă mo
destie.

îmi exprim deplinul acord cu 
expunerea prezentată de tova
rășul Nicolae Ceaușescu o dată 
cu convingerea că profundele 
idei cuprinse în acest document 
vor acționa ca un puternic fac-

• tor de dinamizare și de 
stilizare a activității noas
tre ideologice și politice, 
cît și a activității de ansamblu 
a partidului nostru, ca forță 
conducătoare și călăuzitoare a 
construcției socialismului și co
munismului.

SARBATOAREA
MARELUI OCTOMBRIE

fUrmare din pag. 1} 

ducție. In același timp, intreago 
putere politică și economică a 
trecut in miinile clasei muncitoare 
in alianță cu țărănimea și ce
lelalte forțe sociale. Oamenii 
muncii au devenit cu adevărat 
stăpinii mijloacelor de producție, 
ai intregii avuții naționale, ai pro
priului lor destin. In cei peste 
20 de ani de economie planifica
tă s-au obținut succese remarca
bile in dezvoltarea industriei și 
agriculturii socialiste. România si- 
tuindu-se printre țările cu cele 
mai inalte ritmuri de creștere e- 
conomică. Succese de seamă au 
fost făcute in acești ani in do
meniul invățămintului, științei, li
teraturii și artei. „Toate marile 
realizări obținute în domeniul 
dezvoltării economico-sociale. in 
ridicarea bunăstării materiale și 
spirituale a poporului — arată 
tovarășul Nicolae Ceaușescu in 
expunerea făcută la Plenara C.C. 
al P.C.R. care s-a ținut zilele 
acestea - demonstreoză justețea 
liniei generale marxist-leniniste a 
partidului nostru, care a știut 
să aplice adevărurile generole la 
condițiile concrete din țara noas
tră, să asigure mersul ascendent 
al construcției socioliste". Consa- 
crindu-și eforturile, întreaga ener
gie creatoare înfăptuirii planului 
cincinal de dezvoltare economică- 
socialâ a țării in anii 1971-1975, 
mărețului program stabilit de 
Congresul al X-lea al partidului, 
oamenii muncii din Valea Jiului, 
asemenea întregului nostru popor, 
sînt însuflețiți de ideea că prin 
munca lor contribuie la ’înflorirea 

multilaterală a patriei, la creș
terea forței și influenței socialis
mului pe plan mondial. In a- 
ceastă luptă a sa, poporul ro
măn pășește umăr la umăr cu 
popoarele celorlalte țâri socalis- 
te. Continuatoare a unor vechi 
tradiții, cimentată prin singele 
vărsat in comun in războiul anti
hitlerist s-a dezvoltat necontenit 
prietenia lomâno-șovieticâ, la ba
za căreia stă comunitatea orin- 
duini, ideologia marxist-leninistâ, 
țelul comun al socialismului și 
comunismului. Legăturile de prie
tenie frățească cu Uniunea Sovie
tică se înscriu ferm in contextul 
politicii externe a partidului și 
statului nostru, care situează 
statornic in centrul ei, întă
rirea prieteniei, alianței și co
laborării multilaterale cu toate ță
rile socialiste. In același timp. 
România acționează in spiritul 
coexistenței pașnice, dezvoltă 
larg, relațiile cu toate țările fă
ră deosebire de orinduire socială, 
militează pentru extinderea con
tinuă a colaborării internaționale, 
pentru înțelegere, destinde
re și securitate corespunzător cu 
interesele vitale ale păcii și coo
perării internaționale.

Cu prilejul celei de a 54-a a- 
niversări a gloriosului Octombrie, 
oamenii muncii din Valea Jiului 
ca și intregul popor romăn trans
mit popoarelor sovietice salutul 
lor frățesc și sincere felicitări, 
urindu-le din inimă noi victorii 
in măreața operă de construire 
a comunismului, in lupta nobilă 
pentru socialism, pentru pace și 
progres in lume
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8.30 Deschiderea emisiunii «La 
rampa celor mici" — spec
tacol pionieresc realizat la 
Suceava.

8.50 Film serial „Sebastian și 
secretul epavei" — episo
dul VII.

f|,l5 Program de cântece și jo
curi pionierești. In jurul 
orei 9,30" j Transmisiune de 
la Moscova a paradei mi
litare și a demonstrației 
oamenilor muncii, cu pri
lejul celei de-a 54-a ani
versări a Marii Revoluții 
Socialiste din Octombrie.

10.30 Viața satului.

11.30 „Bijuterii muzicale" — 
Nocturne de Claude De
bussy. Interpretează or
chestra simfonică a Filar
monicii din Cluj.

12,00 De strajă patriei.

12.30 Emisiune în limba ma
ghiară.

■■■■■■■■■■■■■■■a

Rugbi
Azi la ora 10 pe stadionul 

Jiul din Petroșani se va disputa 
meciul de rugbi dintre Știința 
Petroșani și Universitatea Ti
mișoara.

14,00 Postmeridian. Sport: Rug
bi ! Dinamo — Grivița 
Roșie (Divizia A). Trans
misiune directă de la Sta
dionul Dinamo. Sportivi 
sovietici în arene interna
ționale — retrospectivă 
filmată.

16,00 Magazin.

18,05 Film serial pentru tineret 
„Planeta giganților".

18,55 Vetre folclorice — „Pe 
plaiuri arădene".

19,20 1 001 dc seri — emisiune

angajează urgent
Șef magazin la unitatea nr. 37 Bănită
Șef magazin la unitatea nr, 19 Jieț

Condițiile de angajare și salarizare sînt cele 
prevăzute în H.C.M. nr. 914/1968.

Informații suplimentare se pot obține zilnic 
între orele 7—15 de Ia biroul personal al în
treprinderii din Petroșani, strada Republicii nr. 
90, telefon 1804.

BAZA DE APROVIZIONARE Șl TRANSPORT
ANGAJEAZĂ URGEN1

• ELECTRICIAN ÎNTREȚINERE
(iluminat și forță) pentru garajul Lupeni, temporar (4 luni)

• MECANICI AUTO ȘI FORJORI,
pentru garajul auto din Petroșani ,

• MUNCITORI NECALIFICAȚI
(inclusiv pensionari)

Condițiile de angajare și salarizare sînt cele prevăzute în H.C.M. 
914/1968. ’

Informații suplimentare se pot obține zilnic între orele 7—15 de la 
sediul Bazei de aprovizionare și transport, str. Mihai Viteazul nr. 3 
Petroșani.

pentru cei mici.

19,30 Telejurnalul de seară.

20,00 Reportajul săptămânii i 
„365 de zile dintr-un an".

20,25 Program de varietăți.

21,00 Film artistic: „Mesagerii, 
eternității" Scenariul: Ghe- 
orghi Mdivani. Muzica : 
Dmitri Șostakovici.

22,25 Stele ale muzicii ușoare 
pe micul ecran.

22,50 Telejurnalul de noapte.
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