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Folosiți din plin, intens, fiecare zi,

IN ZIARUL DE AZI

• ORGANIZAREA Șl 
FUNCȚIONAREA CONSI
LIULUI CULTURII Șl E- 
DUCAȚIEI SOCIALISTE

• 0 TRIBUNA DE AFIR
MARE A IDEILOR ÎNA
INTATE, DE PROMOVARE 
A UNEI LITERATURI SO
CIALE (90 de ani de la 
apariția revistei „Con

temporanul")

fiecare ceas prielnic!

TOATE FORJELE

W-

PENTRU GRĂBIREA «f •

X-

InsămînjArilor
Șl STRlNGEREA RECOLTEI! ii

PRIMIRI LA TOVARĂȘUL 
NICOLAE CEAUȘESCU

Savantul atomist american
Glenn Seaborg

Luni, 20 septembrie, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist Român, 
președintele Consiliului de Stat, a 
primit pe Glenn Seaborg, profesor 
la Universitatea Berkeley — Ca
lifornia, fost președinte al Comisiei 
pentru Energie Atomică a S.U.A., 
laureat al premiului Nobel, care 
face o vizită în țara noastră.

La primire a participat prof. Imn 
Ursu, președintele Comitetului de 
Stat pentru Energia Nucleară.

A luat parte, de asemenea, Leo
nard Meeker, ambasadorul Statelor 
Unite ale Americii la București.

în cadrul convorbirii care a a- 
vut loc, au fost abordate proble
me ale colaborării științifice ro- 
mâno-americane, ale schimbului de 
experiență în domeniul învăță- 
mîntului, al folosirii energiei ato
mice în scopuri pașnice.

Convorbirea s-a desfășurat într-o 
atmosferă de cordialitate.

Ziaristul libanez Selim El-Lozi
In cursul zilei de luni, tovarășul 

Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, 
președintele Consiliului de Stat, a 
primit pe Selim El-Lozi, redactor- 
șef al revistei „Al-Hawadess" din 
Beirut, publicație de larg tiraj in 
lumea arabă, căruia i-a acordat un 
interviu.

Da convorbirea care a avut loc 
cu acest prilej a luat parte tova
rășul Paul Niculescu-Mizil, mem
bru al Comitetului Executiv, al 
Prezidiului Permanent, secretar al 
C.C. al P.C.R. A fost de față, de 
asemenea, Constantin Mitea, con
silier la Comitetul Central al 
partidului.

Ambasadorul Argentinei
Președintele Consiliului de Mi

niștri, Ion Gheorghe Maurer, a pri
mit luni în audiență protocolară 
pe ambasadorul extraordinar și 
plenipotențiar al Argentinei la 
București, Rogelio R. Tristany, cu

prilejul plecării definitive a aces
tuia din țara noastră.

La primire a participat George 
Macovescu, prim-adjunct al minis
trului afacerilor externe.

în aceste zile, oamenii muncii din aqricul- 
tură se află în fața unor sarcini urgente, de cea 
mai mare însemnătate economică î recoltarea 
la culturile tîrzii și însămînțarea cerealelor de 
toamnă. Sînt lucrări de o excepțională im
portanță, atît pentru a se evita risipirea ori
căror roade ale muncii din acest an, cît și 
pentru a se pune baze sigure recoltei de anul 
viitor.

Or, așa cum este știut, timpul ploios din ul
timele zile a provocat întîrzieri ia ambele lu
crări ; acum însă, vremea s-a îmbunătățit și 
în întreaga țară se poate trece din plin la 
efectuarea lucrărilor de recoltare și însămîn-

tare. Pretutindeni, de Ia crăpatul zorilor și 
pînă noaptea, fiecare zi și fiecare ceas priel
nic trebuie folosite din plin, fără răgaz, cu 
toate forțele posibile — ca o sarcină de că
petenie !

în lumina acestor cerințe și potrivit indi
cațiilor cuprinse în Scrisoarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu adresată organelor de 
partid și de stat, tuturor oamenilor muncii 
din agricultură, comitetele județene și comu
nale de partid, organizațiile de partid din 
unitățile agricole trebuie să acorde o aten
ție centrală, să conducă concret, pe teren, 
întreaga activitate de pregătire și efectuare 
a campaniei agricole de toamnă.

t
-S: Ziaristul Olivier Mazerolle

Președintele Consiliului de Mi
niștri al Republicii Socialiste Ro
mânia, Ion Gheorghe Maurer, a 
primit luni dimineața pe ziaristul 
Olivier Mazerolle, redactor comen
tator la postul de radio „Monte 
Carlo", căruia i-a acordat un in
terviu.

La primire, care s-a desfășurat 
într-o atmosferă de cordialitate, a 
participat Petre Iosif, director ad
junct al Direcției Presei din Mi
nisterul Afacerilor Externe.

(Agerpres)
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Principala sarcină care se pune în 
fața oamenilor muncii din agricul
tură. a organelor și organizațiilor de 
partid, a direcțiilor agricole și a con
ducerilor de unități agricole este de 
a stringe cit mai repede și a pune la 
adăpost recolta de porumb, floarea- 
soarelui, cartofi, legume și alte pro
duse. Din ultima situație centralizată 
la minister rezultă că. pină la 17 
septembrie, in întreprinderile agri
cole de stat porumbul a fost recol
tat de pe 13 la sută din suprafețe. 
floarea-soarelui — 49 la
cartofii de pe 13 la sută ; in 
tlvele agricole porumbul 
cules în proporție de 
sută, floarea-soarelui — 51 
iar cartofii au fost scoși de
sută din suprafețele cultivate, 
sprijinul organelor de partid și de 
stat, conducerile unităților agricole să 
intensifice recoltarea porumbului, 
florii-soarelui, scosul cartofilor și de
pozitarea acestora cu cea mai mare 
atenție ; pe lingă buna funcționare 
a mașinilor de recoltat se cere ca 
toți cei care lucrează la'culesul po
rumbului și la strinsul celorlalte cul
turi să vegheze să nu rămină știuleți 
pe coceni, să nu lase împrăș
tiate capitulele de floarea-soare
lui sau tuberculi de cartofi în 
pămint. întrucît ploile abundente au 
umezit puternic solul, se cere ca po
rumbul să fie așezat pe coceni, nu 

i direct pe pămint.
Grăbirea recoltatului se impune și 

pentru a se putea insămința cerea
lele de toamnă. De aceea, este nece
sar să se recolteze CU PRIORITATE 
culturile de pe solele unde urmează 
să fie insămințat griul, să se elibe
reze imediat terenurile, astfel ca su
prafețele respective să poată fi arate 
și pregătite corespunzător in vederea 
semănatului.

In unele județe din zona subcar
patică. unde ploile au depășit capa
citatea de absorbție a solului și exis
tă un exces de umiditate este nece-

sar să se efectueze lucrări de înde
părtare a băltirilor. Organele și or
ganizațiile de partid să organizeze 
acțiuni de masă cu participarea lu
crătorilor agricoli, a țăranilor coope
ratori și a tineretului pentru nive
larea terenului, săparea de canale, 
șanțuri, in vederea evitării băltirii. în 
rest, cantitățile de apă căzute sînt a- 
propiate de limitele optime, ceea ce 
creează condiții favorabile pentru buna 
executare a lucrărilor de pregătire a 
terenului și semănat. Grăbirea semă
natului se cere cu atit mai mult, 
cu cit in toate zonele țării tempera
tura specifică favorabilă in stratul 
arabil s-a produs mult mai devreme 
decit in alți ani. Evoluția vremii în 
această toamnă — mai rece și mai 
umedă — impune și scurtarea perioa
dei în care trebuie să se execute se
mănatul griului, astfel ca să se asi
gure o răsărire rapidă și o bună 
înfrățire și dezvoltare a plantelor.

Experiența a dovedit că nivelul re
coltei de griu este hotărit, în cea mai 
mare măsură, de activitatea desfășu
rată in toamnă, de modul cum se 
face pregătirea terenului și semăna
tul. Peste tot trebuie luate măsuri ca 
grăbirea semănatului să se facă asi- 
gurindu-se in acelaș; timp cea mai 
bună calitate agrotehnică a lucră
rilor. Printr-o bună funcționare a 
mașinilor de semănat să se asigure 
o desime optimă a plantelor, una 
din condițiile obținerii de recolte mari 
la hectar.

întrucît întreaga activitate in cam
pania agricolă de toamnă se desfă
șoară sub directa conducere a comite
telor județene și comunale de partid, 
a organizațiilor de partid din unită
țile agricole ele trebuie să acționeze 
de îndată pentru mobilizarea tuturor 
forțelor din agricultură la semănat.

Măsurile stabilite cu prilejul șe
dințelor cu activul din agricultură și 
cele prevăzute în planurile dc execu
tare a lucrărilor agricole de toamnă 
ale fiecărei unități agricole, revâzuto 
in urma situației create de ploile 
abundente din ultimele zile, trebuie 
duse la îndeplinire fără întirziere 
și punct cu punct. Ținînd seama de

volumul mare de muncă, cerut de re
coltarea produselor tirzii și semăna
tul cerealelor de toamnă, se impune 
ca organele și organizațiile de partid, 
direcțiile agricole și conducerile uni
tăților agricole să ia măsuri organi
zatorice și tehnice bine chibzuite și 
energice, astfel ca toate lucrările să 
se încheie la termenele stabilite.

Hala de montaj o transforma
torilor mari de înaltă tensiune 
de la uzina- Electroputere — 

Craiova

CU PLANUL PE NOUA LUNI
ÎNDEPLINIT

• Combinatul de 
îngrășăminte azoloase 
„Azomureș" din ” 
Mureș este 
mare unitate i 
trială din județul Mu
reș care anunță înde
plinirea sarcinilor de 
plan la producția glo
bală și marfă pe pri
mele 9 luni din acest 
an. Un calcul 
mativ arată că 
nicul colectiv de chi- 
miști va realiza supli
mentar pină la finele 
lunii septembrie o pro
ducție globală de 24 
milioane lei și o pro
ducție marfă de 24,5 
milioane lei. Volumul 
de îngrășăminte azo- 
toase dat peste sarcini
le de plan va fi sufi
cient pentru fertiliza
rea unei suprafețe de 
peste 80 000 ha teren a- 
gricol.

i Tg.
prima 
indus-

• Muncitorii, ingi
nerii și tehnicienii 
Grupului de șantiere 
Rovinari al Trustului
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Factorul educativ
o componentă esențială

a dezvoltării
de construcții și mon
taje miniere Bucu
rești, unitate ce exe
cută principalele lu
crări de extindere a 
acestui bazin carboni
fer din județul Gorj. 
vor executa in plu^ 
față de sarcinile ce le 
revin pe 9 luni un 
volum de lucrări in 
valoare de 7 000 000 
lei, astfel că nivelul 
realizărilor din pri
mele trei trimestre va 
ajunge la peste 82 la 
sută din sarcinile pe 
întregul an. Paralel, 
au fost obținute, su
plimentar, economii 
de 4 000 000 lei față de 
prețul de deviz, sumă 
ce depășește cu 
1 000 000 lei pe cea 
prevăzută în angaja
mentul pe întregul an.

• Datorită îndepli
nirii în avans a sar
cinilor de plan pe pri
mele trei trimestre, 
întreprinderea de uti
laj de transport Iași

va realiza suplimen
tar 10 000 metri cubi 
betoane, 600 metri cubi 
prefabricate din beton 
și alte produse in va
loare de circa cinci 
milioane lei. Față de 
aceeași perioadă a 
anului trecut, produc
ția întreprinderii a 
crescut cu 24 la sută, 
iar productivitatea 
muncii cu 11 la sută
• Colectivul șantie

rului „Energomontaj" 
Rovinari, care lucrea
ză la centrala termo
electrică din această 
parte a țârii, a anun
țat, o dată cu îndepli
nirea planului pe trei 
trimestre, și termina
rea, cu 76 de zile mai 
devreme, a betonării 
celei de-a doua tur
bine de 200 MW și de
vansarea termenelor la 
operațiile de bază în
scrise in programul de 
exâcuție al centralei. 

(Agerpres)

Opera autentică de artă

exprimă întotdeauna adevărul vieții

democrației socialiste

Dacă un artist mare este un crea- 
lor de universuri noi. in care iși 
imprimă, in gradul cel mai înalt 
pecetea propriei personalități, el
realizează acest lucru, in pri
mul rind, pnn atmosferă,
acel atribut particular și inefabil 
prin care anumite medii sociale 
iși afirmă pregnant existența lor dis
tinctă și structurală. Atmosfera, în
țeleasă ca o realitate estetică, repre
zintă, in ultimă instanță, transfigu
rarea artistică a mediului, a ambian
ței și a climatului social obiectiv 
Transfigurarea se înfăptuiește neîn
doios prin intermediul personalității 
și viziunii creatorului asupra acestor 
date obiective. Așa se face că intil- 
nim in cazul marilor scriitori nu nu
mai un univers care cuprinde sfera 
cindurilor și sentimentelor artistului, 
ci și o atmosferă — să zicem 
eminesciană, goghiană. argheziană, 
bacoviană etc, in poezie, sau o at
mosferă proprie lui Creangă. 
Slavici, Liviu Rebreanu, M. Sa- 
doveanu. Camil Petrescu, Zaha- 
ria Stancu. Eugen Barbu, Marin 
Preda, in proză, cum avem, in dra-

maturgie, o atmosferă tipică Ia I. L. 
Caragiale, Lucian Blaga, Camil Pe
trescu, Victor Ion Popa. Surprinzind 
esența unor structuri sociale pentru a 
le recrea, cu mijloacele artei in uni
versuri noi. in plasma unei anu
mite atmosfere spirituale, artistul ex
primă, in fapt, o judecată de valoare 
asupra esenței și naturii intime a 
unei societăți.

Mediul social al tîrgurilor dezolan
te de provincie, fără orizont spiri
tual, cu oameni singuratici și însin
gurați, striviți de monotonie și plic
tis, cu o respirație morală rece și 
tristă, transfigurat artistic in atmos
fera poeziei bacoviene se constituie 
intr-o judecată aspră, necruțătoare, d; 
ordin politic, intr-o condamnare fără 
apel a regimului capitalist. Atitudi
nea artistului in 
este întotdeauna 
cialâ și politică.

crearea atmosferei 
o atitudine so- 

___  _______ De aici, obligati
vitatea pentru orice artist serios d 
a cunoaște nemijlocit mediul social 
in care trăiesc eroii săi, în care s< 
produc și se rezolvă conflictele, am
bianța socială care definește carac
teristicile esențiale ale mediului sau 
climatul social, care traduce, in fond.

metaforic caracteristicile dominante 
ale atitudinilor colective și publice, 
in măsura în care ele creează o 6tare 
generală a atmosferei sociale. Dacă 
în ecologie, mediul indică condițiile 
exterioare in care se găsește o ființă 
vie și care-i condiționează existența, 
atunci mediul social reprezintă an
samblul de condiții, de situații și de 
împrejurări ale cadrului social și ale 
vieții sociale, pe care le intilnesc 
membrii unui grup, categorii, clase 
sau societăți. El este contextul social, 
societatea însăși cu diversele dimen
siuni, in măsura in care ele consti
tuie terenul de existență socială a 
unui individ sau a unui grup de in
divizi. Aici apare o problemă cheie, 
de mare răspundere profesională și 
socială pentru orice creator. Cum 
transfiguiează in atmosferă artistică 
datele obiective, definitorii ale me
diului, ambianței sau climatului so
cial, cum sugerează „temperatura" 
morală a societății, atributele ei e- 
sențiale ? Cum intuiește — un ar
tist de astăzi — sau cum cunoaș
te. pe baze științifice. trăsăturile 
specifice ale societății românești so
cialiste multilateral dezvoltate ? Poe-

ții, prozatorii, dramaturgii noștri cei 
mai valoroși au surprins în datele 
lui esențiale, mediul, ambianța și cli
matul social tonic in care trăim, gu
vernat de legile democrației mun
citorești, mediul social propice in 
care personalitatea umană se poate 
împlini și afirma, in care dominante 
sînt optimismul socialist, morala co
munistă, concepția științifică despre 
lume și viață. Dintr-un asemenea me
diu nu poate lipsi esența permanen
tei lupte dintre vechi și nou, In toa
te planurile existenței și mai cu sea
mă in gindire și conștiință.

Tn același timp se constată că au 
apărut, datorită slabei exigențe a 
unor lucrători din edituri, și lucrări 
false, negativiste. în înfiriparea că
rora spiritul de răspundere ideolo
gică al autorilor n-a funcționat cu 
suficientă rigoare. prezentindu-se 
mediul nostru social, în realitate să
nătos, viguros, prielnic afirmării per
sonalității umane, intr-o atmosferă

fon Dodii BĂLAN

(Continuare in pag. a IV-a)

Esența marxismului creator constă 
in promovarea neabătută a spiritului 
„critic și revoluționar", prin care 
K. Marx iși caracterizase metoda, in 
prefața operei sale fundamentale, 
„Capitalul". Atitudinea „critică și re
voluționară" nu se limitează, de
sigur, la faza inițială a luptei pen
tru răsturnarea dominației claselor 
exploatatoare și cucerirea puterii de 
către oamenii muncii, ci însoțește — 
ca o expresie a vocației istorice a 
comuniștilor, a ființării noastre ire
vocabil angajate in realizarea pro
iectului comunist al dezvoltării socie
tății românești — întreaga epocă de 
construire a societății socialiste.

Programul de făurire a societății 
socialiste multilateral dezvoltate in 
România, formulat de Congresul al 
X-lea al Partidului Comunist Român 
și in curs de concretizare in prog
nozele evoluției noastre pină in 
1980—1990, necesită stimularea și 
activarea unei atitudini „critice și re
voluționare", pe ansamblul națiunii 
socialiste. Nu ca manifestare con- 
juncturală, limitată la ocazii anumite, 
ci ca o realitate permanentă, prezentă 
în viața de toate zilele, în toate com
partimentele și la toate nivelele so
cietății. Comunismul, spunea V. 1. 
Lenin, nu este o icoană la care te 
închini, ci o creație a noastră, a fie
căruia și a tuturora, o solicitare, o 
obligație necontenită de a examina 
critic stările de lucruri și atitudinile 
umane, de a confrunta rezultatele cu 
intențiile, vorbele cu faptele, și de a 
aprecia cu fermitate revoluționară 
condițiile, mijloacele, oamenii și rea
lizările, prin prisma contribuției lor 
efective la transpunerea in viață a 
umanismului marxist-leninist.

Este știut că făurirea societății so
cialiste multilateral dezvoltate impli
că prefaceri calitative și perfecțio
nări pe multiple planuri — pe pla
nul forțelor de producție, care tre
buie puternic dezvoltate și moderni
zate pe baza încorporării celor mai 
noi cuceriri ale științei și tehnicii, pe 
planul relațiilor socialiste de produc
ție și în general al relațiilor sociale, 
al adincirii democrației socialiste, al 
formării unui om nou, cu un înalt 
nivel de conștiință și o cultură supe
rioară.

Toate acestea nu sînt procese pa
ralele, nu constituie factori indepen
denți ai dezvoltării, ci se interferează 
și se condiționează reciproc, într-o 
strinsă interdependență. Astfel larga 
mobilizare a resurselor materiale și 
spirituale — efective și virtuale — 
ale socialismului iși găsește metodo
logia dc înfăptuire in democrația 
socialistă. Volumul și calitatea iniția
tivei, inventivității și capacității de 
cre'ație cerute de crearea unei eco
nomii avansate, de dezvoltarea multi
laterală a societății socialiste, sint 
atit de mari, incit nu pot fi reali
zate decit printr-o participare ac
tivă a tuturor membrilor societății.

Experiența ultimilor ani, în care 
au fost înfăptuite multiple măsuri pe 
linia adincirii democrației, a atrage
rii celor ce muncesc la activitatea de 
conducere, dovedește cu prisosință 
rolul democratismului, ca factor sti

dezvoltare 
a societă-

mulator al procesului de 
a bazei tehnico-materiale 
ții. Am aminti in acest sens un sin
gur fapt, care ni se pare deosebit de 
edificator : instituționalizarea adună
rilor generale ale salariaților, ca for 
suprem de conducere a întreprinde
rilor, asigurind un cadru optim de 
manifestare a inițiativei și responsa
bilității muncitorești, au prilejuit — 
așa cum au arătat și adunările ge
nerale din vara aceasta — zeci de 
mii de propuneri prețioase, elabora
rea pe baza lor a unor măsuri de cea 
mai mare utilitate pentru perfecțio
narea activității întreprinderilor, pen
tru punerea in valoare a noi și noi 
rezerve de creștere a producției, de 
îmbunătățire a condițiilor de muncă 
și de viață ale salariaților.

La rîndul ei, adincirea democra
ției socialiste însăși este influențată 
nemijlocit dc creșterea nivelului de 
conștiință. Intr-adevăr realizarea 
democrației presupune nu numai po
sibilitatea exercitării puterii de către 
popor, nu numai crearea structurilor 
adecvate pentru aceasta, dar și fructi
ficarea, materializarea optimă a 
cestor posibilități — respectiv par
ticiparea efectivă, largă a maselor la 
activități de conducere ; iar aceasta 
depinde de nivelul lor de conștiință 
socialistă, de formarea la milioanele 
de oameni ai muncii a conștiinței lor 
de stăpini, a sentimentului responsa
bilității sociale pentru destinul so
cialist al țării și pentru cauza gene
rală a socialismului. Cu cit este mai 
înalt nivelul de conștiință al maselor 
cu atît se realizează mai eficient și 
mai deplin participarea lor Ia viața de 
stat, cu atît sporește capacitatea lor 
de a-și asuma responsabilități pen
tru conducerea treburilor obștești pe 
plan național și local.

De aceea, nu ar fi corect să se con
sidere că adincirea democrației so
cialiste s-ar realiza ca un proces de

a-

sine stătător, limitat la perfecționări 
aduse organizării politice, sociale, 
economice. Evoluția acestui proces 
are ca o componență esențială, ca 
parte integrantă și măsuri pe plan 
spiritual in vederea dezvoltării con
științei. Din acest unghi de vedere se 
reliefează și mai clar însemnătatea 
excepțională a programului de edu
cație comunistă elaborat dc tovară
șul Nicolae Ceaușescu și însușit cu 
însuflețire de întregul partid, ca un 
factor nu numai de elevare spiri
tuală și morală a constructorilor so
cialismului, dar și de desăvirșire a 
democrației. După cum sublinia to
varășul Nicolae Ceaușescu în expu
nerea sa la consfătuirea de lucru a 
activului de partid din domeniul 
ideologiei, „poporul trebuie să acțio
neze conștient pentru rezolvarea tu
turor problemelor ce se ridică în pro
cesul făuririi societății socialiste mul
tilateral dezvoltate, să-și făurească 
în mod conștient viitorul. Aceasta 
impune luarea tuturor măsurilor 
pentru intensificarea activității ideo
logice și educative, activitate care 
trebuie să aibă un rol tot mai im
portant în formarea omului nou, în 
dezvoltarea conștiinței socialiste, in 
întreaga activitate de edificare a so
cietății noastre noi".

Societatea noastră-dispune de for
me, structuri organizatorice care per
mit realizarea unei reale democrații 
socialiste. în anii din urmă aceste 
forme și structuri au cunoscut sub
stanțiale îmbunătățiri, vizînd deopo
trivă adincirea democrației repre
zentative (creșterea rolului organe
lor alese ale puterii de stat, întări
rea legăturii lor cu masele largi ale 
poporului), cit și dezvoltarea demo-

Prof. univ. dr. docent
Pavel APOSTOL

(Continuare în pag. a V-a)

Excelenței Sale Domnul AMIR ABBAS HOVEYDA
Prim-ministru al Iranului

TEHERAN
Cu prilejul reînvestîrii Excelenței Voastre în înalta funcție de prirn- 

ministru al Iranului, vă adresez cordiale felicitări și sincere urări de 
succes în îndeplinirea misiunii de răspundere ce v-a fost încredințate.

Folosesc această ocazie pentru a-mi exprima încrederea că relațiile 
prietenești dintre țările noastre vor cunoaște o continuă dezvoltare, spre 
binele popoarelor român și iranian, al cauzei păcii și cooperării inter
naționale.

ION GHEORGHE MAURER
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Socialiste România

Președintele Guvernului Revoluționar Muncitoresc-Țărănesc Ungar, 
Fock Jeno, a trimis tovarășului Ion Gheorghe Maurer, președintele Con
siliului de Miniștri al Republicii Socialiste România, o telegramă prin 
care, în numele guvernului Republicii Populare Ungare și al său personal, 
mulțumește pentru condoleanțele transmise în legătuiă cu catastrofa 
aeriană tragică, de lingă Copenhaga, a avionului companiei „Malev“.
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Activitatea politico-educativă 
să stimuleze dezvoltarea

combativității revoluționare

Sub seninul responsabilității 
comuniste pentru făurirea 

conștiinței socialiste
județean d 

mța consacrată dezbaterii 
re revin organelor și oi 
de partid in lumina progra- 
e educație comunista elaborat 

de tovarășul Nlcolae Ceaușescu a 
sintetizat concluziile dezbaterilor care 
au avut loc in toate organizațiile de 
partid din județ in scopul îmbunătă
țirii muncii politico-ideologice și cul
tural-educative. Ixi lucrările plenarei 
a luat parte tovarășul Ion Pățan. 
membru al C.C. al P C R . vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri.

Climatul de Investigație responsa
bilă a activității desfășurate, a căilor 
și metodelor utilizate in domeniul 
educației comuniste, a fost imprimat 
incă de la începutul lucrărilor de am
pla și multilaterala informare prezen- 
UU de tovarășul VASILE VILCL, 
membru al Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R., prim-secretar al Co
mitetului județean de partid Constan
ta. Infățișind un succint tablou al 
incontestabilelor rezultate obținute de 
muncitorii, țăranii și intelectualii din 
județul Constanța, pe întreg frontul 
construcției socialiste, vorbitorul a 
pus accentul pe analiza marilor posi
bilități de care dispun organele și or
ganizațiile de partid pentru îm
bunătățirea întregii lor activități 
politico-educative in scopul mobili
zării tuturor oamenilor muncii la 
înfăptuirea obiectivelor stabilite de 
cel de-al X-lea Congres al par
tidului, de plenarele ulterioare 
ale C.C. al P.C.R. Informarea pre
zentată a scos la lumină cauzele unor 
lipsuri in activitatea politico-idcolo- 
gică și a jalonat principalele direc
ții spre care trebuie orientată in vii
tor munca politică, de educație a co
muniștilor, a tuturor celor ce mun
cesc pe teritoriul județului.

Subliniind că adunările generale ale 
organizațiilor de partid trebuie sâ se 
manifeste ca principală școală de e- 
ducație comunistă, ca mijloc eficient 
de afirmare și stimulare a inițiative
lor creatoare, de analiză in spirit cri
tic și autocritic a intregii activități 
politice și ideologice, vorbitorul a in
sistat cu precădere asupra faptului 
că in unele organizații de partid a- 
dunârile generale nu contribuie in 
suficientă măsură la educarea parti
nică a comuniștilor, in desfășurarea 
lor sint frecvente tendințele de for
malism, de insuficientă combativitate 
revoluționară, astfel incit măsurile pe 
care le stabilesc nu vizează probleme
le majore ale activității politice. 
După ce a amintit un șir de acțiuni 
ce urmează a fi aplicate neintirziat 
de comitetul județean de partid in 
vederea inlâturârii unor asemenea 
deficiențe, vorbitorul s-a referit la 
necesitatea îmbunătățirii organizării 
și desfășurării Invățămintuiui de 
partid, ca mijloc esențial de educare 
marxist-leninistă, dc aprofundare a 
politicii interne și externe a parti
dului nostru.

Referindu-se la manifestările de 
formalism din domeniul activității 
cultural-educative de masă, la insu
ficienta participare a intelectualității 
din județ la aceste acțiuni, atit de 
importante pentru formarea conștiin
ței socialiste a oamenilor muncii, 
pnmul-secretar al comitetului ju
dețean de partid a arătat câ se im
pune instaurarea și in acest domeniu 
a unui riguros control de partid, care 
să asigure ancorarea intregii munci 
cultural-educative in realitățile vie
ții contemporane, să cultive respectul 
pentru valorile științei și culturii 
noastre socialiste, să stimuleze crea
rea unei opinii publice combative îm
potriva actelor de parazitism social, 
de prejudiciere a avutului obștesc.

In lumina sarcinilor de mare res
ponsabilitate trasate de secretarul ge
neral al partidului privind educarea 
comunistă a tinerei generații, vorbi
torul a subliniat că este de datoria 
fiecărei organizații de partid să in
tensifice eforturile pentru dezvolta
rea conștiinței socialiste a tineretului, 
să manifeste grijă dar și intransigență 
in combaterea unor mentalități retro
grade ce se mai manifestă pe alocuri 
in rindurile sale. Referindu-se la ro
lul deosebit de important al școlii și 
organizațiilor U.T.C. in formarea ti
nerei generații, tovarășul Vasile Vilcu 
a insistat asupra necesității ca aut 
cadrele didactice cit și activiștii 
U.T.C. să acționeze cu mai multă stă
ruință pentru cultivarea in rindul ti
neretului școlar a respectului pentru 
munca fizică. Numai printr-o parti
cipare nemijlocită la activitatea 
productivă, tineretul școlar poale 
cunoaște măsura efortului pe care-1 
face întregul popor pentru făurirea 
societății socialiste multilateral dez
voltate.

în încheierea informării, primul-se- 
cretar al comitetului județean de 
partid, apreciind că deficiențele con
statate se datoresc in bună măsură 
unor lipsuri din activitatea co
mitetului județean de partid, biroului 
său, care au manifestat uneori în
găduință față de neajunsurile mani
festate in viața spirituală a județu
lui, a arătat că principala condiție 
a perfecționării calitative a muncii 
pentru formarea convingerilor comu
niste o constituie creșterea rolului or
ganizațiilor de partid in conducerea 
intregii activități ideologice și politi
co-educative.

Relevind aprobarea entuziastă ex
primată de toți membrii de partid, de 
cele mai largi cercuri ale populației, 
m cursul dezbaterii publice a pro
gramului de educație comunistă al 
întregului popor, tovarășii Marcel 
Iliescu, secretar al Comitetului mu
nicipal de partid Constanța, Iftimie 
Ilisei, prim-secretar al Comitetului 
orășenesc de partid Medgidia, Vasile 
Marin, secretarul Consiliului politic 
al Marinei militare, și Ilie Călin, se
cretarul Comitetului de partid din 
comuna Negru Vodă, au arătat că 
desfășurarea adunărilor generale 
deschise ale organizațiilor de partid 
din întreprinderile industriale, unită
țile agricole, instituții, unități mili
tare, in care au fost dezbătute pro
blemele activității politico-ideologice 
și cultural-educative, au scos în evi
dență realismul profund al măsurilor 
adoptate de conducerea partidului 
in vederea intensificării activității e- 
ducative in spiritul combativității re
voluționare și principialității parti-

Necesitalea îmbunătățirii radicale 
a muncii de educație comunistă sub 
multiplele ei aspecte a fost relevata 
pregnant și in cuvintul rosti de to
varășul Nlcolae Țăranu, șeful secției 
propagandă a comitetului județean 
de partid, și Aurel Vincențiu, direc
torul cabinetului județean de par ud, 
care au combătut concepția simplistă 

potrivit căreia, dacă activitatea pro
ductivă merge bine, înseamnă in mod 
automat câ se desfășoară In condiții 
bune și procesul dc dezvoltare al 
conștiinței socialiste. Fără îndoială, 
există o legătură cauzală intre modul 
de desfășurare a muncii de educație 
comunistă și rezultatele economice 
din fiecare unitate productivă. Dar 
datoria organizațiilor dc partid este 
să acționeze pe un front larg pentru 
dezvoltarea conștiinței socialiste, ast
fel incit ea sâ se reflecte nemijlocit 
in întreaga activitate și comportare a 
oamenilor alit in producție, cit șl in 
familie și in viața socială.

In ucceașl ordine de idei, tovarășul 
Dumitru Mindroiu, redactor-șef al 
ziarului „Dobrogea nouă", s-a referit 
la acțiunile pe care intenționează sâ 
le întreprindă colectivul redac
țional pentru ca ziarul sâ ac
ționeze cu mai mare combativi
tate împotriva influențelor ideolo
giei burgheze, a mentalităților și 
moravurilor înapoiate, retrograde, a 
parazitismului social, să se afirme in 
tot mai mare măsură ca un instru
ment eficace in formarea convinge
rilor comuniste, in stimularea spiritu
lui revoluționar al maselor.

Referindu-se la necesitatea îmbu
nătățirii conținutului invățămintuiui 
dc partid, tovarășul Gheorghe Radu
lescu, secretarul comitetului de par
tid de la Trustul de construcții și 
îmbunătățiri funciare, a arătat că e- 
forturile in acest domeniu ar trebui 
să fie îndreptate spre înlăturarea 
manifestărilor de tehnicism în
gust. care au făcut ca In multe 
locuri să dispară orice dife
rență intre activitatea cercurilor de 
pregătire politico-ideologicâ și cea a 
cursurilor de pregătire profesională.

In lumina cerinței pregnant subli
niate de secretarul general al par
tidului, ca educarea comunistă a ti
nerei generații să fie privită pretutin
deni ca obligație primordială a par-

Plenara lărgită 
a Comitetului județean 
de partid Constanța

tidului in întregul său, a fiecărei or
ganizații de partid, tovarășii Constan
tin Jurcă, prim-secretar al comitetu
lui județean al U.T.C., Vela lonescu, 
președinta comitetului județean al 
femeilor, Leonida Florea, inspectorul 
general al inspectoratului general de 
i ivățămint. Maria Maltopol, secreta
ra comitetului de partid de la între
prinderea integrată de lină, și Tonta 
Mareș, președintele consiliului jude
țean al organizației pionierilor, au a- 
rătat, printre altele, că se impune ca 
instituțiile de invățâmint, organizații
le U.T.C. și ale pionierilor să-și in
tensifice acțiunile de natură să asi
gure răspindirea concepției materia
liste despre lume și societate in rin
dul tinerilor ; să determine o temei
nică cunoaștere de către tineri a tre
cutului glorios de lupte și jertfe al 
poporului nostru, al comuniștilor ; 
cultivarea în rindul tinerilor a dra
gostei pentru muncă.

Problemele multiple ale intensifică
rii intregii activități ideologice și cul- 
tural-artistice in cadrul județului, 
modalitățile menite să înlăture mani
festările de apolitism existente in a- 
cest domeniu au constituit obiectul 
intervențiilor făcute in spirit critic și 
autocritic de tovarășii Constantin Ca
rata, secretarul consiliului județean 
al sindicatului, Gheorghe Sima, se
cretarul Comitetului de partid al co
munei M. Kogâlniceanu. și Constan
tin Novac, redactor-șef al revistei 
„Tomis".

— Sint pe deplin întemeiate crlti- 
cile adresate nouă, celor ce activăm 
in sectorul muncii cultural-educa
tive — a spus tov. Vladimir Robu, 
președintele comitetului județean 
pentru cultură și artă. Numeroase 
cămine culturale și case de cultură 
din județul nostru, in loc să fie pu
ternice centre de educație comunistă, 
de propagare a politicii Interne și 
externe a partidului, au fost și, din 
păcate, mai sint folosite numai pen
tru divertisment. Trebuie să arăt des
chis că, sub directa noastră oblăduire, 
și-au făcut loc producții literar-artis- 
tice de un gust îndoielnic, confuze 
din punct de vedere ideologic. Avem 
datoria ca. in spiritul exigențelor 
manifestate de conducerea partidului, 
să acționăm cu intransigență princi
pială pentru ca întreaga activitate 
cultural-educativâ de masă sâ slu
jească cauza partidului, cauza po
porului. să contribuie la promovarea 
umanismului socialist.

Pornind de la specificul județului 
Constanța, de poartă a țării la mare, 
de important centru turistic, tovarășii 
Constantin Voicu, director adjunct al 
D.N.M. ..Navrom", Vasile Trandafir, 
director general al centralei O.N.T. 
„Litoral", și Gheorghe Bejan, secreta
rul comitetului de partid din comerț, 
au subliniat imperativul ca muncii 
politico-educative desfășurate in rin
dul echipajelor navelor comerciale, al 
personalului unităților comerciale și 
de alimentație publică de pe litoral, 
să i se imprime un caracter diferen
țiat in funcție de condițiile de 
muncă și sarcinile specifice ale 
acestor categorii de salariați, tră
sătura caracteristică comună a in
tregii acestei activități trebuind s-o 
constituie spiritul militant, comba
tiv. împotriva oricărei influențe ale 
ideologiei și moralei străine.

— Este Inadmisibilă atitudinea unor 
conducători de unități care considera 
că incetâțenirea unui climat de in
transigență față de cei ce atentează 
la avutul obștesc sau nesocotesc nor
mele de conviețuire socială este o 
sarcină exclusivă a miliției șl a or- 
ginelor de justiție, iar munca poli
tică ar fi o atribuție ce revine nu
mai organizației de partid — a preci
zat tovarășul Adrian Teodorescu, 
procurorul șef al județului. Trebuie 
să fie clar înțeles pretutindeni că, 
prin funcțiile ce le revin in calitate 
de conducători ai unor întreprinderi 
si instituții ale statului socialist, ca
drele cu munci de răspundere au da
toria de a îmbina atribuțiile ce le re
vin in acest domeniu cu participarea 
nemijlocită la munca politico-educa- 
tivă.

în cadrul unei ample cuvîntări, 
tovarășul ION PAJAN a sintetizat 
concluziile desprinse din desfășurarea 
discuțiilor, subliniind că lucrările ple
narei prezintă o deosebită importan
ță intrucit ele au avut loc in lumina 

înaltelor exigențe puso in fața parti
dului, a Întregului popor, do progra
mul de măsuri inițiat de tovarășul 
Nlcolae Ceaușescu. Vorbitorul a 
precizat că dezbaterile sint menite 
sâ ajute pe fiecare membru al parti
dului să înțeleagă in profunzime 
răspunderile ce-i revin ca militant, 
ca participant activ la elaborarea șl 
traducerea in viață a politicii parti
dului și, totodată, să asigure mobili
zarea intregii forțe creatoare a co
muniștilor, a pasiunii lor revoluțio
nare, a conștiinței înaintate a tutu
ror oamenilor muncii în vederea fău
ririi societății socialiste multilateral 
dezvoltate.

Relevind in continuare faptul că 
inițierea și elaborarea programului 
de educare comunistă a întregului 
popor confirmă strălucitele calități ale 
tovarășului Nlcolae Ceaușescu. de 
conducător al partidului și statu
lui. spiritul de responsabilitate de 
care este animat in orientarea operei 
de construcție socială, marea sa ca
pacitate de a sesiza la timp proble
mele ce se impun de către viață a fi 
soluționate, vorbitorul u arătat că ri
dicarea conștiinței socialiste a oame
nilor muncii este o cerință obiectivă, 
stringentă a vieții, a noii etape de 
dezvoltare social-politică a țării, Iar 
măsurile preconizate prin recentele 
documente de partid răspund tocmai 
acestei cerințe. Hotăritoare în acest 
sens este necesitatea ridicării con
tinue a rolului conducător al parti
dului în toate sectoarele activității po
litico-educative și, îndeosebi, în viața 
cultural-artistică, domeniu in care 
s-au manifestat unele atitudini de 
subapreciere a însemnătății muncii 
politice.

Referindu-se pe larg la căile șl 
mijloacele de Îmbunătățire a muncii 
de partid în ansamblu, vorbitorul a 
scos in evidență îndatoririle ce revin 
organizațiilor de partid din județ in 
sporirea rolului adunărilor generale 
de partid, astfel incit acestea să de
vină o adevărată școală de educație 
comunistă, care sâ stimuleze comba
tivitatea și vigilenta politică a mem
brilor de partid, spiritul lor critic și 
autocritic. Cu acest prilej s-a subli
niat că este inadmisibilă atitudinea 
acelor cadre de conducere care, sub 
pretextul că sint absorbite de îndato
ririle profesionale, nu participă In
tens Ia viața de organizație. A fost 
aoreciat ca absolut îndreptățit punctul 
de vedere al acelor vorbitori care au 
subliniat că fiecare membru de oartid 
trebuie să se considere un militant, 
chemat să participe activ la aplicarea 
hotărîrilor partidului și statului.

Pentru a se ajunge la o asemenea 
înaltă înțelegere a menirii comunis
tului, a precizat în continuare vorbi
torul, este necesară, in primul rind, 
îmbunătățirea orientării invățâmintu- 
lui de partid. Creșterea eficientei 
educative și formative a invățâmin- 
tului de partid este condiționată de 
ancorarea sa profundă in realitățile 
social-politice ale țării, conținutul 
său principal trebuind să-l constituie 
ideile, aprecierile, tezele politice și 
ideologice cuprinse in documentele 
partidului nostru, in cuvintările tova
rășului Nicolae Ceaușescu. In a- 
ceastă ordine de idei a fost apreciat 
punctul de vedere al acelor partici
pant! la discuții care au arătat că în 
cadrul invățămintuiui de partid tre
buie acordată o atenție mai mare 
formării profilului moral-politic al 
comuniștilor — îndeosebi al celor pri
miți de curind in partid, cit și al 
unora care activează in condiții deo
sebite. cum sint. bunăoară, marinarii, 
lucrătorii de pe șantierele de îmbu
nătățiri funciare, salariații din re
țeaua de prestații de servicii de pe 
litoral etc. — cunoașterii temeinice 
de către aceștia a Drincipiilor de or
ganizare ale partidului nostru, ale 
politicii sale interne și externe, a 
drepturilor, obligațiilor și responsa
bilităților ce decurg din calitatea de 
comunist.

Multi dintre participant^ la dezba
teri. a spus vorbitorul in continuare, 
s-au referit, pe bună dreptate, la mi
siunea plină de răspundere ce revine 
organizațiilor de partid in educarea 
tineretului in spiritul principiilor so
cialismului, ale eticii comuniste. Este 
un domeniu in care nu s-a acționat 
pină acum suficient de stăruitor. 
Educind tineretul prin muncă și 
pentru muncă, comuniștii au datoria 
să combată orice atitudine de ploco
nire din partea anumitor tineri fată 
de ..modul de viață occidental", lipsa 
lor de discernămint, de spirit critic, 
fată de realitățile din lumea capitalis
tă. Comuniștii au datoria să dezvolte 
in conștiința tineretului încrederea in 
forțele proprii. In capacitatea clasei 
noastre muncitoare, a specialiștilor și 
cercetătorilor noștri.

TndeDlinirea exemplară a sarcini
lor complexe ce revin organelor șl 
organizațiilor de partid în domeniul 
muncii politico-ideologice șl cultural- 
educative implică creșterea gradului 
de responsabilitate civică al fiecărui 
comunist, al fiecărui om al muncii. 
Acesta constituie unul din obiectivele 
fundamentale ale procesului de for
mare a omului nou. constructor al 
societății socialiste multilateral dez
voltate.

In încheierea plenarei, a luat cu
vintul tovarășul Vasile Vilcu, care a 
exprimat hotărirea participanților, a 
tuturor comuniștilor și celorlalți oa
meni al muncii din județ de a milita 
cu înaltă responsabilitate pentru îm
bunătățirea muncii politico-ideologice 
și cultural-educative.

Plenara a adoptat apoi un amplu 
plan de măsuri.

In telegrama adresată COMITETU
LUI CENTRAL AL P.C.R., TOVA
RĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU, 
adoptată de participanții la plenară, 
intr-o atmosferă de puternică însu
flețire. se arată intre altele: „Plenara 
Comitetului județean dc partid Con
stanța cu activul său, luînd in dez
batere sarcinile de îmbunătă
țire a activității politico-ideologice, 
de educare marxist-leninistă a mem
brilor de partid, a tuturor oamenilor 
muncii, iși exprimă totala adeziune 
față de programul de excepțională 
valoare teoretică și practică adoptat 
de conducerea partidului in acest 
sens și vă încredințează, iubite tova
rășe Nicolae Ceaușescu. că. invățind 
din înaltul dumneavoastră exemplu, 
din principialitatea partinică, fermi
tatea ideologică, din spiritul viu și 
novator ce călăuzește întreaga dum
neavoastră activitate, vor consacra 
toate forțele, întreaga energie și ca
pacitate de muncă pentru a da viață 
acestor istorice documente".

Nicolae SIMIONESCU 
Ioan ERHAN

Vineri 17 septembrie a avut loc 
plenara lărgită cu activul a Comite
tului județean de partid Iași, consa
crata dezbaterii sarcinilor ce revin 
organelor și organizațiilor do partid 
in lumina bogatului program de e- 
ducare comunistă a oamenilor mun
cii elaborat de tovarășul Nlcolae 
Ceaușescu. La plenară a luat parte 
tovarășul Petre Lupu, membru al 
Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., ministrul muncii.

Lucrările plenarei s-au desfășurat 
sub semnul înaltei responsabilități 
comuniste pentru făurirea conștiin
ței înaintate a omului nou ; in ca
drul lucrărilor s-a scos tn relief ex
periența dobindită pe ace6t tfirîm, 
dar mai ales neajunsurile manifesta
te in domeniul muncii ideologice și 
de propagandă ; cuvintările numero
șilor vorbitori, exprimînd voința ne
strămutată de a traduce In viață 
prețioasele indicații ale secretarului 
general al partidului, s-au finalizat 
in propuneri de măsuri concrete me
nite sâ Îmbunătățească substanțial 
munca politlco-ideologică și cultural- 
cducativă.

Tovarășul VASILE POTOP, 
prim-secretar al Comitetului județean 
de partid Iași, a prezentat o amplă 
.Informare in care, sintetizind conclu
ziile dezbaterilor ce au avut loc in 
toate organizațiile de partid din ju
deț, a pus in discuția plenarei prin
cipalele probleme ale activității ide
ologice și educative ce stau in fata 
organizației de partid județene. Do
cumente programatice de excepțio
nală însemnătate teoretică și prac
tică pentru activitatea de construc
ție socialistă din patria noastră, pro
punerile de măsuri și expunerea to
varășului Nicolae Ceaușescu au evi
dențiat incă o dată faptul că acti
vitatea ideologicâ-educativă este 
parte integrantă a procesului de con
struire a societății socialiste multi
lateral dezvoltate. Concretized și 
dezvoltind tezele elaborate de Con
gresul al X-lea al P.C.R. cu privire 
la rolul conștiinței socialiste și al 
muncii ideologice in făurirea noii so
cietăți, aceste documente răspund u- 
nor cerințe reale ale vieții, reflectă 
fenomenele și procesele caracteristi
ce stadiului actual al dezvoltării e- 
conomice și sociale a țării. In lu
mina acestor documente, informarea 
a insistat asupra mijloacelor celor 
mai eficiente de ridicare la un nivel 
superior a muncii politico-ideologice 
pentru plămădirea conștiinței înain
tate a maselor. Pornind de la indi
cația de însemnătate principială a 
secretarului general al partidului 
ca munca ideologică și educativă să 
devină o preocupare centrală a in
trigii activități de partid, s-a subli
niat că organele și organizațiile de. 
partid din județ vor trebui să acțio
neze mai hotărit pentru a întări ro-.. 
Iul educativ al adunărilor de partid 
și pentru a ridica calitatea invăță- 
mîntului de partid. Un accent deo
sebit se cere pus pe intensificarea 
muncii de propagandă, antrenind la 
aceasta toate forțele care activează 
in domeniul ideologic la Iași și lăr
gind sfera ei de cuprindere in toate 
sectoarele : in același timp, o atenție 
deosebită este necesar a fi acordată 
dinamizării muncii cultural-educati
ve in școli și instituțiile de cultură 
și artă. Esențial este ca întreaga a- 
ceastă muncă să se desfășoare sub 
conducerea directă a organelor de 
partid, care poartă toată răspunde
rea nu numai pentru succesele eco
nomice, dar și pentru transformarea 
conștiinței comuniste intr-o uriașă 
forță revoluționară a societății noas
tre. Tn acest scop, s-a insistat asupra 
necesității ca in diferitele sectoare 
ale activității ideologice să se ex
plice pe larg, științific, tezele fun
damentale ale politicii interne șl ex
terne marxist-lentniste a partidului 
nostru, să se arate pe ințelesul tu
turor categoriilor dc oameni ai 
muncii rațiunile principiale ce stau la 
te’melia acestei politici, să se urmă
rească însușirea ei temeinică, încor
porarea ei in convingeri și atitudini 
ferme pe toate tărimurile edificării 
societății socialiste multilateral dez
voltate

Scoțînd în evidență deosebita va
loare dc sinteză marxist-leninistă a 
documentelor de partid supuse dez
baterii. caracterul lor de prospectare 
lucidă și realistă a prezentului și 
viitorului patriei noastre, tovarășii 
Ion Manciuc, prim-secretar al Comi
tetului municipal de partid Iași, lec
torul universitar Radu Negru și alți 
vorbitori au reliefat importanța pe 
care o acordă partidul activității 
susținute pentru transformarea con
științei oamenilor intr-o forță mo
trice a înălțării edificiului noii so
cietăți.

— Prin problematica largă pe care 
o abordează — arăta tovarășul Pe
tre Mîlcomete, secretar al comitetu
lui județean de partid — aceste do
cumente, care reflectă cerințele pro
funde și imperioase ale realității 
noastre, vizează deopotrivă toate in
stituțiile, toate formele și mijloace
le folosite, metodele și pîrghiile cu 
care trebuie să acționeze factorii 
care, intr-un fel sau altul, Iși aduc 
contribuția la viața noastră spiritu
ală. Aplicarea programului de mă
suri adoptat de Comitetul Executiv 
la inițiativa tovarășului Nlcolae 
Ceaușescu va ridica pe o treaptă 
superioară combativitatea, spiritul 
revoluționar, lupta împotriva a tot 
ce este vechi, retrograd, pentru pro
movarea valorilor reale, a acelor va
lori care înnobilează munca și crea
ția, personalitatea umană.

Necesitatea unei activități neobo
site, militante, pentru a pune In va
loare resursele creatoare și trans
formatoare ale conștiinței partinice 
a stat in centrul atenției unui șir de 
vorbitori. Tovarășii Elena Dlma, se
cretara comitetului de partid de la 
fabrica de confecții, Gheorghe Nis- 
tor, secretar al consiliului județean 
al U G.S R , Ion Staicu, director ge
neral al uzinei de fibre sintetice, 
Dimltrie Miță, membru de partid 
din Ilegalitate, au subliniat în cu
vintul lor că fenomenele de indis
ciplină, delăsare In muncă, chiul, ca 
și tendințele de căpătuială, ce se mai 
observă In unele locuri de muncă, 
se datoresc, în bună măsură, negli
jării factorului conștiință, fetișizării 

stimulentelor cointeresării materiale, 
ignorării problemelor legale de con
solidarea cuceririlor socialismului nu 
numai pe plan material, dar și spi
ritual.

— In dezbaterile care au avut loc 
in adunările de partid din Întreprin
derea noastră — a reliefat Gheorghe 
l’analote, secretar al Comitetului de 
partid de la Uzina mecanică dc ma
terial rulant Pașcani — au fost cri
ticați unii membri ai comitetului dc 
partid, ai comitetului de direcție, 
conducători dc secție, care, in exer
citarea atribuțiilor lor. ignorează 
mijloacele de influențare politică, 
preocupindu-se exclusiv de aspecte
le tehnico-administrative. In activi
tatea noastră de viitor ne vom în
griji ca suflul revoluționar, conținu
tul politic să devină determinante la 
toate eșaloanele, ca o condiție esen
țială a realizării obiectivelor, inclu
siv a celor economice.

Despre necesitatea unei activități 
educative multilaterale la sate, des
pre rolul ei in făurirea conștiinței 
socialiste a țărănimii cooperatiste au 
vorbit in cadrul plenarei tovarășii : 
Victor Clima, președintele Uniunii 
județene a cooperativelor de produc
ție, și Ionel Crisiofor. secretar al 
Comitetului comunal de partid Bivo
lari, care au pus accentul pe necesi
tatea de a se cultiva cu mai multă 
perseverență noua atitudine față de 
muncă și față de avutul obștesc, de 
a se combate cu mai multă fermita
te tendințele de căpătuială, de știrbi
re a avutului obștesc, de nesocotirea 
intereselor colectivității. In miezul 
muncii politice la sate trebuie să se 
afle întărirea spiritului colectivist ca 
ax esențial al noii conștiințe a țără
nimii.

Centru școlar și universitar cu 
vechi tradiții, lașul contemporan 
este și un oraș al tineretului. De a- 
ceea problemele formarii unui tine
ret cu o fizionomie morală sănătoa-

Plenara lărgită 
a Comitetului județean 

de partid lași

să, gata să slujească neprecupețit 
interesele obștii socialiste, s-au aflat 
in chip firesc in miezul preocupări
lor participanților la plenară.

— Deși avem, in general, un tine
ret bun, pe care se poate conta — a 
arătat academicianul Crisiofor Simi- 
onescu., rectorul Politehnicii ieșene 
— nu putem ignora faptul câ in 
comportarea unor tinerii și-au făcut 
loc manifestări negative, printre care 
aș remarca tendința de a se cere to
tul de la societate, slaba integrare in 
complexul imperativelor sociale, mai 
ales lipsa de înțelegere pentru im
portanța și frumusețea muncii, in 
special a muncii fizice. Nu mi
siunea socială, nu datoria față 
de societate, ci apartamentul și 
mașina deveniseră idealurile u- 
nor astfel de tineri. Această si
tuație ne impune, așa cum pe bună 
dreptate cere secretarul general al 
partidului, mobilizarea tuturor for
țelor responsabile spre a sădi, cu pa
siune și vibrație umană, idealurile 
socialismului in conștiința tinerilor.

In deplin consens. Margareta Nâs- 
taso, directoarea liceului „Mihai E- 
minescu", Vasile Manolache, secre
tarul comitetului de partid de la țe- 
sătoria de mătase „Victoria", Gheor
ghe Macovci, prim-secretar al comi
tetului județean de partid U.T.C., 
prof. univ. Elena Jeanrenaud, preșe
dinta comitetului județean al femei
lor, au evidențiat înalta responsabi
litate ce revine tuturor factorilor e- 
ducativi — școala, universitatea, pă
rinții, organizațiile de U.T.C. — pen
tru a desfășura o activitate educa
tivă eficientă in rindurile tinerilor, 
neadmițind nici un fel de rebut so
cial sau moral, militînd ca tinerii să 
se afle pretutindeni in primele rîn- 
duri pentru înfăptuirea politicii mar- 
xist-leniniste a partidului nostru, 
pentru crearea societății socialiste 
multilateral dezvoltate. Despre ro
lul și importanța popularizării tra
dițiilor revoluționare ale partidului 
și poporului nostru, ale clasei noas
tre muncitoare in cadrul acțiunii de 
educare a noilor generații au vorbit 
cu pasiune academicianul Vasile 
Mirza și Avram Riven, membri de 
partid din ilegalitate.

O literatură și artă partinice, vii, 
combative, înălțătoare, o publicistică 
militantă, luminată de ideile revolu
ționare, iată țelul major pe care 
partidul II pune in fața tuturor 
creatorilor — au subliniat in cuvin
tul lor Cornellu Sturzu, directorul 
Teatrului Național „Vasile Alecsan- 
dri", lectorul universitar Alexandru 
Husar, președintele comitetului de 
cultură și artă, Mihai Duniitriu, re
dactor-șef al ziarului „Flacăra la
șului" ; în numele creatorilor din 
acest centru de mari tradiții in pro
movarea unei creații patriotice, pro
fund ancorate in realitățile și nece
sitățile poporului, ei și-au luat an
gajamentul de a duce mai departe 
aceste tradiții, spre înfăptuiri tot 
mai bogate, demne de epoca glo
rioasă pe care o trăiește azi patria 
noastră

In încheierea dezbaterilor, tovarășul 
PETRE LUPU a prezentat o am
plă expunere, in cadrul căreia a 
subliniat însemnătatea deosebită a 
programului de educație comunistă 
adoptat de conducerea partidului, 
din inițiativa tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, program menit să ridice 
întreaga activitate ideologică și poli- 
tico-educativă la nivelul obiectivelor 
făuririi societății socialiste multilate
ral dezvoltate. în acest program, în
tregul nostru popor vede expresia 
spiritului creator, de înaltă fermitate 
ideologică șl principialitate marxist- 
leninistă, al Comitetului Central al 
P.C.R., al secretarului general al 
partidului nostru, a cărui autoritate 
chezășuiește și sub a cărui directă 
îndrumare se înfăptuiește transpu
nerea integrală in viață a măsurilor 

adoptate. Tn entuziasmul șl satisfac
ția cu care întregul nostru popor u 
primit acest program s-a întruchipat 
sentimentul unanim că măsurile 
elaborate dc tovarășul Nicolae 
Ceaușescu exprimă gindurile și nă
zuințele fiecăruia șl ale tuturor.

După un succint tablou al realiză
rilor obținute dc poporul nostru în 
anii construcției noii orindulri, to
varășul Petre Lupu s-a oprit asupra 
marilor țeluri trasate de Congresul 
al X-lea al partidului, țeluri ce au 
impus ca o necesitate obiectivă valo
rificarea cu mai multă perseverență 
a uriașului rezervor dc energii pe 
care-1 reprezintă ridicarea conștiinței 
socialiste. Făurirea societății socialiste 
multilateral dezvoltate presupune o 
creștere armonioasă, echilibrată a tu
turor sectoarelor dc activitate, omo
genizarea intregii societăți, ceea ce 
impune ca nici sectorul conștiinței 
să nu rămină in urmă ; partidul, toți 
membrii săi au indatorirea de a asi
gura sporirea continua a rolului con
științei înaintate in viața societății, 
dc a face din conștiința socialistă un 
dinamizator permanent al existenței 
sociale.

Subliniind că recentele documente 
de partid au reafirmat cu tărie rolul 
determinant al Partidului Comunist 
Român in conducerea tuturor dome
niilor de activitate din țara noastră 
— printre care cel ideologic ocupă 
un loc de frunte — vorbitorul a evi
dențiat câ este necesar ca acest rol să 
se facă simțit cu și mai multă fermi
tate revoluționară și in munca orga
nizațiilor de partid din județul Iași. 
Desigur, bunele rezultate dobindite 
in economia județului, in dezvoltarea 
științei și culturii nu sint străine de 
activitatea depusă și pe tărîmul ideo
logiei, al educației ; dar carențele 
constatate in atitudinea față de mun
că, față de avutul obștesc, față de 
normele disciplinei și ale conviețuirii 
sociale nu pot să nu fie și ele puse 
in strinsă legătură cu slăbirea aten
ției unor organizații de partid față 
de problemele formării conștiinței 
înaintate.

In continuare, tovarășul Petre 
Lupu a insistat asupra necesității de 
a se folosi in mai mare măsură mij
loacele moderne de Investigație in do
meniul muncii politico-educative, 
pentru a se pune întreaga activitate 
de partid pe solide baze științifice, 
în domeniul invățămintuiui de partid 
obiectivul principal este educarea 
marxist-leninistă a membrilor de 
partid, a tuturor oamenilor muncii, 
iar pentru noi, comuniștii români, în
sușirea creatoare a marxism-leninis- 
mului înseamnă însușirea temeinică 
a politicii partidului nostru, care în
truchipează aplicarea tezelor generale 
ale materialismului, dialectic și isto
ric, la realitățile României. Un loc 
de seamă se cere acordat ih; propa
ganda de partid tratării aprofundate 
a problemelor patriotismului socialist 
și internaționalismului proletar, subli- 
niindu-se legătura lor indisolubilă ; 
in acest sens, e necesar să se ma
nifeste o mal mare combativitate îm
potriva manifestărilor de cosmopo
litism, spunindu-se răspicat adevărul 
despre realitățile din spatele fațadei 
înșelătoare pe care o prezintă apolo
geții lumii capitaliste.

Intr-un centru de știință și cultură, 
de tradițiile și importanța lașului, 
problemele cercetării in domeniu! 
științelor sociale, ale literaturii și 
artei, ale folosirii mai eficiente a mij
loacelor de influențare politică a ma
selor e firesc să se bucure de o aten
ție deosebită din partea organelor de 
partid — a subliniat tovarășul Petre 
Lupu. Accentuind asupra necesității 
ca toate aceste mijloace să fie orien
tate cu fermitate spre a servi țelu
rilor educative ale partidului, vorbi
torul a scos in evidență importantele 
sarcini ce revjn invățămintuiui de 
toate gradele, cadrelor didactice, pă
rinților, organizațiilor de U.T.C. in 
vederea modelării unui tineret iubi
tor de muncă, cu o înaltă conștiință 
a responsabilității față de prezentul 
și viitorul patriei.

O deosebită atenție a acordat vor
bitorul profilului politico-moral al 
comunistului, exerpplulul personal al 
acestuia ca factor educativ in clima
tul societății noastre. Avem 2 200 000 
membri de partid, iar exemplul lor 
înaintat trebuie să joace un rol ho- 
tăritor in făurirea noii conștiințe. 
Ridicarea rolului conducător al parti
dului in viața societății înseamnă și 
ridicarea rolului politic al fiecărui 
comunist. Fără a subaprecia proble
mele cointeresării materiale, comu
niștii trebuie să fie și prin propriul 
lor exemplu promotorii folosirii mai 
active a pirghiilor morale, a resor
turilor conștiinței înaintate a oame
nilor muncii, de producători și, tot
odată, de proprietari ai mijloacelor 
de producție, pentru realizarea obiec
tivelor stabilite de partid.

Evidențiind rodnicia dezbaterilor 
din cadrul plenarei, necesitatea ca 
propunerile făcute să întregească pla
nul de măsuri propus de comitetul 
județean de partid, tovarășul Petre 
Lupu și-a exprimat convingerea că 
organizația comuniștilor din județul 
Iași iși va aduce întreaga contribuție 
la transpunerea in practică a vastu
lui program de educație comunistă 
elaborat de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

După adoptarea planului de măsuri 
ce i-a fost prezentat, plenara a a- 
probat textul unei telegrame adre
sate COMITETULUI CENTRAL AL 
P.C.R.. TOVARĂȘULUI NICOLAE 
CEAUȘESCU, in care se arată, prin
tre altele : „Documentele de mare 
valoare științifică pe care le-ați 
elaborat pentru îmbunătățirea ac
tivității in domeniul politico-ideo
logic și cultural-educativ pun și mai 
mult in lumină faptul, de atitea ori 
dovedit, că partidul nostru — purtă
torul unei vaste experiențe revolu
ționare — dispune de capacitatea de 
a găsi răspunsuri și soluții viabile, in 
măsură să ducă la perfecționarea ac
tivității in toate domeniile, inclusiv 
In cel ideologic, domeniu cu un mare 
și incontestabil aport în făurirea so
cietății socialiste multilateral dez
voltate".

Victor BÎRLADEANU 
Manole CORCACI

[faptul

DIVERS
I Al
| 300 000-lea!

I Eveniment la maternitatea din 
Miercurea Clue. Deunăzi, aici s-a 
născut cel de-al 300 000-lea lo
cuitor al județului Harghita.

IEste vorba de Fekete Lâszlo, fiul 
minerului Fekete Balâzs, angajat 
la Combinatul minier Bălan. Mi-

■ cuful Lâszlo este al patrulea co- 
I pil al familiei Fekete. Atit mama, 
I Fekete Veronka, cit și copilul sint 

sănătoși. Dorim tînărului cetă- 
Ițean al țării fericire și viață în

delungată

| Hocus-pocus
I In Zalău și-a făcut apariția, nu 
I de mult, un parc... distractiv, 
1 organizat de Tiberiu Bănuț din 
I Hunedoara In ce consta distrac

ția ? Doi reprezentanți ai „onora
bilului" parc — Gheorghe Clo- 
banu din Iași și Petru Marcel 

Idin Brăila — practicau prin gări 
și diferite locuri de agrement un 
joc numit „discurile ciștigătoa- I re". Procedeul era simplu: așezau 

I trei discur. de cauciuc pe o hir- 
I tie, unul dintre ele fiind insem- 
. nat pe fața de jos. deci și ciști- 
I gător. Miza era 100 de lei. Cine 
I reușea să ridice cu precizie dis- 
’ cui cu emblemă primea 100 în 
Iplus ; dacă nu. miza depusă ră- 

minea Ia stăpiml discurilor. Con- 
statînd că, de fapt, așa-zisa dis-

Itracție nu era decit un joc de no
roc menit să păgubească even
tualii amatori, organele de resort 
au procedat in consecință, inter- 

I zicind „scamatoria".

■ Grota 
miraculoasă

In apropiere de satul Năsal, 
I comuna Țaga (Cluj), se află o 
1 grotă Solul nisipos argilos, u- 
Imiditatea si temperatura sa con

stantă, precum și prezența unor 
specii de microorganisme atri- 

Ibuie grotei calități miraculoase 
— cașul fermentat aici căpătind 
un apetisant gust picant și un 
miros specific. Faptul era cunos- 

I cui de localnici, care de ani șl ani 
I de zile obțineau aici vestita brin- 
’ ză de Năsal In prezent, grotei 
INăsal-Țaga i se deschid însă noi 

perspective. In urma unor studii 
de specialitate grota a fost trans- 

■ formală lntr-un tunel modern, cu 
I o lungime de 150 metri, cu insta- 
I lație electrică -și apă. mărindu-și 

mult capacitatea de producție și 
I devenind astfel o adevărată fa

brică de brinzeturi.

I Un „cojoc" 
| cam mare

ICu ocazia unul control de cir
culație, organele de miliție din 
orașul Urzipeni au descoperit în 
■ autoduba 21-BZ-1478 nu mai pu- 

I țin dc G6 piei de oaie tăbăcite. 
I Luciul ar ti ttecut fără urmări 

dacă șoferul Ion lonescu ar fi 
I putut da vi ro explicație privind

proveniența lor. tn lipsa expli
cațiilor. au început cercetările, 

Iconstatindu-se că pieile fuseseră 
sustrase de Ion Ene, responsabi- 

| Iul secției de tăbăcărie a coope- 
Irativei „Sporul" din Buzău, pen

tru a fi valorificate în scopuri 
peisor.ale Urmează ca organele 
de resort să elucideze modul in 

Icare necinstitul responsabil a o- 
perat Un lucru e cert. Sustrăgind 
cele 86 de p.ei tăbăcite. I. E. a 

I făcut-o ..de oaie". Și consecințele 
le va sunorta... pe proprla-i piele.

| Lipsă
I de omenie
1 Pacientul Constantin Constan- 
Itin din Odobești a fost trimis, 

pentru internare, de la clinica 
endccrinolooică a Spitalului nr. 1 

■ din lași la Institutul de endocri- 
I nologie din Capitală Ca miiloc 
I de transport a bolnavului a fost 

fo’osită aufomlvarea

IAiuns la Bacău, conducătorul 
auto i-o evul bolnavului să co
boare și să-l aștepte puțin, pen- 
Itru că el are treabă pe la niște 
prieteni Ascultător, omul a co- 
borit din mașină și a inceput să 

I aștepte A trecut insă aproape o 
jumătate de zi și autosalvarea nu 
a mai avă'-ut Disperat, bolnavul 
s-a văzut nevoit să apeleze în 

Icele din wmă la bunăvoința ce
tățenilor. Un fapt lipsit de ome
nie din partea șoferului respec-

It.iv, căruia, sintem siguri, cei care 
răspund de activitatea autosalvă- 
rilor din Iași îi vor aplica sanc
țiunile ce se impun.

] Răzbunarea 
I albinelor

IUn incident dramatic s-a pe
trecut, nu de mult, la coopera- 
Itiva agricolă de producție din 

Birza (Olt). Aici, între o lucer- 
nieră a întreprinderii județene 
penti u îmbunătățirea pajiștilor

I și un lan dc floarea-soarelui se 
I afla instalată o stupină. Trecînd 
• cu o căruță cu doi cai prin ea, 
Iun copil — Ion Popa — a atins 

un stup, râsturnindu-1. Ieșite 
de-a valma din stup, albinele 

Is-au năpustit asupra „inamici
lor" acoperindu-i de înțepături, 
în urma lor. caii au murit, iar 
copilui tr insDorlat de urgență 

Ila spital, a fost cu greutate 
salvat-

1 Rubricâ redactatd de :
Dumitru TÎRCOB

1 Gheorghe POPESCU

Icu sprijinul corespondenților 
„Scînteii".
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pagina economică____
în timpul scurt pînă la sfîrșitul anului

ACCELERAȚI LA MAXIMUM RITMUL
ÎNDEPLINIRII PLANULUI DE INVESTIȚII!

Ancheta noastră pe șantiere industriale din județele
începutul toamnei găsește majoritatea șantierelor sub semnul unui 

stăruitor efort pentru executarea ritmică a lucrărilor de construcții- 
montaj și pentru respectarea, deopotrivă, a stadiilor fizice și a terme
nilor prevăzute in graficele coordonatoare. Pină la sfîrșitul lunii 
august, constructorii au realizat 60,4 la sută din planul anual de inves
tiții și 62.3 la sută din cel de construcții-niontaj. Este de relevat că 
realizările din aceste opt luni sini, in comparație cu aceeași perioadă 
s ânului trecut, cu aproape 12 la sută mai mari. Se cuvine remarcat 
ca toate trusturile și întreprinderile aparținind Ministerului Construc
țiilor Industriale au îndeplinit sarcinile de plan pe 8 luni. Mai reține 
atenția lanțul că, în această perioadă, au fost date in exploatare 
aproape 180 capacități de producțic industriale și agrozootehnice, din
tre care un număr de 41 in mans față de termenele planificate.

Tn timpul relativ scurt pînă la sfîrșitul anului, mai este de realizat 
un volum apreciabil de investiții. De aceea, fără a subaprecia cîtuși 
de puțin rezultatele de ansamblu obținute, să privim, cu ochi critic, 
dincolo de media acestor rezultate, pentru a vedea care sint mărimile 
reale ale elementelor care le compun. Pentru că. in contextul acestei 
maxime concentrări de forțe subordonată realizării cu rigurozitate a 
sarcinilor de plan și a angajamentelor asumate in întrecerea socia- 
hst<ă, anar incă situații in care stadiul lucrărilor este rămas în urmă. 
De asemenea, sint șantiere unde realizările valorice nu-și găsesc intru- 
totul corespondența in evoluția stadiilor fizice, unde nu au fost create 
toate condițiile pentru respectarea termenelor de punere in funcțiune 
Am examinat, in aceste diferite ipostaze, activitatea a două șantiere 
dc construcții industriale din județele Bihor și Galați.

COMBINATUL DE MATERIALE DE CONSTRUCȚII DIN ALEȘD

Goana după indicatori valorici
se răzbună

ma
se

Construcția Combinatului de 
teriaJe de construcții din Aleșd 
desfășoară din plin. La sfîrșitul tri
mestrului I al acestui an, aici s-a 
produs pentru prima dată ciment in 
județul Bihor. Și merită subliniat 
faptul că, deși peste 80 la sută din 
salariații fabricii n-au mai lucrat pină 
acum in această ramură, totuși pro
cesul de producție se desfășoară in 
cele mai bune condiții, iar cimentul 
fabricat este de bună calitate. La 30 
iunie a.c., a intrat in funcțiune linia 
a doua de ciment. Ambele linii lu
crează de la început peste nivelele 
planificate ; pină la 30 septembrie 
se vor livra peste sarcinile prevăzute 
inițial circa 43 000 tone ciment.

Dacă etapa I a construcției com
binatului. cu toate greutățile ineren
te executării unui asemenea obiectiv, 
se încheie cu bine. în schimb se în
trevede că finalizarea celei de-a 
doua etape va fi intirziată : linia a 
IV-a de ciment este amenințată să 
nu fie terminată pînă la data plani
ficată, deși pină acum planul anual 
de investiții a fost îndeplinit intr-o 
proporție de peste 86 la sută. Pe 
șantier s-au format adevărați munți 
de pămint și moloz, peste tot se află 
împrăștiat fier-beton, utilaje și iar 
utilaje. Se găsesc pe șantier aproape 
toate utilajele necesare liniilor IV și 
V de la fabrica de ciment. Peste ele 
s-a depus un strat de ciment care 
iese din belșug pe coșul celor două 
cuptoare care funcționează din plin.

Ce părere are beneficiarul despre 
această situație ? Ing. V. Buciuneanu, 
directorul combinatului, ne relatea
ză : „De la începutul anului și pină 
in prezent s-a construit mult, reali
zările obținute fiind mai mari decit 
sarcina de plan prevăzută. Există 
insă un paradox : dacă constructorii 
lucrează din plin, in schimb monto- 
rii nu prea au ce face, deoarece sint 
lipsiți de front de lucru*'.

Tovarășul Radu Schuster, șeful 
șantierului de montaj, confirmă păre
rea beneficiarului, arătind că in pre- 

. zent, din această cauză, pe șantier 
| se lucrează cu circa 150 de oameni 

mai puțin decit in lunile anterioare. 
Explicația : întreprinderea de con- 
strucții-montaje din Cluj, antrepre
norul general, a atacat un front prea 
mare de lucrări, ignorind necesitatea 
conlucrării judicioase cu celelalte 
antreprize și, in special, cu montorii 
Dacă nu și-ar fi fârimițat forțele pe 
intregul șantier, s-ar fi putut crea 
spații libere pentru montori la cup
torul 4. la moara de făină, sau la 
moara de ciment de la linia a IV-a.

Culmea este faptul că, in spatele 
acestei febrile activități a construc
torilor, descoperim carențe dintre cele 
mai serioase : urmărirea și respecta
rea propriilor grafice de lucrări și 
planuri de măsuri lasă mult de do
rit. Același constructor iși ignoră 
obligații dintre cele mai importante, 
socotindu-le pur facultative. Numai 
că omisiunile sale sint sinonime cu 
atacarea unui mare număr de obiec
tive, lăsate apoi baltă, la mijlocul 
drumului. Riscul ca înseși liniile 
tehnologice date in exploatare să fie 
grav afectate planează asupra activi
tății depuse in combinat. Să exem
plificăm : castelul de apă industrială 
trebuia de - ’* -x ----- ---- ---------*
mai multe

mult să fie gata ; a avut 
termene. Ultimul a fost

25 august a.c.. dar nici acum nu este 
terminat. Fără el nu poate porni linia 
a IlI-a de ciment și, regretabil, 
creează greutăți liniilor I și II. Și 
alte lucrări se găsesc intr-o situație 
asemănătoare : silozul de ciment nu
mărul 8, rampa de descărcare pentru 
piese grele, stația de expediție ci- 
ment-vrac, depozitul de carburanți și 
lubrefianți și incă multe alte lucrări 
..mărunte", dar necesare executării 
in bune condiții a liniei a treia.

Nu este greu de înțeles de ce con
structorul acționează in acest mod, 
incurcindu-se in propriile-i calcule și, 
mai ales, încurcindu-i și pe ceilalți. 
Goana după realizări valorice mari a 
devenit un scop in sine, căruia ii 
sint subordonate toate măsurile luate, 
deși efectele negative grave care re
zultă dintr-o asemenea viziune recla
mă renunțarea imediată la această 
practică. Este necesară o intervenție 
fără aminare din partea conducerii 
întreprinderii menționate, a Ministe
rului Construcțiilor Industriale, pen
tru curmarea acestei maniere de lu
cru dovedită atit de defectuoasă. Mai 
mult ca sigur, n-am fi fost puși in 
situația să consemnăm o atare stare 
de lucruri dacă ministerul amintit 
s-ar fi impus, in virtutea drepturi
lor și mai ales a obligațiilor ce-i re
vin, ca un autentic factor de coordo
nare și impulsionare a lucrărilor de 
pe acest șantier. Ieșirea din situația 
care s-a creat impune să se exami
neze cu responsabilitate dacă nu este 
oportun să se amine executarea unor 
lucrări care nu prezintă urgență deo
sebită. iar mijloacele devenite dis
ponibile să fie îndreptate cu precă
dere la acele obiective râmase în 
urmă și care au termenele de pu
nere in funcțiune cele mai apropiate.

In afară de liniile de ciment amin
tite și situația de la fabrica de var 
reclamă o atenție prioritară. In gra
ficul de eșalonare a lucrărilor s-a 
prevăzut ca probele tehnologice la 
prima linie de var să înceapă la 15 
august a.c. Lucrările de execuție au 
rămas insă în urmă cu circa 30 de 
zile și, de aceea, s-a fixat un nou 
termen de începere a probelor teh
nologice : 30 august a.c. Dar nici a- 
cesta nu a fost respectat, deoarece o 
seamă de utilaje nu sint incă mon
tate. Unele nici măcar nu au sosit 
pe șantier. Restanțieri : uzinele 
„Unio“ Satu-Mare, „Independența**-  
Sibiu, „1 Mai**-Ploiești.  Acest fapt a 
condus, pur și simplu, la resem
nare : factorii de răspundere încear
că deja să acrediteze ideea că linia I 
a fabricii de var nu va putea intra 
in funcțiune la 30 septembrie a.c., 
cum prevede planul de punere in 
funcțiune, ci cu o întirziere de o 
lună.

Cu toate realizările valorice însem
nate. nu se poate vorbi pină acum 
de un cîștig, așa cum lasă să se în
țeleagă constructorul pierzind din ve
dere strinsa legătură ce există intre 
toate obiectivele de pe platforma 
combinatului. Dar cui va folosi acest 
lucru, dacă lucrările la ultimele linii 
de ciment și fabrica de var sint ră
mase in urmă ? Insuficientei organi
zări. restanțelor serioase semnalate 
trebuie să li se contrapună nu re
semnarea, ci o acțiune energică din 
partea tuturor factorilor de inves
tiții.

pentru redresarea situației Ia acest 
obiectiv intirzie, nc-a spus ing. Cor
nel Cazan, directorul general al în
treprinderii de construcții și montaje 
siderurgice. Din păcate, mai dăinuie 
incă mentalitatea eronată că noi, 
constructorii, ne vom descurca și sin
guri. Deși colectivul întreprinderii 
noastre n-a încrucișat brațele, ci, 
dimpotrivă, a depus toate eforturile 
pentru a menține un ritm de execu
ție inalt. n-am putut însă să limi
tăm toate neajunsurile.

Argumente care să vină în spriji
nul acestor remarci critice sint des
tul de numeroase. Lipsa unui proiect 
definitiv pentru lucrările de înzidire 
a furnalului ii determină pe con
structori să amine executarea lui. A 
existat, e drept, un proiect inițial, 
dar proiectantul a venit cu atitea 
note de modificări la el, incit prac
tic acest proiect a fost anulat, fără 
ca să fie insă elaborat un altul în 
locul său.

Nu putem evita întrebarea : de ce 
factorii cu răspunderi precise in con
strucția acestui furnal — beneficiar, 
proiectant, furnizori de materiale și 
chiar unii furnizori de utilaje — ig
noră cerința și, totodată, obligația de 
a colabora strins cu constructorul, 
deși toți aparțin aceluiași for coordo
nator : Ministerul Industriei Meta
lurgice ? Sint oare depășiți de pro
blemele ridicate pe șantier ? Un sin
gur exemplu este edificator in a- 
ceastă privință : cărămida refractară 
necesară inzidirii cauperelor, deși se 
află pe șantier, nu poate fi pusă in 
operă intrucit beneficiarul de inves
tiții îi contestă calitatea. Disputa is
cată pe marginea acestui subiect nu 
a fost încheiată cu operativitate, așa 
cum pretindea mersul execuției, deși 
atît constructorul, beneficiarul de in
vestiții, cit și Centrala de produse 
refractare din Alba Iulia — furni
zorul cărămizii — aparțin toate de 
Ministerul Industriei Metalurgice. De 
ce ? Problema este în studiu chiar

COMBINATUL SIDERURGIC - GALAȚI

Se contează numai pe „forța 
de șoc“ a constructorilor?

Șiîntreprinderea de construcții 
montaje siderurgice din Galați 
principalul constructor al combinatu
lui siderurgic — și-a realizat sarci
nile dt pian pe 8 luni din acest an in 
proporție de 106 la sută. Dat fiind 
faptul că de la început s-a avut in 
vedere o eșalonare rațională a sarci
nilor de plan pe trimestre și luni, rea
lizările menționate reprezintă 67.3 la 
sută din planul anual de investiții al 
combinatului siderurgic, rezultate 
care constituie o garanție temeinică a 
îndeplinirii integrale a sarcinilor de 
construcții-montaj pe intregul an.

Dacă situația realizării planului sub 
aspect valoric este bună, trebuie spus 
totuși că există rămineri in urmă la 
execuția unor lucrări. Așa. de pildă, 
la construcția furnalului nr. 3. reali
zările pe 8 luni reprezintă abia 55.5 
la sută din planul anual al lucrări-

lor ce trebuiau executate la acest 
obiectiv.

Principala cauză a acestei rămineri 
în urmă o constituie nelivrarea la 
termenele prevăzute a unor materiale 
de construcții și utilaje tehnologice de 
către furnizori, la care se adaugă 
intirzierea cu care Institutul de pro
iectări „IPROMET" din București 
elaborează unele proiecte necesare 
continuării lucrărilor în ritm susți
nut. Lipsa fierului-beton, a prefabri
catelor din beton, absența unei pers
pective sigure de soluționare a res
tanțelor la o serie de utilaje tehno
logice — ce trebuiau să fie de acum 
montate — pentru acest furnal, au 
ținut în loc de cele mai multe ori pe 
constructori, ca și pe montori.

— Deși aceste dificultăți sint cu
noscute de toți factorii in drept, in
tervenția energică care se impune

Bihor si Galati
la minister. După cum se vede, răs
punderea pentru situația creată re
vine, in primul rînd, titularului de in
vestiții, care se complace intr-o expec
tativă de neînțeles, eludind intr-un 
chip inexplicabil datoria de a-și 
exercita prerogativele cu care a fost 
investit In situația creată, se impune 
o mai bună coordonare a lucrărilor 
de construcție a furnalului nr. 3 din 
partea conducerii întreprinderii de 
construcții menționate, in sensul de 
a lua toate măsurile necesare pentru 
ca pe agenda de lucru a tuturor fac
torilor interesați să primeze acele lu
crări rămase in urmă care au un 
ciclu lung de execuție (estacada bun- 
kerelor, stația de epurare fină, cen
trala suflantelor etc) și a căror 
nerealizare la termenele din grafice 
ar putea periclita respectarea terme
nului de punere in funcțiune a fur
nalului. In cei peste 10 ani de exis
tență, constructorul și-a format un 
nucleu de constructori experimentați, 
a ajuns la o organizare superioară și 
a demonstrat în numeroase rinduri 
că poate face față și celor mai grele 
sarcini. Or, se pare că acest lucru 
a creat o anumită optică în modul 
de a privi sarcinile ce revin Minis
terului Industriei Metalurgice in 
legătură cu problemele de con
strucție a combinatului. în acest 
mod de a privi lucrurile credem 
că trebuie căutată cauza tergiversării 
rezolvării unor probleme. Nu de pu
ține ori aceste tergiversări s-au sol
dat cu intense „asalturi1* pentru fina
lizarea execuției unor obiective de 
pe platforma combinatului. Este mo
mentul ca să se pună capăt acestei 
practici dăunătoare. Cit privește lu
crările de la furnal, este încă timp 
ca restanțele să fie recuperate și 
execuția lui să se desfășoare nu în 
asalt, ci în mod normal, conform 
graficelor stabilite, cu o singură con
diție : înlăturarea de către toți facto
rii răspunzători a cauzelor care au 
determinat răminerile în urmă.

«n secfia preparafii a fabricii „Industria linii"

STOFE ELEGANTE,

CONTRASTE

Ce grea e decepția

in amor...
i mă 

eu, 
spe- 

...__ spuneți
dumneavoastră : 

iubea, mă 
sufăr atita ? 

doi... da, sint 
ani de 

uzi-

...Mă Iubește, nu 
iubește... Știam 
degeaba îmi fac s 
ranțe ! Apoi, 
și ’ 
dacă mâ 
lăsa să 
Unu, 
aproape trei 
cind conducerea 
nei „Vulcan" m-a adus 
aici. Eram pe atunci o 
mașină de formare 
tare tinerică, sau cum 
spuneau tehnicienii, 
nouă-nouță. Toți din 
turnătorie imi dădeau 
tircoale, se uitau la 
mine cu ochi galeși. 
Ce să mai zic. mă în
drăgeau. Știau că mai 
exista la dinșii o 
surată de-a mea, ceva 
mai mare, așa că ne 
cunoșteau însușirile. 
„Are o productivi
tate cu 20 la sută 
mai mare decit la for
marea manuală" —. 
spuneau unii. „Noi tot 
ducem lipsă de mun
citori 
că este 
poate 
ne-au 
neau alții.

calificați, 
cum nu 

mai bine 
adus-o", £

așa
1 se 

că 
spu-

Dar amorul e pirdal- 
nlc. la unii trece re
pede. Tinerică, .fru
mușică, cum eram, tot 
m-au ținut neasambla
tă un an — doi. Și par
că acum, după ce m-au 
asamblat de un an de 
zile, imi e mal bine ? 
De unde I Nici nu au 
apucat să-mi pună la 
punct sistemul de a- 
provizionare cu ames
tec, că s-au și apucat 
să facă pe chirurgii. 
Pur și simplu mi-au 
luat din piesele mele 
personale și le-au 
transplantat suratei 
despre care vă vor
beam mai înainte. O- 
perațiile au reușit, dar 
eu am rămas schiloa- 
dă. Oare cu mine 
au de gînd ? Să mă 
lase să îmbătrîne.sc. să 
mă cuprindă reuma
tismul si rugina la în
cheieturi ? De ce așa 
inimi reci, de gheață 
— și incă la o uzină ce 
poartă numele „zeului 
focului"? Fiindcă, știți, 
de Ia uzina „Vulcan" 
vă scriu..."

ce

In contextul eforturilor susținute ce se depun acum pe numeroase 
șantiere pentru finalizarea unui volum cit mai mare de lucrări, care 
să asigure intrarea la termen in funcțiune a noilor obiective și capaci
tăți de producție, există încă — după cum se desprinde și din ancheta 
noastră — unele șantiere unde mai sint de rezolvat o serie de probleme. 
Neglijate sau insuficient soluționate la timpul lor, aceste neajunsuri 
continuă să influențeze evoluția de ansamblu a lucrărilor, să mențină la 
un nivel scăzut ritmul execuției. Se impune, de aceea, de urgență ca 
titularii de investiții și ceilalți factori răspunzători de realizarea inves
tițiilor să examineze serios, cu spirit de răspundere, situația fiecăruia din
tre aceste șantiere și să stabilească măsuri eficiente pentru accelerarea 
ritmului lucrărilor, in aceste ultime luni ale anului. Angajamentele asu
mate in întrecerea socialistă de colectivele de constructori de 
termenele de execuție a unor lucrări, de a pune în funcțiune 
anumite obiective și capacități sint un motiv in plus ca să se 
neintîrziat pretutindeni, unde există situații necorespunzătoare.

In lumina sarcinilor trasate de partid pentru acest prim an al cinci
nalului, este absolut necesar ca să se depună o muncă stăruitoare, de 
maximă răspundere, în primul rind pentru asigurarea condițiilor de gră
bire a montajului tuturor utilajelor aflate pe șantiere, cit și pentru ur
gentarea livrării celor restante. Faptele dovedesc că, în aceeași măsură, 
se impune o concentrare susținută a forțelor colectivelor de constructori 
și montori pentru impulsionarea ritmului de execuție pe șantiere. Vor 
trebui remediate grabnic acele paradoxale situații, in care apar grave 
discrepanțe intre realizările valorice și stadiile fizice ale lucrărilor. Nici 
un efort nu trebuie cruțat de către toți factorii — fie că sint constructori 
sau beneficiari, proiectanți sau furnizori de utilaje — pentru îndeplini
rea integrală și ritmică a planului de investiții și de punere in funcțiune 
a obiectivelor și capacităților de producție planificate pe acest an. Ne
condiționat, bilanțul realizării planului de investiții pe acest prim an al 
cincinalului trebuie să fie pozitiv, aceasta fiind o condiție hotărîtoare 
pentru asigurarea dinamismului economiei naționale, potrivit prevederi
lor Congresului al X-lea al partidului.

Anchetâ realizata de
Cristian ANTONESCU, 
Aurel POP și Stelian SAVIN

a reduce 
în avans 
acționeze

„Industria linii**,  cunoscută întreprindere textilă 
timișoreană, iși schimbă pe zi ce trece înfățișarea. 
Prin reutilarea vechii „preparații**,  cu mașini de 
randament, precum și datorită montării unor noi 
ringuri, producția de fire pieptănate de lină a cres
cut pe aceleași suprafețe industriale cu circa 30 
la sută. De asemenea, lucrările de dezvoltare a fi
laturii, executate in regie proprie, au fost termi
nate cu 45 de zile mai devreme față de termenul 
planificat, creindu-se astfel condiții ca pină la sfîr
șitul anului să se realizeze, in întreprindere, o 
producție suplimentară de 120 tone fire pieptănate 
din lină.

Pe agenda realizărilor acestui harnic colectiv de 
muncă mai figurează și alte fapte meritorii. Astfel, 
planul producției globale pe 8 luni a.c. a fost de
pășit cu 7,5 milioane lei, iar cel al producției marfă 
— cu 5.5 milioane lei. In această perioadă, ne-a 
spus tovarășul Dumitru Vinereanu, directorul uni
tății, s-a acordat o deosebită grijă realizării unor 
țesături și fire de calitate superioară, valorificării 
cit mai eficiente a materiei prime. Circa 40 la sută 
din nomenclatorul de fabricație a fost complet re
înnoit in cursul anului. în acest scop,. Srau creat 
și introdus in producție un număr de 54 de articole 
noi, peste 800 poziții coloristice și desene de stofe 
din lină, in amestec cu celofibră, fire P.V.A. și, 
mai recent, poliester. Concomitent, s-a început o 
amplă acțiune de reproiectare a articolelor din 
producția curentă. Pînă acum s-au reproiectat un 
număr de 16 articole, care au devenit astfel mai 
ușoare, sporind totodată și gradul lor de eleganță. 
Eficiența acestei acțiuni s-a concretizat, pină acum, 
în obținerea unei economii de peste 4 000 000 lei.

Prezent la discuție, Maniu Vințan, inginerul șef 
al întreprinderii, ne-a relatat și alte realizări ale 
colectivului de aici. Este vorba de folosirea cit mai 
rațională, la un ridicat nivel de eficiență, a deșeu
rilor provenite din procesul de fabricație. Pînă nu 
demult, aceste deșeuri erau dirijate către unități ale 
cooperației meșteșugărești. în prezent, ele sint uti
lizate in întreprindere, la producerea unui număr 
de 9 articole noi, special create, obtinîndu-șe și ps 
această cale economii de circa 2 000 000 lei anual.

Iată numai citeva din realizările de prestigiu ale 
textiliștilor de pe malul Begăi. care oferă an de 
an industriei de confecții și unităților comerciale, 
cantități sporite de stofe elegante și durabile.

Cezar IOANA
corespondentul „Scînteii1

Protecție
din șapte straturi

Anul acesta s-a re
simțit lipsa plăcilor de 
azbociment pentru e- 
xecutarea acoperișului 
la construcțiile agro
zootehnice. Ținind sea
ma de aceasta, foruri
le de resort au stabi
lit să se caute înlo
cuitori. Printre altele, 
s-a hotărît să fie re
partizate 600 000 mp 
plăci autoportante din 
beton celular autocla- 
vizat. Numai că a- 
ceste plăci, pentru a 
rezista mediului umed, 
au nevoie să fie pro
tejate. Unica soluție 
recomandată, pînă in 
prezent, de către spe
cialiști ai Ministerului 
Industriei Materiale
lor de Construcții este

să se aplice șapte stra
turi succesive de ma
teriale de protecție — 
operațiune imposibil de 
executat pe șantiere și, 
desigur, foarte costisi
toare. O altă soluție, 
promisă de ÎNCERC, 
lungește termenul de 
rezolvare a acestei 
probleme pînă la 31 
decembrie 1972. Cu ce 
vor fi acoperite zeci și 
zeci de obiective pre
văzute a fi construite 
pentru dezvoltarea 
creșterii animalelor în 
anul viitor ? Răspunsul 
intirzie. Poate cu 7 
straturi de formalism ? 
Acesta se pare că se 
găsește mai ușor. Ră- 
mine de văzut ce pro
tecție asigură.

la un leu intrarea!

Am revenit în atelierele 
și secțiile Uzinei de repa
rații utilaj petrolier din Plo
iești după mai bine de trei 
ani de zile. Și am găsit 
multe schimbări in bine. în 
urmă cu trei ani aici se 
constata o nejudicioasă fo
losire a spațiilor 
într-un articol 
„Organizarea științifică 
hale părăsite ?**  au 
criticate conducerea și alți 
factori răspunzători pentru 
interesul scăzut ce îl mani
festau in gospodărirea efi
cientă a suprafețelor indus
triale construite.

— Acea critică — arată 
tehnologul șef al uzinei, in
giner Lazăr Noech — a fost 
binevenită. ~ '
articolului.
partid a analizat răspunde
rea fiecăruia dintre noi în 
acest domeniu, nu numai 
ca specialiști, ci și ca mem
bri de partid, ca oameni po
litici. Am pornit la treabă 
hotăriți să îndreptăm lu
crurile și am reușit să folo
sim mult mai bine spațiile 
uzinale. Evident, acțiunea 
continuă, pentru că rezerve
le interne nu s-au epuizat.

La rindul său, secretarul 
comitetului de partid, tova
rășul Florea Marin, a adău
gat :

— în adunări deschise ale 
organizațiilor de bază s-au 
dezbătut probleme legate 
de neraționala folosire a 
capacităților de producție. 
De fată erau inginerii și 
specialiștii sectoarelor con- 
cepționale de organizare, 
cadre cu atribuții de coor
donare a muncii. S-au făcut 
propuneri concrete și s-au 
luat măsuri pentru a se 
porni neintîrziat la îndrep
tarea lucrurilor. Au fost și 
unele obiecții privitoare, 
mai ales, la operativitatea 
cu care trebuie să se încea
pă treburile. Unii specia
liști arătau că este nevoie 
de studii laborioase, care 
trebuie avizate, aprobate și 
răsanrnbafe. Colectivul nos
tru însă a trecut imediat la 
acțiune, la aplicarea măsu
rilor stabilite.

uzinale, 
intitulat 

în 
tost

După apariția 
comitetul de

Ce s-a făcut ? Mai întîi, 
fosta hală de montaj III, 
care are o capacitate de cir
ca 1 300 mp, a fost pusă la 
dispoziția producției de 
construcții metalice — stilpi 
pentru energie electrică 
necesari la Porțile de Fier. 
Pe această suprafață s-au 
realizat, în primul an, 20 000

tecătoare pentru rezervoa
re, pompe dozatoare și 
pompe de benzină pentru 
industria de extracție și de 
prelucrare a țițeiului. Vor
bind despre folosirea aces
tor capacități, nu putem să 
nu amintim aportul secto
rului de concepție al uzinei. 
A fost creat un atelier de

La Uzina de reparații

Spațiul construit
bine valorificat

tone produse, iar acum se 
obțin peste 25 000 de tone. 
Vizităm în continuare une
le din fostele ateliere me
canice ale uzinei, cu o su
prafață construită de 1 000 
mp. „Pe toți mecanicii de 
întreținere de aici i-am mu
tat in celelalte ateliere, deși 
ei au ridicat obiecții că, 
chipurile, ar fi prea strîm- 
torați — ne dă 
secretarul de partid.
la urmă, s-a văzut că este 
loc pentru toată lumea, că 
producția poate crește sub
stanțial pe metrul pătrat de 
suprafață construită".

Ce se realizează azi în fos
tele spații nefolosite rațio
nal în urmă cu trei ani ? 
In ele se produc ames-

lămuriri 
Pină

prototipuri, iar o serie de 
spații nefolosite au fost do
tate cu mașini pentru au- 
toutilare. La toată această 
muncă au fost atrași, bine
înțeles, proiectanții, dese
natorii tehnici. inginerii 
tehnologi.

Privirea descoperă noi și 
noi modificări, rod al pro
punerilor in legătură cu fo
losirea spațiilor Erau niște 
depozite intermediare, des
tul de mici, de circa 100 de 
mp. Dar și acestea au fost 
valorificate. Aici am găsit 
un atelier bine dotat de fa
bricare a sculelor antiscîn- 
tei. Pină și rampa de depo
zitare de la hala de mon
taj II a fost transformată 
intr-un mare platou cu pod

rulant pentru repararea tur
lelor de sondă. A fost ciș- 
tigată o suprafață destul de 
mare la atelierul de prelu
crare II, unde, regrupin- 
du-se mașinile, s-au mai 
putut monta o instalație de 
călire cu înaltă frecvență și 
întregul aparataj de suduia 
a rolelor de tractor. Prin 
permanenta căutare de a 
folosi mai bine metrii pă- 
trați liberi s-au putut mon
ta in uzină încă 27 mașini- 
unelte in sectoarele îngus
te ale unității.

— Toate aceste eforturi 
— ne spune secretarul co
mitetului de partid — s-au 
soldat cu obținerea a circa 
41 la sută producție supli
mentară față de acum trei 
ani. Ceea ce am dori nea
părat să consemnați este 
faptul că am reușit să pro
ducem, fără vreun leu in
vestiții, cu circa 38,7 la 
sută mal multe piese de 
schimb pentru tractoare 
grele și utilaj petrolier, 
unde nevoile au fost și sint 
acute.

— După cite am discutat 
s-ar părea că halele, sec
țiile. atelierele dv., sint pe 
deplin folosite ?

— Nu am vrea să trageți 
asemenea concluzii. Re
zervele de producție sint, 
practic, inepuizabile. Tn a- 
nul 1972 sporul producției 
prevăzut la noi este destul 
de mare. Aș vrea să arăt 
că la anul trebuie să ajun
gem la circa 100 turle re
parate și să executăm in 
plus piese de schimb de 
circa 22 milioane lei. Aceas
tă activitate suplimentară 
industrială va avea loc pe 
același scatiu uzinal. Cum 
si ce trebuie să facem, am 
discutat recent intr-o ple
nară de partid. As sDune că 
măsurile au fost imouse de 
mărirea clanului, dar si de 
grija noastră consecventă 
de a asigura o rentabilitate 
cît mai mare întrecrinderii 
noastre, potrivit intereselor 
economiei naționale.
Constantin CĂPRAR»’ 
corespondentul „Scînteii"

Lume, lume ! Intră 
lume ! Veți vedea pe 
marele și arhicunos
cutul ghicitor... Cum 
ziseși că-ți spune, 
maestre ?

— Trăndănică-fiul, 
adică junior.

— ...Pe marele maes
tru Trăndănică, intr-o 
excelentă dispoziție 
de ghicire. Numai un 
leu intrarea, că facem 
economii ! Și acum 
să-I legăm frumușel 
la ochi, așaaa... și să-1 
întrebăm : cunoști
vreo întreprindere 
care a depășit cu mult 
consumurile specifice 
de metal ?

— „Ceahlăul" 
Piatra Neamț.

— Nu ! Acolo nu s-a 
realizat indicele de 
creștere a productivi
tății muncii. Alta.

— Uzina „7 Noiem
brie" din Craiova.

— Greșit, acolo exis
tă cea mai slabă rit
micitate 
centralei 
respective. Ce-i 
d-la, maestre ?

— Pe ploaie nu prea 
merge... O fi cumva 
I.M.U. Medgidia ?

— Nu-i. Acolo 
fost înregistrați 
mai mici indici de uti-

din

din uzinele 
industriale 

cu

au 
cei

lizare a fondului de 
timp. Greșiși din nou, 
maestre.

— Face și omul 
poate. Dacă o fi 
nometal" din 
șoara ?

— Ba n-o fi 
N-am întrebat 
excelează în absențe 
nemotivate, în învoiri 
și concedii fără plată, 
Văd că nu merge azi !

— Păi, la un leu in
trarea... Merge mai 
greu. Dar stați : uzina 
din Topleț.

— Iar greșit ! Uzina 
asta stă prost cu în
cheierea contractelor 
pentru Droducția anu
lui viitor. Concen- 
trează-te, maestre ! 
Uite, ca pentru doi 
lei intrarea.

— Stai : uzina „Me
talica" din București.

— Tn sfirșit ! Risipă 
de 30 de tone de me
tal. Asta nu e fleac, 
puteai să vezi mai re
pede, chiar cu ochii 
legați. La reprezenta
ția viitoare facem însă 
intrarea doi lei. Nu-i 
scump, poate să par
ticipe oricine din re
prezentanții centrale
lor industriale respec
tive.

ce 
„Teh- 
Timi-

deloc, 
cine

în pătule sau sub pat?
în majoritatea uni

tăților din județul Bu
zău — după cum ne 
transmite corespon
dentul nostru, Radu 
Gheorghiu — lucrările 
la spațiile de depozi
tare a noii recolte sint 
aproape 
Dacă se urmăresc insă 
mai atent graficele se 
observă că în cadrul 
întreprinderii de va
lorificare a cerealelor 
volumul lucrărilor de 
reparații și de pregă
tire a spațiilor de de- 
oozitare și pentru noi 
amenajări reprezintă 
mult mai puțin- față 
de prevederi. S-a ho- 
tărît ca pe lingă pătu- 
lele existente să se 
construiască și plat
forme de betonate cu 
o suprafață totală de 
10 000 mp. La început

terminate.

s-a întîrziat cu apro
barea creditelor, pe 
urmă nu s-a găsit ci
ment, astfel că la 1 
septembrie cind în
cepuse campania de 
recoltare a porumbu
lui, nu era turnată nici 
o tonă de beton din 
cele 400 planificate. 
Pentru montarea are- 
oaielor erau necesare 
30 000 de panouri de 
lemn, dar comanda 
pentru executarea lor 
a fost lansată cu în
tirziere. întreprinde
rea de valorificare a 
cerealelor și-a întoc
mit planul din timp, 
dar, după cum se vede, 
pentru îndeplinirea lui 
a așteptat toamna. A- 
cum, unde vor pune 
porumbul ? Tn pătule 
sau sub pat ?
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Organizarea și funcționarea
Consiliului Culturii

și Educației Socialiste
-a anunțat, prin de- 

îlui dc Stat a 
llul Culturii și Edu- 
rgan dc partid și de 
ducerea nemijlocită 
ntral al Partidului 

st Român și a Consiliului de 
înd menirea de a asigura 

cii partidului și sta
ll culturii și educa- 
a conduce și indru- 

te cliltural-edn- 
â in țara noastră, 

in decret, cre- 
stul consiliu răspunde in- 
unuia din țelurile principale 

ale partidului ?1 stalului, ale întregii 
noastre societăți — educarea omului 
nou. profund devotat cauzei socialis
mului și comunismului, cu o înaltă 
conștiință revoluționară, militant neo
bosit pentru înflorirea patriei, pentru 
promovarea a tot ce e nou și înain
tat in viața socială. Realizarea unui 
lip uman superior cere desfășurarea 
unei vaste activități politice și cul
tural-educative, dirijarea intr-o 
unică direcție și folosirea eficientă 
i tuturor mijloacelor de influențare 
a conștiinței de care dispune socie
tatea noastră socialistă.

Consiliul Culturii și Educației So
cialiste este chemat să acționeze pen
tru asigurarea unei înalte civilizații 
spirituale a poporului român, pentru 
îmbogățirea continuă a vieții ideolo
gice și culturale a societății noastre, 
pentru lărgirea orizontului de cultură 
al oamenilor muncii dc la orașe si 
sate, pentru însușirea de către cel ce 
muncesc a marilor valori ale cunoaș
terii universale, a tot ceea ce a rea
lizat mai de preț omenirea in dome
niul științei, culturii și artei. Ii re
vine, de asemenea, sarcina să acțio
neze pentru promovarea principiilor 
eticii comuniste, cultivarea unei înal
te responsabilități sociale și morale a 
cetățenilor față de interesele generale 
ale societății socialiste, educarea ma
selor in spiritul tradițiilor progresiste 
ale poporului, al tradițiilor revoluțio
nare ale clasei muncitoare, al frăției 
dintre oamenii muncii români, ma
ghiari. germani și de alte națio
nalități. pentru dezvoltarea sentimen
telor patriotismului socialist in rindul 
celor ce muncesc, fără deosebire de 
naționalitate, pentru cimentarea u- 
nității moral-politice a întregului 
popor in jurul Partidului Comu
nist Român.

Consiliul Culturii și Educației So
cialiste folosește toate mijloacele cul
tural-educative pentru afirmarea tot 
mai puternică in viața noastră socia
lă a concepției revoluționare, mate- 
rialist-dialectice și istorice despre 
lume și viață, militează pentru com
baterea concepțiilor retrograde, a 
mentalității înapoiate, moștenite din 
trecut, a influențelor ideologiei și 
moralei burgheze, a misticismului, 
naționalismului și șovinismului, a 
oricăror manifestări străine idealuri
lor societății noastre socialiste.

Așa cum se arată in decret. Consi
liul Culturii și Educației Socialiste va 
acționa, totodată, pentru educarea oa
menilor muncii in spiritul solidarită
ții internaționaliste cu toate popoare
le care făuresc noua orinduire, cu 
comuniștii și militanții progresiști de 
pretutindeni, cu popoarele care luptă 
pentru eliberarea de sub jugul domi
nației străine, pentru independență și 
dezvoltare de sine stătătoare, cu toate 
forțele revoluționare, democratice, 
care se ridică împotriva imperialis
mului, pentru progres social, pentru 
pace și colaborare intre națiuni.

Principalele atribuții ale Consiliului 
Culturii și Educației Socialiste sint 
acelea de a iniția acțiuni destinate 
stimulării creației in domeniul litera
turii și artelor prin promovarea ope
relor literare, cinematografice, tea
trale, muzicale și plastice, animate 
de spirit militant, corespunzător inte
reselor poporului, societății socialiste ; 
de a contribui la valorificarea critică, 
principială a moștenirii culturale ; 
Consiliul Culturii și Educației Socia
liste răspunde de elaborarea politicii 
de repertoriu a instituțiilor de artă 
de toate genurile, in spiritul cerințe
lor educative ale societății noastre, 
răspunde pc-ntru orientarea ideologi
că și artistică a producției naționale 
cinematografice și a difuzării filmu- BEnEJHUJHESHHFflîîl M. 
lui. corespunzător politicii culturale a *** “ “■ “
partidului și statului, aprobă planu
rile tematice ale editurilor și con
trolează activitatea acestora ; orien
tează și organizează producția de car
te și răspindirea ci, in vederea lăr
girii orizontului de cultură și a e- 

ției socialiste a maselor de oa
meni ai muncii ; exercită îndrumarea 
unitară a activității tuturor așeză
mintelor de cultură, acționind pentru 
ca ele să desfășoare o activitate am
plă de informare a oamenilor muncii 
de la orașe și sate asupra politicii 
interne și externe a partidului, a rea
lizărilor obținute in construcția so
cialistă, să difuzeze larg tot ceea ce 
este nou și înaintat in domeniul cul
turii, științei și tehnicii contempora
ne : stimulează dezvoltarea creației 
artistice populare, a folclorului nou, 
asigură punerea in valoare a tezau
rului nostru artistic popular.

Consiliul Culturii și Educației So
cialiste orientează. îndrumă și contro
lează activitatea tuturor publicațiilor 
culturale, literar-artistice pentru ca 
acestea să acționeze ca mijloace efi
ciente de promovare a filozofiei și 
esteticii maierialist-dialectice, a po
liticii Partidului Comunist Român in 
domeniul culturii, de stimulare a par- 
ticipârii creatorilor de artă la viața 
social-politică a țării ; organizează și 
îndrumă activitatea de cunoaștere, 
conservare și protejare a monumen
telor istorice, de artă plastică și de 
arhitectură de pe întreg teritoriul 
țării, valorificarea lor pe planul Cer
cetării științifice, al educației patrio
tice a maselor, al dezvoltării turis
mului.

Abonamente la ziare 
și reviste 

pentru trimestrul IV 
In întreaga țară, oficiile 

P.T.T., factorii poștali și difuzo- 
rii de presă din întreprinderi, 
instituții și de la sate, efectuea
ză reînnoirea abonamentelor la 
ZIARE și REVISTE pe trimes
trul IV al anului in curs.

Pentru ea servirea publica
țiilor preferate să poată fi făcu
tă de la 1 octombrie a.c. se re
comandă achitarea contravalorii 
abonamentelor cît mai urgent 
posibil.

în spiritul politicii externe a sta
tului roman <1 ■ pace si prietenie cu 
' " itv popoarele, Consiliul Culturii și 
Educației Socialiste acționează pentru 
dezvoltarea largă a colaborării cultu
rale dintre România și țările socialis- 
1'. țările in curs de dezvoltare și 
toate celelalte țări ale lumii, pentru 
extinderea contactelor și conlucrării 
dintre oamenii d • cultură din țara 
noastră și intelectualitatea progre
sistă de pretutindeni, pentru partici
parea activă a țârii noastre la viata 
cultural-artistică internațională ; face 
larg cunoscută pe plan mondial crea
ția culturală, geniul artistic al po
porului nostru, operele reprezenta
tive, de toate genurile, marile reali
zări alo culturii României socialiste ; 
asigură răspindiri 1 și cunoașterea In 
țara noastră a realizărilor culturale și 
artistice ale celorlalte popoare, a 
operelor progresiste, pătrunse de ma
rile idealuri umaniste, create in în
treaga lume.

Consiliul Culturii și Educației So
cialiste se preocupă de aplicarea unei 
politici juste de selecționare și pro
movare a cadrelor in domeniul său de 
activitate, de pregătirea ideologică 
și profesională a personalului din 
instituțiile culturale și răspunde, îm
preună cu Ministerul învățămintului, 
de activitatea instituțiilor de învățu- 
mint artistic ; orientează și asigură 
împreună cu uniunile de creație, cu 
ministerele și celelalte organe centra
le și locale alo administrației de stat, 
ca fondurile destinate culturii să fie 
folosite pentru promovarea artei so
cialiste, revoluționare și progresiste, 
pentru achiziționarea și difuzarea o- 
porelor care corespund intereselor și 
exigențelor societății noastre socia
liste.

Decretul stabilește, de asemenea, a- 
tribuțiile și răspunderile economico- 
financiare ale organismului nou creat.

Consiliul Culturii și Educației So
cialiste este organ deliberativ. In 
scopul îndeplinirii in bune condiții a 
sarcinilor și atribuțiilor sale, el se 
sprijină pe o largă participare a 
muncitorilor, țăranilor și intelectuali
lor români, maghiari, germani și de 
alte naționalități, a uniunilor de 
creație, a organizațiilor de stat, de 
masă și obștești, care au atribuții în 
domeniul activității cultural-educa
tive.

Consiliul este alcătuit în conformi
tate cu această prevedere.

Componența consiliului se aprobă 
de Comitetul Central al Partidului 
Comunist Român și Consiliul de Mi
niștri. la propunerea președintelui 
Consiliului Culturii și Educației So
cialiste. Președintele Consiliului Cul
turii și Educației Socialiste coordo
nează și activitatea Comitetului de 
Stat al Radioteleviziunii Române.

Consiliul Culturii și Educației So
cialiste este ajutat in activitatea sa 
de comisia pentru problemele cul
tural-educative de masă, comisia 
cinematografiei, comisia pentru re
pertoriile instituțiilor artistice șl co
misia monumentelor istorice și de 
artă.

In cuprinsul aceluiași decret este 
prevăzută înființarea comitetelor de 
cultură și educație socialistă în ju
dețe, municipiul București, in muni
cipii și orașe, ca organe de partid 
și de stat, îndrumate și controlate de 
Consiliul Culturii și Educației Socia
liste și conduse nemijlocit de co
mitetele de partid județene și al mu
nicipiului București, care răspund de 
conținutul și orientarea întregii ac
tivități cultural-educative ce se des
fășoară pe raza lor teritorială. Co
mitetele de cultura și educație so
cialistă județene, municipale și oră
șenești funcționează pe lingă comi
tetele executive ale consiliilor popu
lare.

Sint stabilite, de asemenea, struc
tura organizatorică a Consiliului Cul
turii și Educației Socialiste și unită
țile care se află in subordinea sa.

Decretul abrogă reglementările an
terioare privind organizarea și func
ționarea Comitetului de Stat pentru 
Cultură și Artă.

(Urmare din pag. I)

a-

metafizice,

claustrată, imbicsită. tenebroasă, a- 
păsătoare și ostilă omului. Au văzut 
lumina tiparului, a rampei sau a e- 
cranulul lucrări in care societatea 
noastră era configurată in imagini 
deformate, sufocante, fizionomia mo
rală a oamenilor fiind receptată în 
lumini negativiste, confuze și difuze, 
accentul căzind pe laturi morbide, 
instinctuale, scăldate in trivialități. 
Unor atari manifestări li s-au 
sociat, citeodată. obsesia artificială a 
morții și a spaimelor 
cultivarea ostentativă a sentimentu
lui incomunicabilității și alienării, 
suprasolicitarea condiției umane fun
ciar tragice. Atitudini criticist-me- 
tafizice — iată ce ne propun une
le poezii, lucrări in proză sau piese 
de teatru, dominate de elemente ab
surde, in care neesențialul e relevat 
ca esențial, intr-o perspectivă ce re
duce ființa umană la scara ei biolo
gică, acordind inconștientului cețos 
o importanță mai mare decit adevă
rului vieții obiective.

Firește, toate acestea au făcut oa 
din unele cărți să se degaje un pe
simism negru, demobilizator, în fla
grantă contradicție cu optimismul or
ganic, înțelept și echilibrat, al po
porului român și al societății noastre 
socialiste. Asemenea lucrări — care 
s-au bucurat doar de aprecie
rea unor snobi sau incompetenți — 
păcătuiesc mai întîi împotriva Ade
vărului și se știe că minciuna in artă 
e o crimă, condamnabilă ca oricare 
alta. Amintesc acest fapt pentru că 
unii dintre producătorii de asemenea 
lucrări evocă mereu, sub o formă 
sau alta, libertatea de creație, uitind 
că dacă adevărul nu e liber, liber
tatea nu poate fi adevărată. Cuprinși 
de o formă violentă de exclusivism 
estetizant, unii recenzenți sau conde
ieri se cred singurii posesori ai ade
vărului. Nimeni nu cere, desi
gur, unei opere de artă un opti
mism de paradă, o atmosferă idi
lică de operetă răsuflată. Nimeni 
nu dorește lucrări schematice, di
dacticiste, cu adevăruri eterne puse 
pe bucățele de zahăr sau cu perso
naje lineare și fără prihană, 
menea opere ar fi la fel de 
și nu servesc nimănui. Ceea ce 9e 
cere, pe bună dreptate, de către orice 
iubitor de artă este respectarea a- 
devărulul, a sensurilor fundamen
tale de dezvoltare a societății noas
tre, a atributelor organice ale me-

Ase- 
false

Un memorandum privind coopera
rea In domeniul folosirii energiei 
atomice in scopuri pașnice între Co
mitetul de Stal pentru Energia Nu
cleară și Comisia pentru Energia A- 
lomlcft a S.U.A. a fost semnat luni 
Ia București de Emlllan Rodcan. 
vicepreședinte al Comitetului de Stat 
pentru Energia Nucleară, și do John 
Flaherty, coordonator general-adjunct 
pentru relațiile externo al Comisiei 
pentru Energia Atomică n S.U.A.

La semnare au fost de față prof. 
Ioan Ursu, președintele Comitetului 
do Stat pentru Energia Nucleară, 
acad. Horia Hulubel, ministru consi
lier la Consiliul do Stat, funcționari 
superiori din Ministerul Afacerilor 
Externe, oameni de știință.

al Universității din București’ 4

profesorului Glenn 7. Seaborg

ministru 
Stat, a 

i a cunos- 
unul din 

fizicii atomice actuale —

Profesorului Glenn T. Seaborg din 
S.U.A., luareat al premiului Nobel, 
i-a fost decernată luni, in cadrul unei 
solemnități, diploma de „Doctor 
Honoris Causa" al Universității din 
București, pentru activitatea și crea
ția sa științifică în domeniul fizicii 
și tehnicii nucleare aplicate în 
scopuri pașnice și pentru importanta 
contribuție adusă la dezvoltarea co
laborării internaționale.

La solemnitate au participat prof. 
Ioan Ursu, președintele Comitetului 
de Stat pentru Energia Nucleară, 
acad. Șerban Țițeica, vicepreședinte 
al Academiei Republicii Socialiste 
România, reprezentanți ai Ministeru
lui Invățămîntului și ai Ministerului 
Afacerilor Externe, cadre didactice 
universitare, cercetători, studenți.

Au fost de față Leonard Meeker, 
ambasadorul S.U.A. la București, și 
membri ai ambasadei.

Acad. Horia Hulubei, 
consilier la Consiliul de 
expus activitatea științifică 
cutului om de știință — i 
pionierii 
concretizată in numeroase cercetări 
de fizică nucleară și descoperiri din 
chimia elementelor transuraniene. 
El a relevat, totodată, faptul că săr
bătoritul militează pentru o largă 
cooperare în domeniul nuclear și pe 
plan ‘ ’
rea

In 
dr.
rul .... . ___
Vântului american diploma de „Doc
tor Honoris Causa". Primind dis
tincția. prof. Glenn T. Seaborg 
și-a exprimat satisfacția pentru cins
tirea ce i-a fost acordată de cea mai 
mare universitate a României. El a 
subliniat, în cuvintul său. rezultatele 
bune obținute de atomiștii români in 
cercetările lor științifice, precum și 
in utilizarea energiei atomice in 
scopuri pașnice. Referindu-se la le
găturile de cooperare dintre specia
liștii țării noastre și cei din Statele 
Unite, el a relevat necesitatea extin-

mai general, pentru înțelege- 
intre popoare.

aplauzele 
docent Jean 
universității.

asistentei, prof. 
Livescu, recto- 
a inminat sa-

Manifestare consacrată centenarului nașterii
scriitorului Theodore Dreiser

In cadrul marilor aniversări cultu
rale recomandate de Consiliul Mon
dial al Păcii pentru anul 1971 se în
scrie și centenarul nașterii scriitoru
lui american Theodore Dreiser, că
ruia i-a fost consacrată o manifes
tare organizată luni după-amiază Ia 
Casa de cultură a I.R.R.C.S., sub aus
piciile Comitetului Național pentru 
Apărarea Păcii. Uniunii Scriitorilor, 
Consiliului Culturii și Educației So
cialiste și Institutului român pentru 
relațiile culturale cu străinătatea. 
Manifestarea a fost deschisă de prof.

diului social în care trăim. Respec
tarea unor atari adevăruri ar asigu
ra, neîndoios, un coeficient mai mare 
de inedit și originalitate oricărei 
creații. Marxismul nu ocolește aspec
tele dramatice, tragice ale vieții. De 
altfel, el a dezvăluit, primul, lucrul 
cel mai tragic de pe pâmint : exploa
tarea omului de către om. Dar, e de 
reținut că, dezvăluindu-1, el a găsit 
și soluțiile practice pentru înlătura
rea surselor tragicului social. Con
statarea acestei dureroase realități 

Opera autentică de artă
exprimă întotdeauna

adevărul vieții
revoltătoare n-a condus spre un pe
simism deprimant, ci spre o atitudine 
optimistă, activă, de luptă. Partidul 
nostru, secretarul său general, tova
rășul Nlcolae Ceaușescu, ne-au dat 
atitea exemple de gindire îndrăznea
ță, creatoare, de dezvelire curajoasă 
a lipsurilor din societatea noastră, a 
petelor care mai umbresc, pe ici pe 
colo, mediul nostru socialist. Recen
tele măsuri de îmbunătățire a mun
cii ideologico-educative se înscriu 
lntr-un asemenea context. Ele ates
tă o atitudine critică lucidă, dialec
tică și constructivă.

Firește, creatorul socialist e dator 
să facă in opera lui un act de etlo- 
logie socială, să cerceteze cauzele 
neajunsurilor unui anume mediu, dar 
nu pentru a rămine la o satisfacție 
cinică și Ia o poziție negativistă ci 
pentru a ajunge la un diagnostic, 
pentru a propune un remediu. Aici 
stă funcția lui educativă și rolul te
rapeutic al operei sale. Intr-o socie
tate democratică și constructivă ca a 
noastră, opera nu mai poate avea o

Erau prezenți Leonard Meeker, 
ambasadorul S.U.A. la București, pre
cum și prof. Glenn Seaborg, din 
S.U.A., laureat al premiului Nobel, 
savant dc prestigiu mondial in do
meniul fizicii și tehnicii nucleare, 
care se află In vizită in țara noastră.

Memorandumul, încheiat pentru 
perioada 1971—1972, prevede schim
buri reciproce de oameni de știință, 
acordnrea dc burse de specializare, 
schimburi de materiale documenta
re, științifice și tehnice, efectuarea 
de studii și cercetări comune in do
meniul aplicațiilor pașnice ale ener
giei nucleare etc.

(Agerpres)

derii acestora, fapt care va constitui 
o contribuție la întărirea 
lume.

păcii in

Luni la 
oferit un 
Glenn T.

★
amiază, prof. Ioan Ursu a 
dejun in onoarea prof. 
Seaborg.

_ *In seara aceleiași zile, oaspetele 
american a părăsit Capitala, indrep- 
tindu-se spre Viena.

Pe aeroportul Otopeni. cl a fost 
condus de prof. Ioan Ursu. acad. 
Horia Hulubei, de alți oameni de 
știință și cadre didactice universi
tare.

Au fost prezenți Leonard Meeker, 
ambasadorul S.U.A. la București, și 
membri ai ambasadei.

înainte de plecare, prof. Glenn T. 
Seaborg a avut o convorbire cu re
dactorul Agenției române de ' presă 
Agerpres, Adina Constantinescu, că
reia i-a declarat, intre altele :

Sint deosebit de onorat că in cursul 
prezentei vizite in România am avut 
înalta cinste de a fi primit de pre
ședintele Consiliului de Stat. Exce
lența Sa, domnul Nicolae Ceaușescu. 
Discuțiile purtate cu acest prilej m-au 
impresionat adine și au fost extrem 
de interesante și fructuoase, deschi- 
zind, cred, noi perspective de colabo
rare intre atomiștii români și ameri
cani in folosirea energici atomice in 
scopuri pașnice. De altfel, țin mult 
sâ mă reîntorc cit se poate dc curind 
in țara dumneavoastră. Sper că voi 
veni chiar anul viitor, pentru a sus
ține unele conferințe de specialitate 
in fața colegilor români, cu care în
trețin de multă vreme relații de 
strinsă prietenie și colaborare.

Intenționez să fac tot ceea ce imi 
va sta in putință pentru a realiza 
toate prevederile memorandumului 
semnat la București, pe perioada 
1971—1972, în scopul extinderii legă
turilor dc cooperare intre oamenii de 
știință din România și cei din S.U.A., 
spre binele păcii in întreaga lume.

(Agerpres)

univ. Romul Munteanu, directorul 
Editurii „Univers", care a prezentat 
personalitatea și activitatea scriito
ricească a lui Theodore Dreiser.

In continuare a vorbit scriitorul 
Petre Solomon despre creația mare
lui prozator american militant pen
tru dreptatea socială si afirmarea 
plenară a personalității omenești și 
a fost proiectat filmul artistic „Sora 
Carrie", transpunere cinematogra
fică a romanului cu același titlu al 
lui Theodore Dreiser.

(Agerpres)

finalitate criticist-dezagregantă, ci una 
de sinergie socială, determinind pe 
fiecare membru al societății să con
tribuie cu priceperea și dinamismul 
său la întărirea societății în cadrul 
căreia Iși poate realiza propria sa 
personalitate. Sentimentul însingură
rii, al individului neințeles și strivit 
de societate, al alienării pe care-1 în- 
tilnim in unele romane și poezii nu 
poate fi reprezentativ pentru socie
tatea noastră șl este incompatibil cu 
realitatea obiectivă a mediului so-

cial actual. Alienarea 
caracteristică orlnduirii 
deoarece produsul societății 
este brutal separat de 
său și acaparat de 
tate. Banii, marfa,
erijează in idoli, care 
omului și-1 strivesc
lor absorbantă. Omul

socială este 
capitaliste 

umano 
producătorul 

o minori- 
capitalul se 
devin străini 
cu puterea 

_________ ____ e în ro
bia banului, e sclavul lui neputincios, 
intr-o asemenea lume. O asemenea 
societate strivește personalitatea uma
nă pe care o înstrăinează de esența ei. 
Din alienarea fundamentală de ordin 
economic derivă in capitalism alte ti
puri de alienare — socială, politică, 
morală etc. Acolo, alienarea politică 
este expresia alienării economice și 
sociale. Dar și acolo, in capitalism, 
există forțe organizate, progresiste, 
care luptă împotriva inechităților so
ciale, ideologiei burgheze, forțe care 
promovează o filozofic, o cultură a în
crederii in om, in perspectiva opti
mistă a destinului social. Cu atît mai 
mult in societatea noastră unde omul 
este producătorul și stăpînul bunu-

0 tribună de afirmare a ideilor 
înaintate, de promovare 
a anei literaturi sociale

Incontestabil, Contemporanul avea 
să devină, destul do repede după 
apariția sa, acum 00 do ani, u doua 
revistă in importanță, după Convor
biri literare. Ba chiar in cițiva ani 
va izbuti să Îndrepte atenția publi
cului, in bună măsură, spre noua re
vistă tinărâ, combativă și militantă. 
Aprecierea datorată oamenilor de 
cultură ai timpului avea să fie con
firmată de istorie. Intr-adevăr, publi
cația fondată la Iași, in 1081, din ini
țiativa cercului de intelectuali socia
liști, și-a cucerit, din capul locului un 
prestigiu, o faimă fără precedent și 
urmare In epoca respectivă. Tirajul 
se fixează de la primele numere la 
cifra, atunci efectiv astronomică, de 
5 000—6 000 exemplare, și interesul 
pentru publicație creștea mereu. Era 
citită, citată și comentată in cercu
rile socialiste ale mișcării muncito
rești, ca și de publicul intelectual, ti
neretul studios socotind revista re
dactată de Ion Nădejde „evanghelia 
acelei vremi".

Fără a ne propune să abordăm in 
acest articol rolul său în dezvoltarea 
mișcării socialiste românești, trebuie 
arătat că ecoul acesta tulburător, în
registrat, cum spuneam chiar de la 
primele numere, era deplin explica
bil. Contemporanul aducea cu sine 
un spirit nou șl innoitor, consonant 
cu tot ceea ce cucerise știința și es
tetica epocii. Subintitulată „revistă 
științifică și literară", Contemporanul 
iși definea in articolul inaugural in
tenția : „Scopul nostru c a face cu
noscut publicului român cum privește 
știința contemporană lumea". Teoriile 
moderne in știința europeană din a 
doua jumătate a veacului XIX sint 
fără parcimonie prezentate și popu
larizate. Ion Nădejde, cu vastele 
sale cunoștințe enciclopedice și cu 
darul său rar de popularizator, scrie 
alert și informai despre teoriile lui 
Darwin, Haeckel, Spencer, Laplace. 
Wundt, Morgan. In spațiul unor ru
brici repede devenite populare sini 
inserate articole, pe atunci cu efect 
penetrant : Despre darwinism, Ce 
știm despre lmne, Educațiunea inte
lectuală morală și fizică după N. 
Spencer. Originea ființelor viețuitoa
re, Descoperirile lui Pasteur despre 
turbare, Agricultura științifică. Este 
sau nu Dumnezeu, Creștinismul și 
desființarea robiei ș.a. Astăzi, firește, 
asemenea teme și adevăruri științi
fice par lucruri comune. Dar in at
mosfera timpului, cind darwinismal 
era considerat o erezie periculoasă, 
cind descoperirile științifice moderne 
erau abia știute de cițiva intelectuali 
cu vederi largi, popularizarea teorii
lor evoluționiste și materialiste au 
avut un caracter militant, revoluțio
nar, au captat și au instruit publicul 
larg. Dc altfel, curind a apărut ca 
ripostă, la Iași, Revista teologică, 
cu un declarat program antidarwmisi 
și antimaterialist. Polemica încleștată 
intre cele două publicații, reflectind, 
in mare, lupta dintre două ideo
logii, e urmărită avid, izbinda 
Contemporanului fiind socotită cu 
satisfacție ca un triumf al științei 
împotriva obscurantismului.

Sâ adăugăm că paralel cu preocu
pările de popularizare a cuceririlor 
înaintate ale științei, revista pornește 
un război necruțător împotriva „ig
noranței și a șarlatanismului". Efec
tul a fost fulgerător. O rubrică anu
me creată („Monstruozități științifice 
și literare") programa, număr de nu
măr, articole care denunțau practicile 
reprobabile ale unor „somități" pen
tru care plagiatul și eroarea erau mo
dalități de lucru curente. Lumea in
telectuală urmărea cu răsuflarea tă
iată cum se prăbușeau peste noapte 
„statui impozante" cu o stabilitate 
pină atunci neîndoielnică. Redactorii 
Contemporanului așezau pc două co
loane plagiate rușinoase, dezvăluiau 
erori de informație grosolane, eviden- 
țiau ignoranța strecurată trufaș in 
manuale liceale și cursuri universi
tare. Nu era, cum s-ar crede, o cam
panie dc „scandal", ci un act de nece
sară asanare a vieții științifice și cul
turale. Prin dezvăluirile lor, tinerii so
cialiști de la Contemporanul au făcut 
efectiv operă de educație, contribuind 
la primenirea climatului științific și 
intelectual. De atunci Încolo plagia- 
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rilor materiale, asemenea sentimente 
de alienare socială nu pot să încerce 
decit paraziții sociali. Iată de ce ni 
se pare stranie judecata de valoare 
exprimată in revista Ateneu, care, 
vrind să marcheze trecerea de la 
generația de prozatori reprezentată 
printre alții de Marin Preda, D. R. 
Popescu, Fănuș Neagu, Al. Ivasiuc 
la aceea a lui Augustin Buzura, Pe
tru Popescu, Romulus Guga, descria 
fals, intr-un limbaj confuz, inadec
vat, mediul social de azi și reflec
tarea lui in atmosfera unor opere li
terare : „...de la „risipitori", „bol
navi", ori „cunoscători" ai tainelor 
ascunse în noaptea relațiilor intra 
sau inter-umane, la „absenți", „obo
siți", „prinși". Sint aceștia din urmă 
personaje bolnave sau obosite de lu
ciditate, atinse de aripa scepticismu
lui, dar nu a pesimismului, deși a- 
deseori prinderea lpr in păienjeni
șul determinanților externi favorizea
ză cu forță de destin înstrăinarea 
(s.n.) chiar infrîngerea. Nu o dată a- 
semenea Însușiri negative, cu aparen
ță de semne ale pasivității fataliste, 
dezvăluie resursele de umanitate au
tentică, exprimă o atitudine de ele
vată ținută etică : „boala" ca și „ab
senteismul" reprezintă forme disimu
late de refuz al agresivității confor
miste (s.n.) infirmă cameleonismul 
social, menit a converti nucleul tra
gic al autodefinirii în melodramele 
vegetării larvare". în acest verbiaj 
pedant, confuz și derizoriu este evi
dent denaturată și interDretarea per
sonajelor, și a atmosferei operelor 
respective, cit și a mediului social 
pe care-1 oglindesc.

In mediul nostru social nu se poa
te importa alienarea ca o marfă 
oarecare, ea nu poate deveni sub
stanța unor destine sociale, care 
să alimenteze atmosfera unor opere 
de artă. O asemenea atmosferă vine 
in contradicție cu trăsăturile intime, 
organice, ale mediului social obiec
tiv și cu specificul nostru național 
ale cărui atribute sint, printre altele, 
sociabilitatea, omenia, comunicativi
tatea. Alienarea, ca substanță a crea
ției, ca determinantă a evoluției per
sonajelor, a atmosferei sociale repre
zintă cel mult un fals artistic sau, 
și mal grav, o diversiune ideolo
gică. Critica literară este cu 
atit mai mult datoare să analizeze 
operele artistice și din acest unghi 
de vedere să se pronunțe mai ferm 
și asupra adevărului social ce se de
gajă din atmosfera operei. 

tul și înșelăciunea in știință nu au 
mai putut înflori ca metodă de uz 
curent. Că asemenea practici s-au 
mai inltlnit, cine n-o știe ? Dnr cam
pania Contemporanului a al ras aten
ția asupra unui fenomen care deve
nise flagel, i-a diminuat mult pro
porțiile, incurajind travaliul original 
și onestitatea științifică, croind un 
teren pregătit pentru afirmarea crea
ției proprii, a gindirii științifice șl 
literaro românești. Faptul, repetăm, 
cu un ecou uluitor, fără prece
dent in publicistica românească, a 
fost unanim recunoscut de intelec
tualii de frunte ni timpului, sancțio- 
nind prestigiul și autoritatea morală 
a revistei socialiste. Gestul curajos al 
Contemporanului a fost salutat și de 
revista Convorbiri literare iar, in 
1887, Delavrancea scria admirativ 
despre „tinerii muncitori de la Con
temporanul" care au dezvăluit că 
„pseudosavanții noștri nu făcuseră 
decit să fure prostește". Nu uităm să 
menționăm că, făcind aceste amare 
dezvăluiri, tinerii de la revista socia
listă ieșeană tindeau mult mal de
parte. Anume să sublinieze cauzele 
sociale ale unui climat tolerant cu 
șarlatania și ignoranța, să releve spi
ritul vetust al cunoștințelor predate 
în școală, starea materială deficientă 
a instituției școlare. „Vițiile" dezvă
luite aveau deci o cauzalitate so-

30 de ani 
de la apariția revistei 

„Contemporanul"

cială. Și împotriva acesteia trebuia, 
nu in ultimul rind. să se militeze cu 
statornicie și responsabilitate.

Dar spiritul combativ, înaintat ai 
Contemporanului nu s-a manifestat 
numai in planul științei. Dupâ cițiva 
ani. mai precis din 1886—1887, acest 
spirit avea sa se impună și in com
partimentul literaturii. De fapt, insă, 
ca să spunem lucrurilor pe nume, nu 
in al literaturii propriu-zise, cit in 
estetică și in domeniul criticii. Revis
ta avea și preocupări literare, C. Miile 
ingrijindu-se ca literatura să nu lip
sească din nici un număr. Intenția a 
fost realizată și literatura era încu
rajată și publicată. Examinată astăzi 
cu luciditate și vigoare, din perspec
tiva istoriei literare, nu se poate să 
nu observăm calitatea modestă a a- 
cestei beletristici. Din ceea ce s-a 
publicat aici se pot reține unele din 
versurile lui Traian Demetrescu și 
I. Păun Pincio sau Miile, citeva 
schițe datorate Sofiei Nădejde sau lui 
Victor Crăsescu. Dar, ne grăbim să 
spunem, importanța compartimentu
lui beletristic al Contemporanului 
nu trebuie căutată în calitatea sa 
estetică. Important e aici climatul pe 
care ii pregătea direcția anunțată și 
creată, demonstrația privind legiti
mitatea socialului in planul esteticu
lui. Scriitorii Contemporanului reiau 
o tradiție venerată, aceea a genera
ției pașoptiste, ințelegind să dea ver
bului o finalitate nemijlocit socială 
și culturală. Că opera lor nu e toc
mai izbutită, cine ar putea-o nega ? 
Au avut insă meritul de a. fi preluat 
un legat, o vreme abandonat, și de a 
fi contribuit la crearea atmosferei 
literare din care, peste două-trei de
cenii, aveau să țișnească un Sado- 
veanu sau Goga.

Dar, cum spuneam, marea semni
ficație a sectorului literar al Contem
poranului stă in primul rind in este
tica promovată, ca și in critica lite
rară pe care a practicat-o de pe po
ziții combative, împotriva idealismu
lui. Meritul, nu e un secret pentru 
nimeni, ii revine integral lui C. Do- 
brogeanu-Gherea. Gherea a fost la 
vremea sa expresia spiritului modern 
in estetica și critica românească — 
ințelegind prin aceasta gindire so
cială avansată, poziție materialistă 
combativă. înaintașul și, apoi, ad
versarul său, T. Maiorescu, per
sonalitate de cultură filozofică supe
rioară, rămăsese in materie de 
estetică la Hegel, Kant și Scho
penhauer. Refuza să înregistreze 
și să considere tot ceea ce aduseseră 
nou estetica și critica modernă. De 
abia mai tirziu, după 1894—1895, și 
ca o reacție la scrierile lui Gherea, 
noua generație de tineri junimiști 
avea să încerce o acomodare cu noile 
preocupări ale esteticii și criticii lite
rare. Aceasta se va petrece insă tir
ziu, cind de aproape un deceniu 
Gherea se afla la zenitul popularită
ții sale. Așadar, oricit ar părea, 
pentru unii, de paradoxal (dar nu 
este !), Gherea a fost un spirit mo
dern, european, Ia curent cu tot ceea 
ce apăruse nou și interesant in dis
ciplina căreia i se dăruise. îi citise 
pe toți mani esteticieni și critici li
terari ai epocii : Taine, Sainte-Beuve, 
Brandes, Brunetiere, Cernîșevski, 
Hennequin Guyau, Faguet. Era o 
epocă dominată de pozitivism și 
scientism. Estetica nu i se va putea 
sustrage, accentul căzind acum pe 
probleme ale emoției estetice, ale psi
hologiei receptării artei și ale ex- 
plicitârii științifice a emoției estetice. 
Gherea era familiarizat îndeaproape 
cu toate aceste noi preocupări, ca și 
cu literatura modernă (Baudelaire, 
Verlaine, Dostoievski, Rollinat, Max 
Nordau, Ibsen, Thomas Hardy, 
Hauptmann). Scientismul pozitivist 
în estetică, istorismul și modalitatea 
analitică in critică se grefau perfect 
Pe formația sa spirituală, materialis
tă și marxistă, i se potriveau perfect 
și le va practica, în scrierile sale, cu 
talent și vocație reală.

Concepția estetică promovată de 
Gherea a deschis realmente o nouă

; t v______
j PROGRAMUL I

/ 18,00 Deschiderea emisiunii. Eml-
J siuno literară : „Unde sint
\ eroii Literatura pentru șl
i despre tineret (Anchetă cu
) cititorii).
i 18,20 Toate pînzele sus ! — emislu-
) ne pentru pionieri.
i 18,50 Cintece șl jocuri populare,
j 19,00 Breviar juridic.
I 19,15 Publicitate.
1 19,20 1001 de seri.
I 19,30 Telejurnalul de seară.
> 20,00 Reflector.
I ’0.15 Concertul extraordinar al Fi-
’ larmonlcii „George Enescu".
I Solist David Olstrah In pro-
’ gram : „Uvertura festivă" de
\ Sigismund Toduță : „Concer

direcție și orientare în cultura româ
nească modernă. O estetică dc o con
cepție nouă, care dezvăluia relația 
dintre creație șl condițiile sociale, 
concomitent cu funcția socială a ope
rei literare, care releva că litera
tura și arta sint o expresie mijlocită 
h realității existențiale, că tonalita
tea particulară a operei, ircpetabllă 
in unicitatea ci, e un ecou al epocii 
istorico cu care a fost confruntat 
creatorul. Gherea a fost preocupat, 
nu fără Îndreptățire, de concepția 
despre viață și lume și nu numai — 
cum s-a spus cu exagerație — de 
aceea a creatorului. Accentul cădea, 
dimpotrivă, pe ideațla operei. Ca po
zitivist și marxist, Gherea nu a ne
glijat aspectele ideatice ale ope
rei, acordind atenție unor aseme
nea factori ca socialul, politicul, 
eticul, socotind că ele se integrează 
in sfera categoriei estetice. Ar fi insă 
nedrept să spunem că a evaluat, in 
actele analitice, opera literară numai 
in funcție de acești factori. De fapt, 
se poate spune că meritul său stă și 
in aceea că a așezat procesul de 
evaluare critică pe fundamentele 
unei concepții estetice mai generale 
sau, altfel zicind, pe o ideologie li
terară, ea insâși clădită pe o ințele- 
gere filozofică raționalistâ și mate
rialistă. Respingerea fermă de către 
Gherea a teoriilor puriste șl autono
miste la sfirșilul secolului trecut a 
fost modernă nu numai atunci. Ea 
se validează și dacă o confruntăm 
cu acele teorii estetice contemporane 
care privesc cu reticență și chiar re
probare considerațiilo privind sem
nificația social-islorică a artei. Fireș
te, terminologia estetică a lui Gherea 
poate fi azi. din anume puncte de 
vedere, vetustă și — uneori — im
proprie. Firește că aflăm in studiile 
sale destule demonstrații și expli- 
citări care nu se mai susțin in Între
gime. Să nu uităm insă că ele au fost 
scrise acum șapte-opt decenii și că au 
meritul pionieratului. Au deschis un 
drum și o orientare, urmată apoi și 
dezvoltată de un Ibrăileanu sau Ra- 
lea. E un merit și un rol de remar
cabilă importanță istorică.

Așa se și explică excepționala au
diență a studiilor sale. Dacă, pină in 
1886—1887, mulți dintre cititorii Con
temporanului erau atrași in primul 
rind de articolele științifice, mo
derne și înaintate prin tot ceea ce 
comunicau, de acum incolo atenția 
se mută spre acele zone în care 
erau inserate studiile lui Gherea. 
Și ele polemice (iar floreta era în
dreptată împotriva opiniilor uneia 
dintre personalitățile cele mai Ilustre 
ale timpului), studiile lui Gherea ve
hiculau idei noi. Cei care se 
Întorseseră curind de la studii din 
străinătate sau cei care erau la 
curent cu literatura de peste hotare 
aveau revelația unui spirit sincron 
cu ceea ce se discuta în cercurile in
telectuale europene. După o scurta 
perioadă de cumpănire, au fost mai 
toți cuceriți. Articolele și stu
diile antimaioresciene au stirnit 
un mare ecou, determinind, ceea 
ce n-ar fi exagerat să numim, o dis
locare de mentalitate in conștiința 
epocii. Prin 1894, Mihail Dragomires- 
cu, junimist convins, îl scria alarmat 
de la Paris profesorului său că Ghe
rea „are partizanii cei mal infocați 
printre cei mai inteligenți studenți 
ce i-am intilnit aici...".

Gherea are deci meritul remarcabil 
de a fi adus (prin Contemporanul, 
apoi prin Literatură și știință) la noi 
ceva din ideația materialistă a este
ticii europene. Apoi, lot „in spi
ritul veacului", Gherea inițiază 
in Contemporanul primele studii 
analitice despre opera unor scrii
tori. Studiul despre Eminescu, cu 
toate erorile de interpretare, rămîne 
totuși prima exegeză, modern con
cepută, a operei marelui romantic. 
Iar cele care au urmat (despre Ca- 
ragiale, Coșbuc, Vlahuțâ) au creat 
statutul posibil al unei critici științi
fice, analitice în România. Că apoi 
aceasta și-a elevat condiția, ob- 
ținind, datorită criticilor ce s-au ivit, 
valențe și structuri nebănuite, aceasta 
e altceva. întemeietorul criticii mo
derne, analitice (ii repetăm, firește, 
in aprecieri pe Lovinescu, Călinescu, 
Vianu, Șerban Cioculescu) in țara' 
noastră rămine însă Dobrogeanu Ghe-I 
rea. Iar primul act al acestui proces, 
punerea pietrei fundamentale, s-a1 
consumat, in 1886, in paginile Con
temporanului.

Rolul acestei reviste care, cum spu
nea savantul N. Leon, „a fost cea mai 
îndrăzneață și mai incisivă din cîte 
au fost la noi" nu se limitea
ză doar la ecoul înregistrat in 
epocă. A inaugurat efectiv o nouă 
orientare in critică și estetică, in li
teratură, cu știute implicații in evo
luția generală a culturii românești. 
Generația de intelectuali care s-a 
format in aceste decenii a rămas 
ciștigată pentru idealurile generoase, 
larg umanitare, cu convingerea, pro
fund asimilată, a necesității unei 
atitudini militante pentru progresul 
social, moral și intelectual. Marile 
personalități progresiste care au ilus
trat știința și cultura românească 
pină tirziu, in anii interbelici, iși da- 
toresc convingerile „spiritului Con
temporanului", revistă pe care cu În
dreptățire o aniversăm acum ca pe 
un moment remarcabil in evoluția 
culturii, a ideologiei culturale româ
nești. Literatura și cultura noastră 
de astăzi iși revendică in Contempo
ranul un precursor prestigios. Idea
lurile sociale și estetice afirmate in 
revista socialistă ieșeană și-au aflat 
acum împlinirea. O împlinire la o 
altă scară, superioară, in devenirea 
istorică a culturii românești, in con
dițiile victoriei socialismului.

Z. ORNEA

tul pentru vioară șl orches
tră" de L. V. Beethoven. Di
rijor Mircea Cristescu.

21,10 Seară de teatru : „Călătorie 
in noapte" de I. Șeitan.

22,00 O interpretă îndrăgită a cîn- 
teculul bihorean : Marla 
Bradu.

23.15 Oameni șt fapte.
22,30 Muzică ușoară românească.
22,45 Telejurnalul de noapte.

PROGRAMUL II
20.15 Desene animate.
20,25 Unlversltarla. La început de 

drum.
20.40 Blocnotes de Eugen Mândrie. 
20,55 Buletin de știri.
21,00 Cărți și idei. Creație șl Idea- 

țle - culegere de studii șl 
articole. Participă : Gh. Achl- 
țel șl Z. Ornea.

21,20 Șlagăre șl interpret! de pre
tutindeni.

2210 Film serial „Oameni în 
luptă" (I). Producție a tele
viziunii din R.D.G.

I
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I
I
I
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I
I
I
I
I
I
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Ieri au început în Capitală

Lucrările Conferinței
de ergonomie

Luni t-au deschis la București lu
crările Conferinței de ergonomie, or
ganizată de Ministerul Muncii, Aca
demia de Șliinte Sociale Politice a 
Republicii Socialiste Rom .n:a «j Aca
demia de Științe Medicale

La cezbaien iau parte peste 400 de 
specialiști din Întreaga țară, Ingineri, 
economiști, sociologi, medici, psiho
logi. conducători de Întreprinderi, 
unități de cercetare șl proiectare, 
cercetători, cadre didactico din invft- 
țamintul superior, profesional, teh
nic, de specialitate și de cultură ge
nerală.

Cuvintul de deschidere a lucrărilor 
a fost rostit de Petre Lupu, minis
trul muncii. Arătînd că reuniunea 
și-a propus să dezbată probleme de 
ansamblu ale ergonomici cum sint : 
cooperarea specialiștilor din diferite 
profesii, caracterul practic aplicativ 
al cercetărilor economice, calificarea 
polivalentă a celor care trebuie să 
concure la rezolvarea problemelor 
privind relația om-mijloc dc muncă- 
mediu, vorbitorul a relevat că actuala 
conferință constituie începutul acțiu
nii dc unire a tuturor forțelor insti
tuțiilor și a specialiștilor cate au 
preocupări in activitatea ergonomică. 
Discutarea problemelor ce vor fi a- 
bordate cu acest prilej urmărește să 
asigure valorificarea mai bună a re- 

, zultatelor cercetărilor efectuate, să 
1 propună un cadru organizatoric in 

care să se desfășoare coordonat acti
vitatea de ergonomie, să contribuie la 
stimularea creației românești in acest 
domeniu. In continuare, vorbitorul s-a 
referit la rolul ministerelor și celor
lalte organe centrale in asigurarea in
troducerii ergonomici in domeniul 
cercetării, proiectării, producției, in- 
vățămintului și altor activități ale 
vieții sociale.

Aducind salutul Prezidiului Acade
miei de Științe Sociale și Politice, pre
ședintele acestui for. Miron Constan- 
tinescu, a arătat că. după citeva co
locvii și intilniri științifice in dome
niul ergonomiei, sintem astăzi In 
măsură, conform hotăririi Comitetu
lui Central al P.C.R. și indicațiilor 
personale ale tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, să convocăm o conferință 
care, prin amploarea ei, depășește tot 
ceea ce s-a făcut in acest domeniu 
pină acum in țara noastră. Faptul 
cel mai important insă este acela al 
participării la această consfătuire a 
unor oameni de mai multe speciali
tăți — ingineri, medici, fiziologi, psi
hologi. sociologi, economiști — oa
meni care se adună pentru că înțe
leg că in această știință complexă 
a ergonomiei nu se poate lucra deci*  * 
in colaborare. Ceea ce s-a făcut pină 
acum a reprezentat, desigur, un în
ceput, și in cadrul acestui început

• Teatrul Național „I. L. Cara- 
ciale“ (sala Comedia) : Cui l-e fri
că de Virginia Woolf ? — 20.
e Teatrul „Ion Creangă". Co
moara din Insula piraților - 16.
- Teatrul satiric muzical „C. Tă- 
nase- (Sala Savoy) : Sonatul Lu
nii - 19.30.

Timpul probabil pentru zilele dc 
22, 23 și 24 septembrie. In țară : 
vremea devine in general frumoasă 
și se va încălzi ușor in toate regiu
nile țării. Cerul va fi variabil. Vor 
cădea ploi izolate, la început in 
nord-estul țării, apoi, in a doua 
parte a intervalului, și in nord-vest. 
Vintul va sufla slab, pină la potrivit. 
Temperaturile minime vor fi cu
prinse intre 2 și 12 grade, izolat mai 
coborîte la începutul intervalului in
depresiunile din estul Transilvaniei, 
iar maximele vor oscila intre 13 și 23 
grade, local mai ridicate. La începu
tul intervalului condiții de brumă.

participare, creează tuturor celor ce 
muncesc posibilitatea de a influența 
nemijlocit activitatea statului, a 
organelor puterii, a organizațiilor de 
masă și obștești in toate sferele de
servirii. Oricit de clare ar fi insă a- 
ceste reglementări, este cert că nu 
se poate vorbi de o reală creștere a e- 
ficienței controlului obștesc decit 
in condițiile in care cei chemați să-1 
exercite manifestă o înțelegere clară 
a intereselor obștești, au competența 
necesară, dovedesc principialitate ?i 
fermitate, ca și o neobosită perseve
rență în această activitate.

Una din formele specifice de ma
nifestare a democrației noastre socia
liste este dialogul permanent dintre 

conducerea de partid și dc stat și po
por, punerea in discuția maselor largi 
a principalelor legi și măsuri de 
perfecționare a vieții sociale. Aceste 
dezbateri publice creează însă doar 
cadrul pentru participarea celor ce 
muncesc la elaborarea deciziilor. Im
portant este ca mase cit mai largi 
să ia parte la dezbateri, să se pro
nunțe asupra legilor și măsurilor 
propuse, in cunoștința de cauză șl cu 
înaltă responsabilitate, ceea ce impune 
ridicarea gradului de conștiință con
comitent cu creșterea nivelului lor de 
cultură și de competență profesională.

Democrația socialistă Înseamnă 
proclamarea și garantarea celor mai 
largi drepturi și libertăți la care au 
aspirat masele muncitoare de-a lun
gul tuturor timpurilor. Chezășia exer
cițiului efectiv al acestor drepturi 
rezidă însă in înțelegerea și respec
tarea de către fiecare cetățean și a 
îndatoririlor față dc societate, înda
toriri între care in prim plan se si
tuează apărarea proprietății socia
liste. a marilor cuceriri revoluționare 
ale poporului, lupta împotriva a tot 
ceea ce ar putea să le aducă o cit de

cinema
1 
ț

1

15.30;
8.30—20.30 In

• Frații : SALA PALATULUI (se
ria de bilete 3779) - 19,30. CAPI
TOL — 9.15; 11,30; 14; 16,30;
18,45; 20.
• Cele șapte logodnice ale ca
poralului Zbruev : LUCEAFĂRUL 
9; 11.15; 13.30; 16; 18.30: 20.45.
a Aeroportul : SCALA — 10;
J3.30; 17; 20.30. GRADINA SELECT
— 19. GRADINA DOINA - 19.15.
• Start la moștenire: FESTIVAL
— 9: 11; 13; 15; 17; 19; 21, la gră
dină - 20.
• Marele premiu : PATRIA — 9.30;
13; 16.30; 20.
e Așteptarea: BUCEGI — 16; 18. la 
grădină - 20. MIORIȚA - 10; 12,30; 
15; 17.30; 20.
• După vulpe : BUCUREȘTI — 9; 
11,15; 13,30. 16.30; 18.45; 21. FAVO
RIT - 9.15; 11,30; 13.45; 16; 18,15; 
20.30, GRADINA CAPITOL - 19,15.
• Asediu;: AURORA - 9.30; 12, 
15; 17.30; 20. Ia grădină - 19. FLA
MURA — 10; 12,30; 15,30; 18: 20.15.
• Cromwell: CENTRAL — 10;
13.30; 16.45; 20, FEROVIAR - 9; l 
12.30; 16.15; 19.45. EXCELSIOR — I 
9.15; 12.30; 16: 19.30. MODERN — l 
8.30; 11.30, 14,30; 17,30: 20,30. la gră- 1 
dină - 19. l
• Articolul 420: GRIVITA - 9; 1
12.30; 16; 19.30. MELODIA - 9; l
12,30; 16; 19.30, TOMIS - 9; 12.30: ’
16. la grădină — 19.30.
• Boxerul: FLACĂRA
13, 20,15, DACIA 
continuare.
• Parada circului: TIMPURI NOI 
ft—20.30 in continuare. VOLGA — 
9; 11.15: 13.30; 15.45: 18,15; 20.30.
• Femeia îndărătnică : CINEMA
TECA (sala Union) — 9: 11.15:
13.30: 16: 18.15; 20.30.
« Floarea soarelui: UNIREA — 
15 30; 18. la grădină — 20, VIITO
RUL - 15.45: 18; 20.J5.
« Direcția Dorlln: ÎNFRĂȚIREA 
ÎNTRE POPOARE — 15,30;
17.45 : 20.
• Omul orchestră: VICTORIA —
9: 11.15: 13.30; 16: 18.30; 20,45.
POPULAR — 15.30; 18; 20.15.
A Cîntărețul buclucaș: LIRA — 
15.30; 18, la grădină — 20.
e Hello Dolly: GLORIA - 9: 12.30: 
16: 19.30.
e Tick. Tick, Tick: MOȘILOR — 
15; 17; 19; 21. la grădină — 20, 
ARTA — 15.30; 18.
• Cortul roșu: FERENTARI — 
15,30; 19.
• Program de desene animate 
pentru copii : DOINA — 10.
• Z : DOINA — 11.30; 13.45; 16; 
18.30; 20.45.
A Săotămina nebunilor: DRUMUL 
SĂRII — 15.30: 17.45; 20. CRINGAȘI 
15,50: 17,45; 20.
a O floare si doi grăd’narl: LU
MINA - 9; 12 15: 16. 19.30-
— Un loc pentru îndrăgostiți : 
3UZFSTI - 15.30; 18; la grădină

20.15. _____ CIT’.e Brigada diverse in alertă: (HU
LEȘTI - 17-45: 20. FLO-
REăSCA - 15.30: 18: 20.20.... ____:„:i. DACTA —• Sunetul 
15.45; 19.15.
• Fu slut 
18; 20.
e Riscul :
20.15.
A Greșeală

muzicii! PACEA

Jerom: MUNCA 16:

COSMOS - 15.20;

fatal? : VTTAN
15^0- 18. la grădină — 19.30.
a Haiducii lui Șaptecal Zestrea 
domnitei Ralu: RAHOVA -

e încrederea: PROGRESUL
15 30:18:20.15.
e Meridianul zero: LAROMET 
15.30; 17,30; 19.30.

creșterea produc- 
mcnținerea sănă-

prezenta medici-

fiecare a dezvoltat îndeosebi specia
litatea sa. Dar tot mai puternic, tot 
mai pregnant a apărui necesitatea 
conlucrării intre specialități. Prin În
săși definiția sa, ergonomia este o 
știință de interferență, de confluență. 
De aceea, prima marc sarcină a con
ferinței noastre este tocmai de a dez
volta in viitor mal puternic și mai 
strins conlucrarea și coordonarea ac
tivităților.

Lui nd cuvintul. acad. Aurel Moga 
președintele Academici dc Științe 
Medicale. a arătat că cercetările e- 
factuate pină in prezent au permis 
fundamentarea științifică a măsurilor 
pentru perfecționarea unor tehno
logii. elaborarea unor atestate ergo- 
nomice pentru diferite tipuri dc ma
șini. de unelte etc. Cercetarea me
dicali românească, prin eforturile 
pe care se angajează să Ie facă in 
domeniul ergonomiei, își va aduce In 
viitor contribuția sa la dezvoltarea 
țării. Integrindu-se principiului că 
forța de muncă, omul, este elementul 
esențial, hotăritor in desfășurarea pro
cesului producției materiale, iar uti
lizarea sa rațională constituie o cale 
importantă pentru 
tivilății muncii și 
tățit

Referlndu-se la .
lor alături de cercetători in dome
niul disciplinelor tehnice, dr. Dan 
Enăchescu. ministrul sănătății, a 
subliniat că acest eveniment mar
chează încă o dată adeziunea medi
cinii la studiul fenomenelor sociale 
cu care este confruntată permanent 
societatea noastră in plin progres, gri
ja permanentă a partidului și statu
lui nostru pentru ridicarea continuă 
a nivelului de trai, material și spiri
tual, al oamenilor muncii de la orașe 
și sate.

A vorbit apoi prof. Nicolae Bărbu- 
lescu, vicepreședinte al Consiliului 
național pentru știință și tehnologie, 
care a relevat sprijinul larg ce se a- 
cordă in țara noastră cercetărilor er- 
gonomicc. Față de interesul crescind 
și de rezultatele practice ce se obțin 
in acest domeniu, a spus vorbitorul, 
va trebui ca in viitor să se acorde 
o atenție sporită bazei materiale a 
cercetării, completării echipelor de 
ergonomie din diferite institute și u- 
zine, creării cadrului organizatoric 
necesar unor activități eficiente, pre
cum și pregătirii cadrelor in invăță- 
mintul superior, tehnic și profesional, 
prin introducerea in programele de 
invățămint a unor elemente de er
gonomie.

Conferința de ergonomie, a spus 
in cuvintul său Pavel Ștefan, secre
tar al Consiliului Central al U.G S.R., 
se încadrează in orientările date de 
conducerea partidului nostru pentru 
creșterea contribuției inginerilor, teh
nicienilor, economiștilor, cercetători
lor și altor specialiști la organizarea 
științifică a producției și a muncii, 
la perfecționarea continuă a activi
tății economice. Vorbitorul a subli
niat sarcina ce revine sindicatelor de 
a contribui la introducerea in pro
ducție a cuceririlor științei și tehni
cii. precum și necesitatea luării unor 
măsuri care să ducă la o mai bună 
instruire și pregătire a specialiștilor, 
la difuzarea largă in rindul cadrelor 
de conducere, inginerilor, economiști
lor, tehnicienilor a rezultatelor din 
acest domeniu, pentru a putea fi a- 
plicate in activitatea productivă.

în cadrul conferinței au fost pre
zentate apoi comunicările înscrise pe 
agenda primei zile. A avut loc, de 
asemenea, o masă rotundă cu tema : 
..Activitatea complexă a echipei de 
ergonomie'*,  pe marginea căreia s-a 
făcut un schimb de opinii cu privire 
la componența echipei de ergonomie, 
conducerea ei, caracterul interdisci- 
plinar al activității acesteia.

Lucrările continuă.
(Agerpres)
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fotbal Miine două meciuri
România

© Partida de la Helsinki va ii transmisă la radio 
și la televiziune

de fotbal 
vor avea 

meciuri 
cadrul

După cum amatorii 
știu prea bine, miine 
loc două importante 
Romania—Finlanda, in ___
campionatului european de se
niori și, respectiv, de tineret.

• La Helsinki, cu începere de 
la ora 18,30 (ora București), 
primele garnituri ale fotbalului 
din cele două țări susțin un meci 
de mare miză, deosebit de inte
resați în obținerea victoriei fiind 
mai ales fotbaliștii noștri, care 
păstrează încă șanse la califica
rea in turneul final al campio
natului continental. Este foarte 
probabil ca echipa României să 
înceapă partida in următoarea 
alcătuire : Răducanu-Sătmărea- 
nu I. Lupescu, Dinu, Mocanu-

ÎN CITEVA RÎNDURI
LUPTE LIBERE. — In cadrul 

concursului Internațional de lupte 
libere de la Razgrad (Bulgaria) 
sportivii români au avut o frumoasă 
comportare In concursul rezervat 
seniorilor. Constantin Moldovan, 
Gheorghe Ciuntu, Ion Bogdan și 
Teodor Balaș au ocupat primele 
locuri. La juniori, Marin Pircălab și 
Lup loan s-au clasat, de asemenea, 
pe primul loc.

HALTERE. — Campionatele mon
diale de haltere au continuat la 
Lima cu întrecerile de la categoria 
cocoș. Titlul de campion al lumii a 
fost cișligat de sovieticul Ghenadi 
Cetin, care la totalul celor trei sti
luri a realizat 370 kg (117.500 plus 
107,500 kg plus 145 kg). Medalia de 
argint a revenit lui Henryk Treblcki 
(Polonia) — 367,500 kg. iar cea de 
bronz lui Mohamed Nassiri (Iran) 
— 360 kg

TIR. — Pe poligonul din Bologna 
au început întrecerile campionatu-

ÎNTÎLNIRE LA C. C. Cronica zilei

Delegația C.C. nl P.C. din Guade
lupa, formată din tovarășii G. Archi- 
mvdo. C. E. Edwige. membri ai Birou
lui Politic, și G. L. Donvez, membru al 
C.C. ai P.C. din Guadelupa, s-a in- 
lilnlt luni cu delegația C.C. al 
P.C.R., formată din tovarășii Paul 
Nlculescu-Mlzil, membru al Comite
tului Executiv, al Prezidiului Perma
nent. secretar al C.C. al P.C.R.. Mi
hai Gere, membru supleant al Comi
tetului Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R.. Lina Ciobnnu. membru al 
C.C. al P C.R., și Constantin Vasillu,

Plecarea tovarășului losif Banc
in R. F. a Germaniei

Tovarășul losif Banc, vicepreședin
te al Consiliului de Miniștri, minis
trul agriculturii, industriei alimenta
re, silviculturii și apelor, a plecat 
luni dimineața in R. F. a Germaniei, 
unde va face o vizită la invitația 
ministrului federal pentru alimenta
ție. agricultură și silvicultură, Josef 
Ertl. Tovarășul losif Banc va parti
cipa, de asemenea, la invitația pri
marului general al orașului Koln,

Primire la Marea Adunare
Națională

Luni după-amiază, președintele 
Marii Adunări Naționale a Republicii 
Socialiste Romănla, Ștefan Voltec, a 
primit pe deputății laburiști Joel 
Barnett. Robert Sheldon, membri ai 
Comitetului pentru cheltuieli publice 

Camerei Comunelor, care se aflăal

Luni după-amiază a sosit in Capi
tală Margaret Thatcher, secretar de 
stat pentru educație și știință din Ma
rea Britanie, ' ’ .... •
britanic, care 
personalități 
culturale din 
instituții de invățămint superior, in
stitute de cercetări șl școli din Bucu
rești, Iași și Suceava.

membru al cabinetului 
va purta convorbiri cu 
ale vieții științifice și 
tara noastră, va vizita

Concert David Oistrah
Concertul care a avut loc luni 

seara in Sala mare a Palatului Re
publicii Socialiste România, cu con
cursul renumitului violonist sovietic 
David Oistrah, a constituit una dintre 
manifestările de prestigiu din viața 
culturală a Capitalei. Ca de fiecare 
dată, incepind cu anul 1945, cind 
ilustrul violonist sovietic a prezentat 
primul său concert in țara noastră, 
și actuala intilnire a fost pentru pu
blicul meloman un prilej de mari 
satisfacții artistice. In compania Or
chestrei simfonice a Filarmonicii 
„George Enescu“, dirijată de Mircea 
Cristescu, oaspetele a oferit iubitori-

Finlanda

Dumitru, Nunweiller VI-Luces- 
cu. Dembrovschi, Neagu, Iordă- 
nescu.

O telegramă de presă primită 
aseară de la Helsinki anunță că 
federația finlandeză de fotbal a 
alcătuit ieri după-amiază urmă
toarea selecționată : Naesman. 
Suomalainen, Saviomaa, Maeky- 
nen, Ranta, Toivanen, Heikkilae, 
Toivola, Rahja, Nikkanen. Lind
holm.

Partida va fi transmisă în în
tregime atit la televiziune, cit 
și la radio (programul I).

• Pe stadionul Republicii din 
Capitală, tot miine, se intilnesc 
selecționatele de tineret ale 
României și Finlandei. Această 
partidă începe la ora 16.

lui mondial de tir la arme de vină- 
toare. In proba feminină de Skeet, 
pe primul loc s-a clasat in mod sur
prinzător sportiva mexicană Nuria 
Oritz cu 146 de talere din 150 po
sibile. Pe locul secund, cu același 
număr de puncte, s-a situat Larisa 
Korcinskala (U.R.S.S.), iar locul trei 
a fost ocupat de Kari Linden (Nor
vegia) — 140 t.

ATLETISM. — în prima zi a con
cursului internațional de atletism de 
la Sienna (Italia) au fost Înregis
trate două performanțe de valoare 
mondială . in proba masculină 
săritură în Înălțime Istvan 
(Ungaria) a ocupat primul 
2,23 m. rezultat ce constituie 
record maghiar și a patra 
manță mondială a sezonului, iar in 
proba de săritură cu prăjina, Kjell 
Isaksson a realizat 5,43 m (nou re
cord suedez și cea mai bună per
formanță mondială a anului).

de
Major 

loc cu 
un nou 
perfor-

de secție la C.C. aladjunct de șef 
P.C R.

înlilnirea s-a 
mosferă caldă.

desfășurat intr-o at- 
lovârășcască.

★
în cursul zilei de duminică, dele

gația C.C. al P.C. din Guadelupa a 
vizitat Muzeul de Istorie a partidu
lui comunist, a mișcării revoluționa
re și democratice din România, cel 
dc-al V-lea Pavilion de bunuri de 
consum, cartiere noi de locuințe și 
edificii soclal-culturalc din Bucu
rești.

Theo Barauen, la deschiderea Tirgu- 
luî de bunuri de consum „Anuga1. 
La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
au fost prezențl Ion Pățan, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri, 
Angelo Miculescu, ministru secretar 
do stat. Petru Burlacu, adjunct al 
ministrului afacerilor externe, și alte 
persoane oficiale. Au fost de față 
reprezentanți ai ambasadei R. F. a 
Germaniei la București.

intr-o vizită in țara noastră. La în
trevedere, care s-a desfășurat intr-o 
atmosferă cordială, a participat prof. 
Traian Ionașcu, președintele Comisiei 
juridice a Marii Adunări Naționale.

(Agerpres)

La sosire, pe aeroportul internațio
nal Otopeni, ea a fost intîmpinată de 
Mircea Malița, ministrul invățâmin- 
tului, de membri ai conducerii minis
terului.

A fost de fată Denis Seward Las
key, ambasadorul Marii Britanii la 
București.

(Agerpres)

l-a

lor de muzică bucureșteni una din 
paginile nemuritoare ale literaturii 
viorii — concertul de Beethoven, care 
in tălmăcirea remarcabilului instru
mentist sovietic a cucerit aplauze 
entuziaste. Reunind in același pro
gram Uvertura festivă de Sigismund 
Toduță și Simfonia a Il-a de 
Brahms, concertul a constituit un 
preludiu foarte reușit la viitoarea 
stagiune.

în asistența la concert se aflau 
Ion Brad, vicepreședinte al Consiliu
lui Culturii și Educației Socialiste, 
reprezentanți ai unor instituții artis
tice, muzicieni și alți oameni de cul
tură. un numeros public.

Au fost prezenți, de asemenea. 
V.I. Drozdenko, ambasadorul Uniunii 
Sovietice la București, membri ai 
ambasadei șl alți membri ai corpului 
diplomatic.

(Agerpres)

(Urmare din pag. I)

crațlei directe, crearea unor tot mai 
largi posibilități ca masele să-și 
spună cuvintul și să participe la lua
rea deciziilor in problemele funda
mentale ale vieții politice, econo
mice, sociale nu numai prin repre
zentanții lor aleși, ci și in mod di
rect, nemijlocit. Este însă un fapt că 
prin crearea unor condiții materiale 
și a structurilor corespunzătoare, in
dividul nu se transformă in mod au
tomat intr-un, să zicem, monument 
de competență științifică, operativita
te tehnico-organizatoricâ și elevație 
umanist-socialistă. Individul, fiecare 
in parte și cu toții împreună, tre
buie să-și însușească stilul de muncă 
și de viață al democrației socialiste, 
să lucreze asupra lui însuși, in con
formitate cu exigențele acesteia. Iar 
dacă formele și structurile create nu 
dau pretutindeni întregul randament 
posibil, aceasta se datorește tocmai 
unor anumite rămineri în urmă in 
privința gradului de dezvoltare a con
științelor, unor discrepanțe intre ni
velul pregătirii politico-ideologice și 
cerințele complexe ale dezvoltării so
ciale.

Este binecunoscut, de pildă, că prin 
perfecționările aduse structurii și mo
dului lor de funcționare, prin larga 
rețea de comisii permanente și comi
tete cetățenești ce activează în jurul 
lor, consiliile populare, ca organe lo
cale ale puterii de stat, asigură largi 
posibilități de valorificare a potenția
lului de energie și inițiativă creatoa
re a maselor in conducerea si rezolva
rea treburilor obștești. In unele 
locuri însă, capacitatea de creație a 
acestor importante instrumente de 
conducere democratică este insufi
cient folosită, și aceasta nu nu
mai din cauza menținerii unor 
practici birocratice ci, in bună 
măsură, din cauza nivelului de 
conștiință al unor cetățeni care nu-și 
cunosc bine îndatoririle și drepturile, 
nu-și aduc contribuția solicitată și 
necesară, nu simt responsabilitatea 
ce le revine pentru buna gospodă
rire și dezvoltare economică și so
cială a comunei, orașului, județului 
In care trăiesc și muncesc.

Intre mecanismele democratice me
nite să asigure antrenarea tuturor 
categoriilor de oameni ai muncii la 
o mal bună gospodărire șl folosire a 
mijloacelor oferite de societate pen
tru continua îmbunătățire a condiții
lor de trai, un rol deosebit 11 are 
controlul obștesc. Reglementările a- 
duse in această privință de noul pro
iect de lege privind organizarea și 
funcționarea controlului obștesc, lăr
gind sfera lui de cuprindere și de

Cornellu Mfincscu, ministrul aface
rilor externe al Republicii Socialiste 
România, a adresat o telegramă dc 
felicitare lui Abbas Aii Khalațbari, 
cu ocazia numirii acestuia in funcția 
dc ministru al afacerilor externe al 
Iranului.

★
Ministrul afacerilor externe al Re

publicii Democrate Vietnam, Nguyen 
Duy Trinh, a adresat o telegramă de 
mulțumire ministrului afacerilor ex
terne al Republicii Socialiste Româ
nia, Cornelul M&nescu, pentru felici
tările frățești ce i-au lost adresate 
cu ocazia celei de-a 20-a aniversări a 
zilei naționale a Republicii Demo
crate Vietnam.

★
Luni dimineață, ministrul minelor, 

petrolului șl geologici. Bujor Almă- 
șan, a avut o întrevedere cu delega
ția de specialiști din Republica Cuba, 
condusă de Pedro Mlret Prieto, mi
nistrul industriei minelor, combusti
bilului și metalurgiei, care face o vi
zită in țara noastră. La convorbiri, 
care s-au desfășurat intr-o atmosfe
ră caldă, prietenească, au participat 
Ion Mineu, adjunct al ministrului 
minelor, petrolului și geologiei, spe
cialiști români in domeniul indus
triilor minieră, petrolului, chimică 
și metalurgică. precum și Nicolas 
Rodriguez Astiazarain, ambasadorul 
Republicii Cuba la București. Cu 
acest prilej a fost examinat modul 
in care se îndeplinesc prevederile 
protocolului ultimei sesiuni a Comi
siei mixte româno-cubaneze de co
laborare economică și tehnico-știin- 
țifică.

In cursul aceleiași zile, oaspeții 
cubanezi au vizitat schelele petro
liere de la Boldești și Băicoi, precum 
și uzinele „1 Mai" din Ploiești.

★
Luni după-amiază a sosit in Ca

pitală o delegație a Uniunii centrale 
a cooperativelor agricole de producție 
din R. P. Polonă, condusă de Ștefan 
Jedryszczak, președintele Consiliului 
Uniunii Centrale, care, la Invitația 
Uniunii Naționale a Cooperativelor 
Agricole de Producție, face o vizită 
in țara noastră.

în aceeași zi. delegația poloneză a 
avut o întrevedere cu Gheorghe Pe
trescu. președintele Uniunii Naționale 
a Cooperativelor Agricole de Produc
ție. in cursul căreia s-a făcut un 
schimb de informații privind proble
mele actuale ale mișcării cooperatiste 
agricole din cele două țări.

★
La invitația Crucii Roșii a Republi

cii Socialiste România, luni a sosit în 
Capitală o delegație a Societății de 
Cruce Roșie a R.S.F. Iugoslavia, con
dusă de Diura Mesterovici. președin
tele acestei societăți, pentru o vizită 
in schimb de experiență. La primirea 
delegației. în Gara de Nord, a fost dc 
față Anton Moisescu președintele 
Consiliului Național al Crucii Roșii 
române. Erau prezenți Iso Njegovan, 
ambasadorul R.S.F. Iugoslavia la 
București, și membri ai ambasadei.

★
Delegația Uniunii centrale a coope

rativelor de consum și Uniunii cen
trale a cooperativelor meșteșugărești 
formată din președintele CENTRO- 
COOP, Dumitru Bejan, și vicepreșe
dintele UCECOM, Dumitru Cernicica, 
s-a înapoiat in Capitală venind de la 
Praga. unde au participat la un 
schimb de experiență, la care au luat 
parte reprezentanți ai organizațiilor 
similare din țările socialiste.

(Agerpres)

vremea
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TIRGUL INTERNAȚIONAL DE LA BRNO
• CONDUCĂTORII DE PARTID ȘI DE STAT Al R. S. CEHO

SLOVACE IN VIZITA LA PAVILIONUL ROMANESC

PRAGA 20. — Corespondentul A- 
gerpres, C. Prlsăcaru, transmite ; 
Gustav Husak. secretar general al 
C.C. al P.C, din Cehoslovacia, însoțit 
de Lubomir Strougul, președintele 
Guvernului Federal. A. Barcak, mi
nistrul comerțului exterior, și J. Si
mon, ministrul construcțiilor de mu
șin), au vizitat luni pavilionul Repu
blicii Socialiste România din cadrul 
celui de-al 13-lea Tîrg Internațional

0 delegație a Ministerului Agriculturii, 
Industriei Alimentare, Silviculturii și Apelor 

din România la Phenian
PHENIAN 20 (Agerpres). - Dele

gația Ministerului Agriculturii, In
dustriei Alimentare. Silviculturii și 
Apelor, condusă de Ion Ceaușescu, se
cretar general ai acestui minister, cate 
face o vizită in R.P.D. Coreeană, a 
fost primită de Pak Sen Cer, membru 
al Comitetului Politic al C.C. al Par
tidului Muncii din Coreea, al doilea

SOFIA

„Zilele Uniunii Medicale Balcanice"
SOFIA 20 — Corespondentul A- 

gerpres transmite : La Sofia au în
ceput luni lucrările „Zilelor Uniunii 
Medicale Balcanice". La ședința Con
siliului General al Uniunii, care a fost 
condusă de academicianul Ștefan 
Milcu, președintele U.M.B., au luat 
parte și reprezentanți ai Asociației 
Internaționale pentru Cercetări Știin
țifice și Schimburi Culturale, cu se
diul la Paris. A fost dezbătută activi
tatea uniunii de la ultima ei sesiune, 
precum și inițiativele privind extin
derea acesteia. în program sint pre

Congresul mondial de teorie 
a mașinilor și mecanismelor

BELGRAD. — Corespondentul 
nostru G. Ionescu transmite :

La Kupari, lingă Dubrovv.il:, 
s-a consumat, in aceste zile, un 
remarcabil eveniment științific : 
cel de-al treilea Congres mon
dial de teorie a mașinilor și me
canismelor.

Importantă manifestare pe
riodică a Federației internațio
nale de teorie a mașinilor și me
canismelor — IFToMM — a 
cărei membră fondatoare îm
preună cu alte 12 țâri este ți 
România, congresul a reliefat 
semnificația deosebită pe care o 
au schimbul de experiență și 
colaborarea oamenilor de știință 
din țări cu sisteme sociale dife
rite pentru dezvoltarea cooperă
rii intre state și a înțelegerii in
ternaționale.

Forumul științific de la Kupari 
a reunit 389 de reprezentanți din 
25 de țări de pe toate continen
tele, intre care șl România. Dez
baterile, care au durat opt zile, 
s-au desfășurat in principal pe 
secții de specialitate, dintre care 
una prezidată de un reprezen

mică știrbire, împotriva abuzurilor, 
necinstei, a oricăror manifestări 
antisociale. Sînt, desigur, tot atitea 
ipostaze, tot atitea forme de mani
festare a unui inalt nivel de con
știință politică și morală.

Specific democrației socialiste este 
faptul că ea nu se limitează la do
meniul vieții politice, de stat, ci cu
prinde întreaga sferă a relațiilor eco
nomice. Uniunile cooperatiste (agri
cole) și adunările generale ale pro
ducătorilor, comitetele de direcție și 
adunările generale ale salariaților, cu 
puteri decizionale și competențe efec
tive la diferite nivele de conducere 
economică, reprezintă, in principiu, 
modalități de exercitare directă a su

veranității populare în domeniul eco
nomic, oferind cadrul organizatoric 
de realizare a democrației pe planul 
conducerii producției și repartiției. 
Se înțelege Insă că și aici, o dată ce 
cadrul organizatoric a fost creat, de
cisiv este nivelul de pregătire poli
tică și profesională al celor in cauză. 
Astfel, adunările generale ale sala
riaților își pot exercita de fapt șl pe 
deplin rolul și atribuțiile ca for mun
citoresc suprem de conducere a în
treprinderilor in măsura in care sa- 
iariații își înțeleg drepturile și înda
toririle nu numai ca producători, dar 
și ca proprietari ai mijloacelor de 
producție, sint pătrunși de sentimen
tul responsabilității pentru bunul 
mers al întregii activități a fabricii, 
manifestă exigență și combativitate, 
atitudine critică față de lipsuri, fac 
propuneri concrete, bine gindite.

In mod asemănător se pun pro
blemele in privința conducerii colec
tive, care in ultimii ani a fost Insti- 
tuționalizată ca metodă curentă 
de lucru în toate verigile siste
mului nostru economic și social. Ce
rut do nivelul actual al activității 

dc toamnă de la Brno. La sosire, oas
peții au fost inlimplnați do consilie
rul economic al Agenției economice 
române la Praga. Nicolae Andrei, șl 
de directorul pavilionului românesc. 
Ion Tonceunu.

Oaspeții s-au interesat de utilajul 
rutier românesc, de autoturismul do 
teren ARO și autoturismul „Dacia", 
precum și do rezultatele participării 
la tirg.

vicepreședinte al Cabinetului de Mi
niștri. Cu această ocazie a avut loc o 
convorbire prietenească. Au partici
pat Rion Ii Ge. vicepreședinte al Co
mitetului de Stat pentru Agricultură 
al R.P.D. Coreene, și ambasadorul 
Republicii Socialiste România la 
Phenian. Aurel Mălnășan.

văzute in continuare comunicări și 
rapoarte grupate in jurul unor teme 
de o deosebită actualitate și impor
tanță pentru cercetarea medicală. Pe 
listele celor înscriși pentru a pre
zenta, in cadrul lucrărilor actualei se
siuni, rezultatele cercetărilor lor sint 
prezenți aproape 30 de specialiști ro
mâni, care vor prezenta peste 20 de 
comunicări. S-a hotărit ca in 1972, 
cînd se vor împlini 40 de ani de la 
crearea Uniunii Medicale Balcanice, 
să fie organizată, la București, a 
Xl-a Săptămină balcanică.

tant al delegației române. Adu
narea generală a congresului a 
consemnat epuizarea programu
lui de lucru propriu-zis al acestei 
reuniuni și a ales noi membri ai 
federației. A fost aprobată pro
punerea ca in iunie 1973 să se 
desfășoare la București un se
minar internațional pentru per
fecționarea specialiștilor din di
ferite țări in domeniul teoriei 
mașinilor și mecanismelor. Acest 
seminar va fi premergător sim
pozionului internațional ce va fi 
organizat de Comisia națională 
română IFToMM cu sprijinul 
UNESCO și consacrat temei 
„Structura, cinematica și dina
mica mecanismelor plane și spa- 
țiale".

Reprezentanții României la 
congresul de la Kupari și-au a- 
dus o contribuție valoroasă la 
dezbateri. De un deosebit inte
res s-a bucurat comunicarea 
prof. dr. ing. Nicolae Manolescu 
și cercetător Mihail Pieltnuș pri
vind cercetările experimentale 
referitoare la sistemul de co
mandă și reglaj la locomotivele 
Dlesel-eiectrice.

sociale, în care fiecare decizie justă 
presupune minuirea competentă a 
unui volum considerabil de informa
ție, principiul conducerii colective 
corespunde esenței socialismului. 
Conducerea colectivă trebuie să fie 
exercitată cit mai direct de întreaga 
comunitate angajată în construcția 
socialistă, necesiltnd insă, desigur, 
un corp de lucrători specializați in 
realizarea operativă a acțiunii de 
control și decizie, răspunzători in 
fața poporului. Cu cit cei ce compun 
organele de conducere sint mai bine 
pregătiți și mai bine informați, dis- 
punind nu numai de cunoștințe 
stricte de specialitate, dar și de o 
fermă, precisă orientare politico- 
ideologică, cu atit există mai multe 
garanții că deciziile luate vor fi cele 
mai adecvate.

în concluzie, se poate aprecia câ 
întreaga orientare imprimată dc 
partid procesului dc perfecționare a 
vieții noastre sociale, presupunînd 
descentralizare, inițiativă sporită, 
răspundere locală in luarea de
ciziilor, solicită un înalt nivel de 
conștiință socialistă din partea tutu
ror cetățenilor. Socialismul, împre
ună cu metoda sa de organizare, con
ducere și realizare, democrația socia
listă nu „se fac" ci „sint făcute" ue 
noi, de fiecare In parte, acolo unde 
activăm, și de toți Împreună. Cali
tatea societății socialiste, nivelul la 
care se realizează in viața de toate 
zilele principiile comunismului, con
cordanța dintre iniențil și fapte, din
tre scop și mijloace, ritmul in care 
această țară — acum mai bine de un 
sfert de veac, aflată in faza civiliza
ției agrare, cu cortegiul său de anal
fabetism și incultura — se ridică. în 
procesul făuririi societății socialiste 
multilateral dezvoltate, pe treptele 
civilizației industriale și ale culturii 
umanismului socialist, exprimat in 
cuget și simțire românească, depind 
tot mal mult, in această etapă, de 
capacitatea, competența și hotărîrea 
fiecăruia

Imperativului ridicării conștiinței 
socialiste colective șl individuale la 
nivelul sarcinilor istorice pe care a- 
cest popor, sub conducerea partidu
lui. și le-a asumai, ii răspund măsu
rile cuprinde in programul de educare 
marxist-leninistă adoptat de condu
cerea partidului, la inițiativa secreta
rului său general. Ele țintesc 
la împrospătarea și intensifica
rea „atitudinii critice șl revolu
ționare" a comuniștilor, a tutu
ror oamenilor muncii, la dezvoltarea 
acelor trăsături politico-morale care 
să facă din fiecare cetățean al țării 
un militant activ, conștient pe fron
tul edificării noii orinduiri.

Dubrovv.il
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Convorbire C. Mănescu—U Thant
NEW YORK 20 (Agerpres). — Luni 

la amiază. Corneli u Mânescu. minis
trul afacerilor externe, conducătorul 
delegației Republicii Socialiste Româ
nia la cea de-a 26-a- sesiune a Adu
nării Generale a Organizației Națiu
nilor Unite, a avut la sediul O.N.U. 
din New York o întrevedere cu se
cretarul general al O.N.U.. U Thant

Au fost discutate probleme legate 
de desfășurarea apropiatei sesiuni a 
Adunării Generale și colaborarea Rc-

PE FRONTURILE DE LUPTĂ DIN INDOCHINA
VIETNAMUL DE SUD

MURI PIERDERI IN OAMENI ȘI ECHIPAMENT SUFERITE 
DE UNITĂȚILE SAIGONEZE

SAIGON 20 (Agerpres). — Lupte 
violente intre forțele patriotice din 
Vietnamul de sud și trupele saigo- 
neze au fost semnalate în ultimele 48 
de ore in delta Mckongului, in pro
vincia An Xucn și in regiunea jun
glei U Minh. In cursul ciocnirilor — 
relatează corespondenții agențiilor de 
presă — unitățile militare saigoneze

CAMBODGIA

DEPOZITE DE COMBUSTIBIL DIN PNOM PENH HTflCHTE 
DE PATRIOȚI

Comunicat sovieto - afgan

publiril Socialiste România cu Orga
nizația Națiunilor Unite. Au fost, de 
asemenea, abordate unele chestiuni 
actuale ale vieții internaționale, in
tre care restabilirea drepturilor le
gitime ale Republicii Populare Chi
neze la O.N.U., întărirea securității 
internaționale și securitatea europea
nă. problemele dezarmării.

întrevederea s-a desfășurat intr-o 
atmosferă cordială.

au suferit pierderi grele în oameni și 
echipament de luptă.

Agențiile de presă informează, tot
odată. că aproximativ 500 de tone de 
muniții aparținind forțelor regimului 
Thieu au fost distruse in cursul ex
ploziilor care s-au produs in ultimele 
24 de ore la un important depozit de 
armament amplasat in apropierea 
Saigonului.

cesta este cel mai important atac 
lansat de patrioți după cel din luna 
ianuarie, cind o acțiune similară 
provocase mari pagube aeroportului 
Pochentong. El demonstrează, tot
odată, arată sursa citată, că „in 
ciuda declarațiilor administrației de 
la Pnom Penh, adversarul poate lovi 
puternic cind și unde dorește".

Primele informații in legătură cu 
această acțiune arată că ca repre
zintă o grea lovitură pentru siste
mul de aprovizionare al armatei re
gimului ilegal de la Pnom Penh.

R. P. Mongole, la Ulan Bator a sosit 
intr-o vizită oficială regele Afganis
tanului, Mohammed Zahir Șah, in
formează agenția Monțame.

PIAȚA COMUNĂ ÎN FAȚA MĂSURILOR

PROTECȚIONISTE ALE S. U. A.

BRUXELLES 20 (Agerpres). — în 
capitala belgiană au început luni di
mineața lucrările unei noi reuniuni 
a Consiliului ministerial al Pieței co
mune. Miniștrii de externe ai „celor 
șase“ au abordat, in prima lor ședin
ță, problema consecințelor măsurilor 
protecționiste financiare și comer
ciale ale Statelor Unite asupra eco
nomiilor țărilor vest-europene. Cu a- 
cest prilej, au ieșit în evidență incă 
o dată profundele divergențe dintre 
țările Pieței comune și Statele Unite 

cortina unei noi sesiuni, să se pună la 
ordinea de zi cerința popoarelor de 
a se imprima O.N.U. o eficiență spo
rită in îndeplinirea nobilelor țeluri 
înscrise în Cartă.

Ordinea de zi a actualei sesiuni 
cuprinde peste o sută de probleme. 
Dincolo de aspectele de rutină, de 
chestiunile obișnuite de procedură, 
ordinea de zi reflectă un șir de pre
ocupări centrale, din a căror analiză 
se evidențiază, in primul rind, impe
rativul întăririi securității internațio
nale, îndeplinirea obligației funda
mentale a tuturor statelor de a res
pecta cu strictețe scopurile și princi
piile Cartei O.N.U., de a se abține in 

A XXVI-A SESIUNE A ADUNĂRII GENERALE

Pentru creșterea rolului 0. H. U. in rezolvarea 
marilor probleme ale vieții internaționale

relațiile internaționale de la folosirea 
forței și amenințarea cu forța, de la 
presiuni și constringeri de orice fel, 
respectarea neabătută a dreptului 
fiecărui popor de a trăi și a se dez
volta liber și suveran — factor de
cisiv de care depinde, in prezent, 
menținerea păcii și securității în 
lume. Subliniind acest aspect funda
mental, în recenta notă de răspuns a 
guvernului român adresată secretaru
lui general al O.N.U. s-a relevat, in 
modul cel mai pregnant, însemnăta
tea creării unui sistem de angaja
mente clare, care să ofere fiecărei na
țiuni garanția deplină că se află la 
adăpost de orice intervenție străină, 
să-i asigure dezvoltarea pașnică, in
tr-un climat de înțelegere și colabo
rare.

în strînsă legătură cu această ce
rință arzătoare se impun necesitatea 
încetării cursei înarmărilor, a înfăp
tuirii unor măsuri concrete, efective 
de dezarmare și cu prioritate de de
zarmare nucleară. Problemelor de
zarmării le sint consacrate in acest 
an nu mai puțin de 10 puncte de pe 
agenda sesiunii. Dintre acestea

MOSCOVA

Intîlnire între delegațiile
P. C. U.S. și P.C. din Japonia

MOSCOVA 20 (Agerpres). — Agen
ția T.A.S.S. transmite câ, la 20 sep
tembrie. a avut loc la Moscova o în
tâlnire intre delegațiile P.C.U.S. și 
Partidului Comunist din Japonia. De
legațiile celor două partide au fost 
conduse de Leonid Brejnev, secretar 
genei al al C.C. al P.C.U.S., și Kenji 
Miyamoto, președintele Prezidiului 
C.C. al P.C. din Japonia.

ORIENTUL APROPIAT
FORMAREA NOULUI GUVERN EGIPTEAN

CAIRO 20. — (Agerpres): Președin
tele Republicii Arabe a Egiptului, 
Anwar Sadat, a promulgat duminică 
seara un decret privind formarea 
noului guvern al țării. Mahmud 
Fawzi a fost desemnat din nou in 
funcția de șef al guvernului. Postul 
de prim-vicepreședinte al cabinetului 
egiptean, creat pentru prima dată cu 
această ocazie, este deținut de Aziz 
Sidky, care este, in același timp, mi
nistru al industriei, petrolului și re
surselor miniere. Din noul guvern 
mai fac parte, intre alții, Abdel Ka
der Hatem. vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri și ministru al cul
turii și informațiilor, Mahmud Riad, 
vicepreședinte și ministru al aface
rilor externe, Mourad Ghaleb, minis
tru de stat pentru afacerile externe.

Luni, membrii noului cabinet egip
tean au depus jurămintul in fața 
președintelui Anwar Sadat.

BEIRUT. — Regele Feisal al Ara
bici Saudite a declarat în cursul unei 
audiențe acordate unei delegații pa- 
lestinene la conferința de la Djeddah 
că dorește reușita medierii egipteano- 
saudite in conflictul iordaniano—pa-

B Q G ■ ■ ■
Ciu En-ltti, premierul Con

siliului de Stat al R. P. Chi- 
U6Z6 c* pîn"fei> ministru ad- 
interim al afacerilor externe, au 
oferit un banchet în cinstea doamnei 
Nguyen Thi Binh, ministrul afaceri
lor externe al Guvernului Revoluțio
nar Provizoriu al Republicii Vietna
mului de Sud, aflată în vizită la 
Pekin, anunță agenția China Nouă.

Astăzi încep la New York lucrările 
unei noi sesiuni a Adunării Generale 
— a XXVI-a de la crearea Națiunilor 
Unite. Urmind jubileului de un sfert 
de veac al organizației, adoptării in 
cadrul sesiunii trecute a unor impor
tante documente internaționale — de
clarația asupra principiilor fundamen
tale ale conduitei internaționale, de
clarația privind strategia și metodele 
dezvoltării, programul pentru lichida
rea definitivă a ultimelor vestigii ale 
colonialismului, declarația privind 
securitatea internațională — ce vizau 
întărirea eficacității O.N.U. in abor
darea principalelor probleme ale vie
ții internaționale, actuala sesiune îm
bracă o semnificație aparte ca mo
ment de analiză a ceea ce s-a reali
zat in această direcție.

Este incontestabil că în anul ce s-a 
scurs forțele care militează pentru 
pace, destindere și înțelegere intre 
popoare au obținut un șir de suc
cese. atestând capacitatea lor cres- 
cindă de a determina mersul eveni
mentelor istorice. A prins rădăcini și 
mai puternice ideea coexistenței 
pașnice intre state cu orinduiri so
ciale diferite, s-a afirmat ca un pro
ces pregnant necesitatea normaliză
rii relațiilor interstatale, a extinde
rii metodei contactelor. discuțiilor, 
tratativelor pentru depășirea poziții
lor de închistare și reglementarea 
prin discuții directe a problemelor li
tigioase. Continentul european a fost 
și este scena unor evoluții pozitive, 
tinzind spre însănătoșirea climatului, 
spre eliminarea unor sechele ale ce
lui de-al doilea război mondial; ideea 
securității a dobindit o largă ade
ziune. convocarea unei conferințe 
general-europene se apropie de sta
diul materializării.

în același timp, o analiza obiec
tivă nu poate să nu evidențieze câ 
aceste procese pozitive s-au contu
rat nu ca urmări directe ale unor ac
țiuni ale O.N.U. și că dezideratele în
scrise la sesiunea anterioară nu și-au 
găsit incă îndeplinire. Astfel, războ
iul afectează incă un șir de regiuni 
ale globului. Indochina și Orien
tul Apropiat continuă să consti
tuie sfera unor periculoase con
fruntări militare, ce provoacă legiti
mă îngrijorare popoarelor. Dezarma
rea rămine încă un deziderat, cursa 
înarmărilor se desfășoară mai departe 
nestinjenită, absorbind uriașe resurse 
și constituind o sursă permanentă de 
încordare și primejdii. Colonialismul 
și neocolonialismul se mai mențin pe 
întinse spații geografice. Numai sim
pla enumerare a acestor citeva as
pecte este de natură să ilustreze ne
cesitatea înlăturării decalajului exis
tent in activitatea O.N.U. între pro
clamarea unor principii și aplicarea 
lor in practică. Este, de aceea, firesc 
ca in aceste momente, cind se ridica

PNOM PENH. — Un crap de pa- 
triotl cambodgieni au atacat dumi
nica noaptea depozitul de combusti
bil al companiilor „Esso" și „Shell" 
din cartierul de nord al Pnom 
Fcnh-ului, aruncind in aer și incen
diind cel puțin jumătate din cele 30 
de rezervoare ale complexului, a- 
nunță agențiile de presă. Luni di
mineață. incendiile izbucnite in in
cinta complexului nu fuseseră incă 
stinse, in ciuda mobilizării unor im
portante efective de pompieri. Agen
ția France Presse precizează că a-

MOSCOVA 20 (Agerpres). — în 
comunicatul transmis de agenția 
T.A.S.S, cu privire la vizita în Uniu
nea Sovietica a regelui Afganistanu
lui. Mohammed Zahir Șah. se relevă, 
printre altele, că părțile își reafirmă 
sprijinul față de declarația privind 
consolidarea securității internaționale 
adoptată la cea de-a 25-a sesiune a 
Adunării Generale a O.N.U. Ele își 
exprimă dorința comună de a depune 
eforturi in direcția limitării cursei 
înarmărilor, in scopul întăririi păcii 
și securității internaționale. Părțile 
recunosc importanța realizării secu
rității in Europa pentru apărarea pă
cii generale și consideră că acestui 
țel i-ar corespunde convocarea in 
viitorul apropiat a conferinței gene- 
ral-europene.

Comunicatul relevă, de asemenea, 
că au fost dezbătute probleme privind 
lărgirea legăturilor comerciale, a co
laborării economice și tehnice dintre 
Uniunea Sovietică și Afganistan.

★
ULAN BATOR. — La invitația Pre

zidiului Marelui Hural Popular al

Lucrările conferinței in
ternaționale sindicale în

in ceea ce privește relațiile lor co
merciale. Astfel, președintele Comi
siei C.E.E., Franco Maria Malfatti, a 
insistat ca reprezentanții Pieței co
mune să ceară guvernului american 
anularea imediată a suprataxei de 
10 la sută. Deși nu au fost anunțate 
represalii împotriva Statelor Unite 
in domeniul comercial, Malfatti a a- 
vertizat, in același timp, că C.E.E. 
trebuie să-și rezerve dreptul de a 
lua măsuri de compensare și pro
tecție.

se detașează, fără îndoială, raportul 
asupra consecințelor economice și 
sociale ale cursei înarmărilor, raport 
întocmit de secretarul general al 
O.N.U. pe baza unei rezoluții adop
tate din inițiativa țării noastre. Este 
de dorit ca raportul — punind in evi
dență consecințele profund pericu
loase și nefaste ale cursei înar
mărilor asupra vieții politice, econo
mice și sociale a întregii omeniri 
— să constituie un stimulent pentru 
adoptarea unor măsuri energice în 
direcția realizării dezarmării gene
rale și totale, a eliminării pericolului 
unei conflagrații pustiitoare, măsuri 
care se înscriu ca un deziderat pri

mordial al contemporaneității. în 
sfera problematicii dezarmării se în
scriu in același sens scoaterea în afara 
legii a armelor nucleare și a celorlalte 
arme de distrugere în masă, lichida
rea bazelor militare, retragerea tru
pelor de pe teritorii străine, desfiin
țarea blocurilor militare. După cum 
se relevă in răspunsul amintit 
al guvernului român, țara noastră 
consideră că o importanță deosebită 
ar avea-o întrunirea unei conferințe 
generale de dezarmare, cu participa- 
reș tuturor țărilor lumii.

Nu este întâmplător faptul că în 
imediata apropiere a problemelor 
privind dezarmarea se situează pro
blemele care decurg din revoluția 
tehnico-științifică și din adincirea de
calajului dintre țările avansate și cele 
slab dezvoltate din punct de vedere 
economic — știut fiind că orice 
progres pe calea lichidării cursei 
înarmărilor ar permite folosirea in 
scopuri productive a marilor fonduri 
irosite astăzi pentru crearea de mij
loace de distrugere.

Sprijinind ferm lupta popoare
lor pentru independență națională. 

în cadrul înlilnirii, care s-a des
fășurat intr-o atmosferă tovărășească, 
au fost discutate probleme legate de 
dezvoltarea in continuare a relațiilor 
dintre P.C.U.S. și P.C. din Japonia, 
probleme ale mișcării comuniste in
ternaționale și alte probleme de in
teres comun. Convorbirile vor con
tinua, precizează T.A.S.S.

lestinean — a anunțat Biroul organi
zației „Al Fatah" din Beirut. Citin- 
du-1 pe corespondentul său din Djed
dah, biroul „Al Fatah" subliniază că 
documentul elaborat de Egipt și de 
Arabia Saudită, care servește drept 
bază medierii, este întemeiat pe acor
durile de la Cairo și Amman din 
anul 1970. „Partea care se va opune 
succesului acestei medieri își va asu
ma responsabilitatea", a declarat 
Feisal.

NAȚIUNILE UNITE. — într-un 
raport special adresat Adunării Ge
nerale a Organizației Națiunilor Uni
te, John Rennie, comisarul general 
al Oficiului O.N.U. pentru sprijinirea 
refugiaților palestineni (U.N.R.W.A.), 
se declară „extrem de neliniștit de 
consecințele operațiunilor efectuate 
recent de autoritățile militare israc- 
liene în teritoriul Gaza". Raportul 
menționează că circa 6 360 de adăpos
turi situate în taberele pentru refu- 
giați sau in afara lor au fost demo
late din ordinul autorităților militare 
israeliene și că aproximativ 15 000 de 
persoane au fost strămutate in ulti
mul timp.
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AGENȚIILE DE PRESĂ TRANSMIT:

problemele asigurărilor so- 
CidlC manifestare inițiată de un 
comitet de organizare, cu sprijinul 
secretariatului Asociației internațio
nale de asigurări sociale (A.I.A.S.), 
au început luni dimineața la Moscova. 
Participă delegați din partea a 128 
centrale sindicale din 90 de țări ale 
lumii, precum și din partea a 22 or
ganizații internaționale. Din România, 
la lucrările conferinței participă o 
delegație condusă de Chițu Florea, 
membru al Comitetului Executiv al 
Consiliului Central al U.G.S.R., prim- 
adjunct al președintelui consiliului 
pentru problemele sociale și ridica
rea nivelului de trai.

Cel de-al 22-lea Congres 
internațional de astronau- 
tlCâ a caru* temă este „Aplicarea 
tehnicilor spațiale in scopul nevoilor 
vitale ale umanității", s-a deschis 
luni la Bruxelles. în cadrul unei con
ferințe de presă, care a avut loc in 
ajunul deschiderii lucrărilor, cei trei 
cosmonauți americani de pe nava 
„Apollo-15“ și-au exprimat dorința 
in realizarea unei colaborări a oame
nilor de știință sovietici și americani 
in scopul cuceririi spațiului cosmic.

România consideră necesar să se ac
ționeze energic pentru a se pune 
capăt practicilor colonialiste și neo- 
colonialiste, ca și discriminărilor ra
siale, să fie susținute eforturile ti
nerelor state pentru consolidarea 
independenței, pentru asigurarea con
trolului propriu asupra bogățiilor na
ționale.

în concepția țării noastre, însănă
toșirea climatului internațional impu
ne in mod stringent stingerea foca
relor de încordare și conflicte pe 
glob și in primul rind încetarea răz
boiului din Vietnam și din celelalte 
regiuni ale peninsulei Indochina, re
tragerea trupelor americane, asigu

rarea drepturilor popoarelor vietna
mez, laoțian și khmer de a-și hotărî 
singure destinele. Este, de asemenea, 
necesară reglementarea crizei din 
Orientul Apropiat potrivit prevederi
lor rezoluției Consiliului de Securi
tate din noiembrie 1967. România se 
pronunță, totodată, cu hotărire pen
tru retragerea trupelor S.U.A. și 
desființarea bazelor americane din 
Coreea de sud, pentru asigurarea 
dreptului inalienabil al poporului co
reean de a hotărî singur asupra pro
blemelor care il privesc.

Istoria de 26 de ani a Națiunilor 
Unite stă mărturie faptului că efi
ciența și capacitatea de a acționa a 
organizației s-au aflat întotdeauna în 
directă legătură cu gradul in care 
O.N.U. a tradus în viață principiile 
înscrise in Cartă, cu modul in care 
ea a asigurat tuturor statelor — 
mari, mici sau mijlocii — posibili
tatea de a participa la dezbaterea si 
soluționarea problemelor vieții inter
naționale. Or, din acest punct de ve
dere este știut că O.N.U. a rămas și 
continuă să rămină tributară înfăp
tuirii principiului universalității. Ne-

Vizita tovarășului 
Maxim Bergliianu 
în R. P. Bulgaria

SOFIA 20 — Corespondentul Ager
pres, C. Amarițci, transmite : Luni 
dimineața a sosit in Republica 
Populară Bulgaria tovarășul Maxim 
Berghianu, președintele Comitetului 
de Stat al Planificării, in fruntea 
unei delegații de specialiști. La fron
tiera româno-bulgară, el a fost în
tâmpinat de Sava Dilbokov, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri, 
președintele Comitetului de Stat al 
Planificării din R.P. Bulgaria. în 
cursul după-amiezii, la Varna, au 
început convorbirile între delegațiile 
conduse de președinții comitetelor de 
planificare din cele două țări privind 
dezvoltarea colaborării economice bi
laterale. lărgirea livrărilor reciproce 
de mărfuri in perioada actualului 
cincinal, precum șl probleme legate 
de adincirea și perfecționarea cola
borării economice in perioada de 
după 1975.

MÎINE, SESIUNEA O.P.E.C.
BEIRUT 20 (Agerpres). — După 

cum s-a mai anunțat, miercuri ur
mează să inceapă la Beirut lucrările 
celei de-a 25-a sesiuni extraordinare 
a Organizației statelor exportatoare 
de petrol (O.P.E.C).

Referindu-se la ordinea de zi a se
siunii, agenția France Presse mențio
nează că problema principală care va 
reține atenția participanților va fi o 
participare substanțială a țărilor 
membre ale O.P.E.C. la concesiunile 
societăților străine care acționează pe 
teritoriul lor.

în al doilea rind, menționează 
France Presse, cele 11 state membre 
ale O.P.E.C. sint preocupate in pre
zent de o eventuală deteriorare a ter
menilor de schimb, pe care actuala 
criză monetară interoccidentală ar 
putea s-o provoace.

Poliția zambiană 3 3rest3t 
luni mai mulți conducători ai Parti
dului Progresist Unificat din Zambia 
— relatează din Lusaka agențiile 
Reuter și France Presse. Partidul 
Progresist Unificat, aflat in opoziție, 
a fost fondat in urmă cu o lună de 
către Simon Kapwepwe, după demi
sia sa din funcția de vicepreședinte 
al Zambiei. Președintele Kenneth 
Kaunda a rostit luni o cuvîntare in 
care a precizat că persoanele arestate 
sint implicate în diverse activități 
subversive.

La invitația Ministerului 
polonez al Navigației, 13 20 
septembrie a sosit la Varșovia minis
trul comunicațiilor al R.P. Chineze, 
Yang Cheh, anunță agenția P.A.P. El 
va vizita, printre altele, șantierele 
navale din Gdansk și Szczecin, unde 
va lua cunoștință de dezvoltarea e- 
conomiei maritime poloneze.

întrevedere Home-Pala- 
B1CIS. Ministrul afacerilor externe 
al Marii Britanii, Douglas-Home, a 
avut luni după-amiază o întrevedere 
cu Xantopoulos Palamas, subsecretar 

socotirea sau ocolirea acestui princi
piu au adus daune grave organiza
ției, i-au slăbit autoritatea și presti
giul, impiedicind-o să acționeze și să 
ia hotăriri eficiente in probleme in
ternaționale fundamentale. După cum 
remarcă observatorii politici din di
ferite țări, este un fapt prin excelență 
pozitiv că dezbaterea din acest an 
din Adunarea Generală se anunță a 
fi dominată de problema resta
bilirii drepturilor legitime ale R.P. 
Chineze in Națiunile Unite. Așa cum 
este știut, constituie una din cele mai 
flagrante anomalii ale vieții interna
ționale, un profund anacronism fap
tul că R.P. Chineză a fost ținută în 

afara Organizației Națiunilor Unite, 
câ locul ce-i revine de drept ca 
membru fondator al O.N.U. a fost 
uzurpat de reprezentanții clicii cian- 
kaișiște. Participarea R.P. Chineze la 
activitatea O.N.U., la viața interna
țională corespunde intereselor tutu
ror popoarelor, cauzei colaborării și 
păcii in lume, este o condiție hotări- 
toare pentru creșterea rolului și 
eficacității O.N.U. in vederea rezol
vării cu succes a marilor probleme 
care preocupă omenirea. întregul 
curs al evenimentelor a dovedit nu 
numai cit de absurde și dăunătoare 
pentru interesele păcii și înțelegerii 
internaționale au fost tendințele de 
a menține China populară în afara 
O.N.U., dar și cit de sterile și sor
tite eșecului au fost aceste tendințe. 
An de an proiectele de rezoluție — 
printre autorii cărora s-a numărat 
totdeauna și România — cerind resta
bilirea drepturilor legitime ale R.P. 
Chineze la O.N.U., au cunoscut un 
sprijin crescînd. Și in acest an, îm
preună cu alte 17 state, țara noastră 
este coautoare la elaborarea unui 
asemenea proiect, care întrunește

PEKIN

In favoarea normalizării relațiilor 
dintre R. P. Chineză și Japonia
PEKIN 20 (Agerpres). — Asocia

ția de prietenie China—Japonia a 
organizat un banchet în onoarea 
grupului de deputați ai Dietei ja
poneze, membri ai Ligii pentru nor
malizarea relațiilor japono-chineze, 
condus de A. Fujiyama, fost mi
nistru de externe, anunță agenția 
China Nouă.

Luind cuvintul cu acest prilej. 
Fujiyama a subliniat că restabilirea 
relațiilor dintre Japonia și China 
reprezintă o problemă importantă, 
care va contribui nu numai la dez
voltarea relațiilor de prietenie din
tre popoarele celor două țări, dar 
și la pacea în Asia și in lume. Unul 
din numeroasele obstacole care stau

Prima intîlnire intre delegațiile societăților 
de Cruce Rosie din R.P.D. Coreeană»

si Coreea »
PANMUNJON 20 (Agerpres). — 

Agenția A.C.T.C. anunță că luni a 
avut loc, la Panmunjon, prima în
tâlnire din seria discuțiilor prelimi
nare intre delegațiile societăților de 
Cruce Roșie din R.P.D. Coreeană și 
Coreea de sud.

Șeful delegației R.P.D. Coreene, 
Kim Tae Hui, a salutat convorbirile 
preliminare dintre cele două organi
zații de Cruce Roșie, subliniind că, 
in prezent, intregul popor atit in 
Nord, cit și in Sud sprijină aceste 
contacte, speră că discuțiile vor fi 
încununate de succes, iar calea re- 
unificării naționale va fi, astfel, des
chisă. El a adăugat că tragedia na
țională cauzată de divizarea țării nu 

de stat la Ministerul Afacerilor Ex
terne al Greciei, aflat într-o scurtă 
vizită la Londra in drum spre New 
York. în timpul convorbirilor a avut 
loc un schimb de vederi asupra re
lațiilor dintre Grecia și Marea Bri- 
tanie, precum și cu privire la evo
luția situației din Cipru.

La Teatrul de artă din 
Phenian 3 *ost prezen^at primul 
spectacol in cadrul turneului pe care 
ansamblul artistic „Doina" al armatei 
il intreprinde in R.P.D. Coreeană. Au 
participat general maior Ri Von, 
locțiitor al șefului direcției superioare 
politice a armatei, general maior 
Tzoi Un Hiok, comandantul garni
zoanei Phenian, alte persoane ofi
ciale, precum și un numeros public. 
Spectatorii, militari și civili, au răs
plătit prin vii aplauze cintecele și 
dansurile românești.

Tradiționalul Tîrg inter
național de toamnă de la 
Zagreb a cunoscuL timp de zece
zile, o vie animație, înregistrînd nu
meroși vizitatori din întreaga țară și 
de peste hotare. Exponatele prezen
tate de cele 25 de întreprinderi ro
mânești de comerț exterior, care au 
ilustrat dezvoltarea și diversificarea 
producției industriale a țării noas
tre, s-au bucurat de un interes deose
bit.

asentimentul a numeroase state 
membre ale O.N.U. Este necesar să se 
dea curs pe deplin liber lucidității 
politice, realismului și rațiunii, să se 
renunțe la orice tactici obstrucțio
niste, la orice manevre de ultimă oră 
prin care se mai încearcă ocolirea 
dezideratului imperios : recunoaște
rea că singurul reprezentant legitim 
al poporului chinez este Republica 
Populară Chineză. Este o șansă isto
rică ca sesiunea a XXVI-a a Adu
nării Generale, hotărind reintegra
rea R.P. Chineze in toate drepturile 
sale la O.N.U., in Consiliul de Secu
ritate și în celelalte organisme ale 
Națiunilor Unite, să se înscrie ca un 
moment deosebit in istoria acestui 
for internațional. Militind cu consec
vență pentru infăptuirea principiului 
universalității organizației, guvernul 
român sprijină totodată admiterea in 
O.N.U. a celor două state germane — 
Republica Democrată Germană și 
Republica Federală a Germaniei — 
precum și a altor state menținute, 
în mod arbitrar, în afara organi
zației.

După cum este cunoscut, România 
socialistă militează neabătut pentru 
dezvoltarea relațiilor internaționale, 
pentru afirmarea legalității interna
ționale, respectarea generală a prin
cipiilor Cartei și înrădăcinarea lor 
în practica relațiilor dintre state. 
„Pentru rezolvarea tuturor a- 
cestor mari probleme care stau as
tăzi în mod presant in fața 
omenirii — declara tovarășul Nicolae 
Ceaușescu de la tribuna acestui for 
cu prilejul participării la sesiu
nea jubiliară de anul trecut 
— se cer eforturi conjugate din par
tea tuturor națiunilor. In acest sens. 
Organizația Națiunilor Unite... trebuie 
să joace un rol mai important, să 
contribuie mai eficient la apropierea 
dintre state, Ia promovarea politicii 
de pace și destindere, acționind în a- 
cclași timp mai ferm pentru preîn
tâmpinarea războiului, pentru zădăr
nicirea oricărei agresiuni, pentru so
luționarea litigiilor dintre state pe 
cale politică, pentru apărarea princi
piilor Cartei O.N.U.".

Fidelă principiilor care stau la te
melia politicii sale externe. Româ
nia înțelege să-și aducă și la actuala 
sesiune, ca și la cele precedente la 
care a participat, întreaga contribuție 
în vederea reușitei tuturor acțiunilor 
pe care le va întreprinde Organiza
ția Națiunilor Unite pe linia aștep
tată de popoare, a promovării idealu
rilor de pace, progres și colaborare 
ale umanității.

Radu BOGDAN 

In calea prieteniei dintre țările 
noastre, a spus el, este militariza
rea Japoniei. Noi ne facem o dato
rie din a opri acest proces. La rin- 
dul său, Van Kuo-ciuan, vicepre
ședinte al Asociației de prietenie 
China-Japonia, a arătat că mișcarea 
pentru restabilirea relațiilor diplo
matice dintre cele două țâri se dez
voltă continuu. Mișcarea pentru 
promovarea relațiilor de prietenie și 
restabilirea de relații diplomatice 
intre cele două țări, a subliniat vor
bitorul, va obține cu siguranță noi 
victorii dacă vom continua să facem 
eforturi, dacă ne vom uni forțele și 
dacă vom întări cooperarea.

de sud
trebuie lăsată să mai dureze. Consi
derăm. a spus conducătorul delega
ției societății de Cruce Roșie din 
R. P. D. Coreeană, că sarcina princi
pală a acestor contacte preliminare 
constă în a discuta și a se ajunge la 
un acord asupra locului, datei și 
agendei convorbirilor propriu-zise, 
astfel incit acestea să poată fi orga
nizate cu succes la o dată cit mai 
apropiată.

Kim Tae Hui a propus ca discu
țiile propriu-zise să aibă loc la Pan
munjon și să inceapă cit mai curind 
posibil, iar agenda de lucru să cu
prindă problema călătoriilor libere 
și a vizitelor reciproce ale membrilor 
de familie, rudelor și prietenilor care 
trăiesc separați in Nord și Sud. pro
blema realizării corespondenței libere 
și întregirii familiilor ai căror 
membri trăiesc separați în Nord și 
Sud.

încheierea 
festivalului 

ziarului 
J'Unita"

TORINO. — Corespondentul Ager
pres, N. Puicea, transmite: Festiva
lul ziarului „l’Unită", organul Parti
dului Comunist Italian, care a în
ceput la 11 septembrie, s-a încheiat 
duminică printr-o mare demonstra
ție a comuniștilor italieni, sosiți din 
toate regiunile țării. Participanților 
din întreaga Italie li s-au alăturat mii 
și mii de locuitori din Torino, co
loanele de demonstranți al căror nu
măr a fost apreciat la 200 000 intin- 
zindu-se pe o distanță de cîțiva kilo
metri. Manifestanții purtau lozinci 
și panouri, care oglindeau obiectivele 
și programul de acțiune ale P.C.I., la 
50 de ani de la înființarea partidu
lui, lupta fermă și consecventă a 
comuniștilor în apărarea intereselor 
fundamentale ale maselor populare, 
a democrației și a progresului. Pe 
alte panouri se puteau citi lozinci 
ca : „Trăiască marxism-leninismul !“, 
„Pentru unitatea mișcării comuniste 
și muncitorești internaționale, împo
triva imperialismului !“.

Demonstrația s-a desfășurat timp 
de aproape patru ore. După-amiază, 
pe stadionul central din Torino a 
avut loc o mare adunare populară, 
la care au luat parte Luigi Longo, 
secretar general al P.C.I., Enrico 
Berlinguer, vice-secretar general al 
partidului, membrii Direcțiunii și ai 
C.C. al P.C.I., delegați ai tuturor fe
derațiilor regionale ale partidului 
comunist, oaspeți de peste hotare.

Secretarul Federației din Torino a 
P.C.I., Adalberto Mtnucci, membru 
al Direcțiunii, i-a salutat cu căldură 
pe cei prezenți. El a anunțat apoi 
că Direcțiunea P.C.I. a informat, 
chiar in ziua încheierii Festivalului 
ziarului „l'Unită“, că in prezent nu
mărul membrilor Partidului Comu
nist Italian este de 1 509 199, depășind 
numărul înregistrat anul trecut. De 
asemenea, in cadrul campaniei de 
strîngere de fonduri pentru presa co
munistă, s-au adunat pină acum 
peste două miliarde și jumătate de 
lire italiene.

A rostit apoi o cuvîntare Enrico Ber
linguer, vice-secretar general al P.C.I 
După ce a subliniat că forța partidu
lui comunist reprezintă garanția ne
cesară pentru pacea și independența 
Italiei, pentru apărarea și dezvoltarea 
democrației, pentru bunăstarea mase
lor muncitoare, pentru reînnoirea c- 
conomică și socială a țării, vorbitorul 
a spus că bătălia comuniștilor italieni 
nu poate fi izolată de rezolvarea ma
rilor probleme ale omenirii. „Iată de 
ce, a declarat vice-secretarul general 
al P.C.I., comuniștii italieni relevă 
cu satisfacție semnele pozitive pri
vind evoluția situației din Europa pe 
calea destinderii, a apropierii și cola
borării intre țări cu sisteme social- 
politice diferite din America Latină, 
Africa și Asia, unde se înregistrează a- 
firmarea voinței de independență și 
autonomie a popoarelor". Vice-secre- 
tarul general al P.C.I. a subliniat că 
se pune mai mult ca oricind necesi
tatea de a se reconstrui cu răbdare 
revoluționară unitatea dintre partide
le comuniste și muncitorești. P.C.I. 
va continua să acționeze în acest 
scop, in deplină autonomie, cu liber
tate de apreciere și inițiativă. Noi 
ne prezentăm și dorim să acționăm, 
deci, ca o mare forță patriotică, na
țională și internațională. Tocmai in 
această dublă caracteristică a parti
dului nostru constă garanția pe care 
noi comuniștii o reprezentăm pentru 
cauza independenței și păcii.

Festivalul presei comuniste s-a în
cheiat intr-o atmosferă entuziastă, cui 
hotărirea fermă de a duce mai depar-l 
te lupta eroică a P.C.I. pentru făuri
rea unei vieți mal bune a oamenilo,' 
muncii, a maselor populare din Italia 
pentru realizarea „căii italiene spr 
socialism".
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