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CUVÎNTAREA 
tovarășului Ilie Verdeț

a
la PI enara Iar ii ta
Comitetului județean

Hunedoara al P.C.R.
Dați-mi voie, înainte de toate, 

să-mj îndeplinesc plăcuta înda
torire de a transmite partici- 
panților la plenara Comitetului 
județean de partid și, prin dv„ 
tuturor comuniștilor, tuturor oa
menilor muncii din județul Hu
nedoara un călduros salut din 
partea Comitetului Central și, 
personaj, a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu.

După dezbaterile de astăzi se 
poate spune cu deplină îndrep
tățire că puternica organizație 
a comuniștilor hunedoreni. ca și 
toate celelalte organizații de 
partid județene participă cu în
treaga hotărîre, intr-un spirit 
de înaltă răspundere și princi
pialitate și cu rîndurile strîns 
unite, la acțiunea de o imensă 
însemnătate pentru partid și 
pentru poporul nostru, inițiată 
prin cunoscutele propuneri ale 
secretarului general al partidu
lui. In plenară s-a reflectat ca 
lnt--o oglindă temeinicia cu ca
re au fost pregătite și desfă
șurate adunările organizațiilor 
de bază și conferințele comite
telor de partid din județ, făptui 
că Hunedoara este nu numai o 
importantă verigă a economiei 
naționale, dar și un sprijin dc 
cea mai mare nădejde al parti
dului în tot ceea ce întreprinde 
el în interesul progresului mă
reței noastre opere constructive 
în interesul înfloririi patriei 
noastre socialiste.

Informarea prezentată de bi
roul Comitetului județean a o- 
ferit, după părerea mea, o bună 
bază de discuții. Bogată în con
ținut și alcătuită într-un spirit 
comunist, critic și autocritic, de 
dezvăluire a neajunsurilor și 
lipsurilor, ea a orientat lucră
rile plenarei spre dezbateri de 
fond, pe probleme cu adevărat 
majore ale îmbunătățirii acti
vității politico-ideologice de e- 
ducare marxist-leninistă a mem
brilor de partid, a tuturor oa
menilor muncii.

Au luat aici cuvîntul nume
roși vorbitori, activiști de partid 
sau de stat, muncitori, țărani, 
intelectuali, reprezentanți ai ti
neretului, oameni ai muncii ro
mâni și de alte naționalități. In
diferent de domeniul în care 
activează sau de importanța 
funcției pe care o dețin, ei au 
rostit cuvinte pline de miez, de 
chibzuință, care dovedesc matu
ritate politică și care au adus 
o importantă contribuție la cla
rificarea problemelor care stau 
în fața organizației județene în 
lumina sarcinii de a îmbună
tăți activitatea ideologică și po- 
litico-educativă, la clarificarea 
căilor și metodelor soluționării 
acestor probleme. Conținutul 
luărilor de cuvînt va ajuta fără 
îndoială la concretizarea și îm
bunătățirea proiectului de mă
suri, va contribui la orientarea 
eforturilor în vederea ridicării

pe o treaptă superioară a în
tregii activități de partid jude
țene.

Lucrul cel mai important care 
se cere subliniat in legătură cu 
lucrările plenarei județene de 
partid este aprobarea unanimă 
și entuziastă cu care sint pri
mite de comuniștii hunedoreni 
măsurile inițiate de către to
varășul Nicolae Ceaușescu. A- 
ceastă aprobare deplină, fără 
nici o rezervă este trăsătura co
mună a dezbaterilor care au a- 
vut și au loc în întreaga țară, în 
organizațiile partidului, ca și în 
coloanele presei și emisiunile 
de radio Și televiziune. Comu
niștii și nemembrii de partid, 
cei aflați la vîrsta maturității 
și răspunderilor, ca și genera
țiile care constituie schimbul 
nostru de mîine văd în măsu
rile propuse o expresie a con
secvenței nestrămutate cu care 
sînt traduse în viață hotărîrile 
congreselor al iX-lea și al X- 
lea ale partidului nostru. Ei văd 
in programul de acțiune ideo- 
logică-educativă o întruchipare 
a principialității comuniste a 
partidului nostru, a curajului șj 
priceperii cu care el știe~ să 
dezvăluie rămînerile în urmă și 
lipsurile din anumite sectoare, 
a încrederii neclintite în ade
vărul și forța transformatoare 
a marxism-leninismului creator. 
Dezbaterile din organizațiile de 
partid, ca și toate luările de

poziție publice demonstrează că 
nu există comunist, nu există 
om devotat cauzei socialismului 
care să nu înțeleagă că mă
surile propuse constituie o par
te componentă inseparabilă a 
edificării societății socialiste 
multilateral dezvoltate în Ro
mânia. o condiție indispensabi
lă a mersului nostru înainte.

Este un lucru cunoscut, dar 
meri tind cu prisosință a fi 
subliniat încă o dată, că mă
surile care fac obiectul pre
zentelor dezbateri au fost con
cepute în contextul marilor suc
cese repurtate de poporul nos
tru în toate domeniile, sub con
ducerea Partidului Comunist 
Român. Cincinalul Pe care l-am 
încheiat — a continuat vorbito
rul — a însemnat o etapă de 
progres vertiginos pentru țara 
noastră. Aceasta a determinat 
nu numai o dezvoltare econo
mică accelerată, ci și ridicarea 
substanțială a nivelului de trai 
a] poporului. Fără îndoială însă 
Că nota dominantă, trăsătura 
caracteristică a dezvoltării eco
nomiei românești în anii 1966— 
1970 o constituie progresul — 
progresul impetuos atît pe latu
ra cantitativă, cit și pe cea ca-

In continuare, vorbitorul a a- 
rătat că s-au obținut realizări 
remarcabile în activitatea in
ternațională a partidului și sta
tului nostru, care au promo
vat o politică externă princi
pială și activă, corespunzînd in
tenselor vitale ale României și, 
în același timp, celor mai no
bile idealuri ale evoluției pro
gresiste a omenirii. Această po
litică externă se află în acord 
deplin cu natura socialistă a 
sistemului nostru și are la bază 
dezvoltarea sănătoasă și dina
mică a economiei naționale. Ea 
se bucură de sprijinul întregu
lui nostru popor, strins unit în 
jurul partidului, al secretarului 
său general — tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

Una din orientările cardinale 
ale politicii externe românești 
este dezvoltarea și întărirea 
prieteniei și relațiilor de cola
borare multilaterală cu țările 
socialiste frățești din Europa și 
de pe alte continente.

Se amplifică și se adîncesc 
continuu legăturile noastre cu 
țările socialiste vecine — cu 
U.R.S.S.. Bulgaria, Iugoslavia, 
și Ungaria. precum și cu cele- 

țări socialiste europene

Plenara Consiliului
municipal al sindicatelor

In sala mică a Casei de cul
tură din Petroșani a avut loc, 
ieri după-amiazâ. plenara Con
siliului municipal al sindicate
lor. La lucrările plenarei au 
participat membrii consiliului 
municipal, președinții comite
telor sindicatelor din întreprin
derile și instituțiile municipiu
lui, directori de cluburi, biblio-

tecari. Lucrările plenarei s-au 
desfășurat în prezența tovarășilor 
Clement Negruț. prim-secretar 
al Comitetului municipal Petro
șani al P.C.R.. președintele Con
siliului popular municipal, și 
Traian Tămășan, membru al 
Biroului Executiv al Consiliului 
județean al sindicatelor.

Plenara a analizat, într-un 
viu spirit critic și autocritic, 
activitatea desfășurată de consi
liul municipal, de organele și 
organizațiile de sindicat în do
meniul muncii politico-ideologice 
și cultural-educative de masă, 
preocuparea pentru continua îm
bunătățire a procesului de edu
cație comunistă a tuturor oa
menilor muncii, în spiritul pro
punerilor de măsuri prezentate 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
secretarul general al partidului.

Pe marginea informării pre
zentate de tovarășul Gavrilă 
David, președintele Consiliului

municipal a! sindicatelor 
luat cuvîntul tovarășii i 
Șilinca, Nicolae Bîldea, Dumi
tru Ardei, Constantin Secărea. 
Grigore Ciocîrlan, Ștefan Vel- 
ciov, Florian Fenișeru, Iosif 
Krausz, Constantin Slăvuțeanu, 
Vasile Chirculescu, Aurei Slă
bii, Vasile Oros, care s-au re
ferit la neajunsurile ce mai 
persistă în activitatea desfășu
rată de organele și organizațiile 
de sindicat pentru ridicarea pe 
o treaptă superioară a activită
ții politico-ideologice de educa
ție comunistă, a tuturor oame
nilor muncii, pentru formarea 
omului de tip nou, cu o înaltă 
conștiință socialistă.

Plenara a adoptat un plan de 
măsuri corespunzător.

In încheierea dezbaterilor, a 
luat cuvîntul tovarășul Clement 
Negruț, care a făcut celor pre- 
zenți recomandări deosebit d? 
utile pentru activitatea de vii
tor.

In secția sirungărie a Fa
bricii de stâlpi hidraulici 
Vulcan. .

La fabrica de antibiotice 
din Iași, in cadrul lucrărilor 
de dezvoltare, a început con
strucția unei noi secții de 
producere a unor biostimula- 
tori prin biosinteză, destinați 
sectorului zootehnic. Unul 
din biostimulatori, Lizina, 
este un produs original ro
mânesc, elaborat de Institu
tul de cercetări chimico-far- 
maceutice in colaborare cu 
specialiști din cadrul fabricii 
ieșene.

■R

Tinerii din localitățile ju
dețului Dolj au realizat de 
la începutul lui septembrie 
prin muncă voluntar-patrio- 
tică, un volum de lucrări 
care a totalizat peste 
1 200 000 ore. La chemarea 
organizațiilor U.T.C. ei au 
lucrat pe șantierele de con
strucții de locuințe din Cra
iova, la extinderea localuri
lor spitalelor din Băilești și 
Filiași, la amenajarea pentru 
irigații a 170 ha in comuna 
Mihăița și la desecarea a cir
ca 600 hectare teren pe cu
prinsul localităților Pielești 
și Filiași, la amenajarea u- 
nor zone de agrement și baze 
sportive, precum și la dife
rite acțiuni de înfrumusețare 
a așezărilor in care trăiesc. In

prezent, numeroși tineri lu
crează la recoltatul porum
bului și la culesul strugurilor 
in diferite unități agricole de 
stat și cooperatiste.

★

In intervalul 1 ianuarie — 
20 septembrie detașamentele 
aviației utilitare au contri
buit la fertilizarea terenurilor 
agricole pe o suprafață de 
un milion de hectare, cu 
350 000 ha mai mare decît în 
aceeași perioadă a anului tre
cut. Acest succes a fost posi
bil ca urmare a dotării avia
ției utilitare cu noi avioane 
și elicoptere, folosirii mai ju
dicioase a parcului de avioa
ne existent, precum și îmbu
nătățirii colaborării cu unită
țile beneficiare. Piloții din 
cadrul detașamentelor și-au 
adus o contribuție meritorie 
îndeosebi la creșterea pro
ducției unităților agricole so
cialiste din județele Ilfov, Ia
lomița, Constanța, Brașov, 
Suceava, Bacău și Timiș. 
Totodată, s-au executat cu 
succes pentru prima dată mi
siuni pentru îngrijirea cul
turilor de viță de vie de la 
Ostrov și Valea Călugăreas
că.

(Agerpres).

In contextul preocupărilor de 
traducere în viață a sarcinilor 
stabilite de conducerea de 
partid și de stat pentru perfec
ționarea și modernizarea invă- 
lămîntului, pentru creșterea efi
cienței sale în viața sociala a 
țării, Comisia pentru învăță- 
mînt, știință și cultură a Marii 
.Adunări Naționale a analizat, 
sub președinția tovarășului 
prof. Constantin Dm.ulescu în 
ziua de 24 septembrie 1971. din 
însărcinarea Consiliului de Stat, 
măsurile luate de Ministerul 
Invățămîntului, de celelalte or
gane centrale, precum și de co
mitetele executive ale consili
ilor populare pentru pregătirea

deschiderii noului -in școlar 
1971/1972.

La lucrări au participat to
varășii Mircea Malița, ministrul 
invățămîntului, Andrei Păcura
rii, prim-vicepreședinte al Co
mitetului de Stat pentru Eco
nomia și Administrația Locală, 
președinți ai unor comisii per
manente ale Marii Adunări 
Naționale și deputați dm aces
te comisii, cadre din conduce
rea unor organe centrale, alți 
specialiști din domeniul învă- 
țămîntului.

Pe baza informărilor prezen
tate de Ministerul Invățămîn- 
tului și în urma constatărilor 
făcute de deputați in circum

scripțiile electorale, a avut loc 
o amplă dezbatere privind con
dițiile deschiderii noului an 
școlar; învățămîntul de toate 
gradele din ț-ara noastră. Cu a- 
cesl prilej au fost subliniate 
rezultatele dobîndite, precum Și 
unele deficiențe sau rămînerl 
în urmă, propunîndu-se măsuri 
de înlăturarea lor, menite să 
contribuie la desfășurarea în 
cele mai bune condiții a activi
tății de învățămînt și educație.

Concluziile și propunerile re« 
zultate din lucrările comisiei 
vor fi prezentate Consiliului de 
Stat.

(Ager preș)

Ieri după-amiazâ, la Casa de 
cultură din Petroșani, s-au des
fășurat lucrările plenarei Co
mitetului municipal al femei
lor. Pe lingă membrele comi
tetului municipal, au mai par
ticipat la plenară membrele bi
rourilor comitetelor orășenești 
ale femeilor din localitățile 
municipiului, membre ale co
misiilor de femei din cartiere
le orașului Petroșani precum și 
alte invitate din rîndul activis
telor de frunte pe tărîmui ob
ștesc. Au luat parte, de aseme
nea, tovarășii Clement Negruț, 

prim-secretar al Comitetului mu
nicipal de partid, președintele 
Consiliului popular municipal, 
Elena Borza, președinta comite
tului județean al femeilor, 
Gavrilă David, președintele 
Consiliului municipal al sindi
catelor.

E. M. LIVEZENI:
Lăcătușii Henrich 

Kacso și Vasile Dalea. 
secondați de maistrul 
electromecanic Gheorghe 
Toderaș, remontînd co- 
frajul mobil, scos după 
terminarea săpării pu
țului principal și pregă
tit pentru o nouă să-
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Colegii de brigadă ii spun 
simplu, Tița. C' ' 
lalți muncitori 
maiștri ori șeful de lot, 
strigă la fel. De fapt nu 
vorba de o alintare ci... 
mult mai mult.

De șase ani, de cind lucrea
ză aici, pe șantierul de con
strucții din Vulcan, tinăra 
Ana Ocneanu, căci despre ea 
este vorba, și-a făcut un fru
mos renume iar prin mese
ria pe care o practică, aceea 
de zugrav, a cucerit conside
rațiile și stima oamenilor 
șantierului. In brigada co
munistului Marin Barbu, în 
care se află de la absolvirea 
școlii profesionale de con
structori din Deva, toți cei
lalți sint bărbați... Respectul 
și încrederea de care se bucu
ră din partea colegilor, 
ciștigate prin muncă, 
faptele ei, prin dăruire 
perseverență.

Din cele 10 colege cu 
a fost repartizată, prin

Plenara a dezbătut sarcinile 
ce revin comitetelor și comisi
ilor de femei în traducerea în 
viață a măsurilor prezentate de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
adoptate în Comitetul Executiv 
al Comitetului Central al P.C.R. 
pentru îmbunătățirea activității 
politico-ideologice, de educare 
marxist-leninistă a membrilor 
de partid, a tuturor oamenilor 
muncii. A fost dezbătut Și a- 
doptat planul de măsuri privind 
desfășurarea alegerilor în orga
nizațiile de iernei.

Pe marginea informării 
zentate au luat cuvîntul : 
ria Surcel, Maria Zaharia, 
ria Latkulic, ~ 
Lenke Fazekaș, 
Maria Pătruică, 
Silvia Banacu,

Participantele 
exprimat acordul unanim al fe
meilor muncitoare, intelectuale 
și gospodine din Valea Jiului 
față de programul de educație 
comunistă elaborat de secreta
rul general al partidului, au 
relevat experiența organizațiilor 
de femei pe tărîmul muncii e- 
ducative și și-au exprimat ho- 
tărîrea de a munci neobosit 
pentru îmbunătățirea muncii dc 
educare politică și moral-cetă- 
țenească desfășurată de comite
tele și comisiile de femei, pe 
măsura înaltelor răspunderi ce 
le au femeile în etapa actuală, 
a făuririi societății socialiste 
multilateral dezvoltate.

Tovarășa Maria Brănișteanu. 
președinta Comitetului munici
pal al femeilor, a expus planul 
de măsuri și sarcinile în legătu
ră cu alegerile ce urmează să 
aibă loc în organizațiile de fe
mei. A vorbit apoi tovarășa 
Elena Borza, președinta Comi
tetului județean al femeilor.

Tn încheierea dezbaterilor, to
varășul Clement Negruț a făcut 
prețioase recomandări comite
tului municipal, comitetelor și 
comisiilor de femei în vederea 
îmbunătățirii activităților edu
cative în rîndul femeilor 
municipiu.

pre- 
Ma-
Ma- 

Zainfira Vnucov, 
Florica Cosma, 
Aurora Domșa, 
Gavrilă David, 
la dezbateri au

sînt 
prin 

și

care
’C5,

TEMEIURILE
STIMEI

aici, la Vulcan, multe au dat 
bir cu fugiții iar altele și-au 
schimbat profesia. Ea insă 
a rămas. A rămas credincioa
să acestui harnic colectiv de 
constructori. Dacă o parte 
din brigadă a trebuit să plece 
pe un șantier din Valea Jiu
lui ori din județ, Tița nu a 
ezitat să spună „Nea Marine, 
merg și eu“. A fost pe toate 
șantierele din municipiu. A 
lucrat apoi la Hațeg, Deva, 
Ilia, Alba Iulia. A pus umă
rul hotărită o zi, două, o 
săptămină, cit a fost nevoie 
pentru terminarea lucrărilor 
respective. Anul trecut a ab
solvit clasa a Xll-a a liceu
lui seral cu rezultate bune. 
In urmă cu doi ani. comu
niștii din șantier au votat în 
unanimitate pentru a fi pri
mită in rîndurile lor.

lată faptele, iată temeiurile 
stimei și respectului de care 
se bucură tinăra zugrăvită 
din partea sutelor de 
struct ori ai șantierului.

con-

Foto: I. LICIU
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Dezbaterile din 
Adunarea Generală 

a O. N. U.
Introducere la raportul 

secretarului general al O.N.U,

ȘEDINȚA COMITETULUI
PENTRU DEZARMARE

FORMAREA IDEALURILOR Șl CONVINGERILOR COMUNISTE,
parte suategraaită a procesulm Biistructiv*educatîv din școli

Viața confirmă adevărul ex
primat cu atîta forță de către 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
secretarul general al partidului, 
că făurirea societății socialis
te multilateral dezvoltate, tre
cerea la construirea societății 
comuniste presupune atît 
crearea unei puternice ba
ze tehnico-materrale a noii o- 
rînduiri, modernizarea tuturor 
ramurilor economiei naționa
le, ridicarea bunăstării celor 
ce muncesc cît și crearea unui 
om nou, cu o înaltă conștiin
ță socialistă.

Ideile noi, de o excepționa
lă însemnătate care se desprind 
din programul de educație co
munistă elaborat de conduce
rea superioară a partidului tre
buie să constituie firul călăuzi
tor al dezbaterilor ideologice 
din școli, dezbateri orientate 
asupra modului în care organi
zațiile de partid și-au înde
plinit rolul de conducător in 
întreaga activitate politico-i-

deologică și educativă, de pro
movare în rîndul elevilor și 
cadrelor didactice, a ideologiei 
marxist-leniniste a partidului 
nostru, pentru a asigura crește
rea combativității în lupta îm
potriva influențelor ideologi
ei burgheze, a mentalităților 
și deprinderilor înapoiate, re
trograde. In această direcție 
organizațiile de partid din șco
li, trebuie să analizeze în c-e 
măsură comuniștii sînt, în a- 
devăratul înțeles al cuvântului 
militanți activi pătrunși de o 
înaltă combativitate revoluțio
nară. Adunările generale tre
buie să dezbată și să stabileas
că măsuri concrete asupra fe
lului cum s-a desfășurat și cum 
este necesar să-și desfășoare 
activitatea în viitor. cadrele 
didactice privind educarea co
munistă a elevilor. A vorbi 
despre esenț-a procesului educa
tiv în contextul rolului școli: 
de astăzi înseamnă a vorbi des
pre idealul socialist de viață

al generațiilor tinere, care 
presupune pregătirea tineretu
lui pentru muncă, educarea lui 
după principiile marxist—le
niniste ale partidului, conform 
concepției despre viață a cla
sei muncitoare. Ce fel de oa
meni am format pentru socie
tate ? In spiritul cărui ideal 
de viață am educat tinerele 
generații ? — iată doar cîteva 
din întrebările pe care trebuie 
să și le ridice fiecare cadru 
didactic, fiecare dascăl — co
munist, căruia nu poale sa-i 
fie indiferente convingerile, pro
filul moral, cu care elevii săi 
pășesc in viață. Elevii trebuie 
să fie educați în așa fel îneît 
să înțeleagă că, în socialism, 
omul are în afară de drepturi, 
și însemnate obligații, n căror 
neîndeplinire nu poale fi tole
rată.

Partidul nostru a subliniat 
întotdeauna caracterul primor
dial politic și sensul sozial-ri- 
vic al activității pionierești șl

organizațiilor UTG. Organiza
țiile de partid trebuie să ana
lizeze cu mult spirit de răs
pundere dacă conținutul acti
vităților desfășurate de pionieri 
și uteciști a exprimat caracte
rul politic al acestor organiza
ții, dacă la alegerea mijloace
lor și formelor de realizare a 
acestui obiectiv s-a ținut cont 
de condițiile vîrstei și parti
cularităților individuale ale co
piilor de trăsăturile specifice ne
cesare desfășurării acestor ac
tivități.

In noul an școlar sarcina dc 
primă importanță trasată ele 
partid cadrelor didactice, șco
lii. este ridicarea la un nivel 
calitativ superior a procesului 
instructiv-educativ. In această 
viziune, înalta răspundere po
litică și cetățenească a cadrelor 
didactice, a comuniștilor din 
școli este să facă din elevi și 
studenți nu numai consumato
ri de produse finite ale știin
ței și culturii, ci oameni capa

bili să pătrundă sensurile, cu
noștințelor asumate, să utilizeze 
aceste cunoștințe în vederea 
rezolvării celor mai diferite 
probleme cu care se vor în- 
tîlni în viață. In atingerea a- 
cestui țel, cadrele didactice 
trebuie să dovedească multă 
inițiativă, să colaboreze cu to
ți factorii implicați în opera 
educativă de formare a profi
lului moral-politic al tinerilor 
aflați pe băncile școlii.

Organizațiile de partid tre
buie să dezbată felul în care 
școala, cadrele didactice sînt 
angajate în pregătirea pentru 
viață a tinerei generații, cum 
s-a acționat pentru formarea 
unei conștiințe înaintate, a unei 
atitudini responsabile în actU 
vitatea de fiecare zi, materia-»

Prof. Petru MARCU, 
activist al Comitetului municîJ 

pal de partid

(Continuare tn pag. a 3-a)
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CLJVÎATAREA TOVARĂȘULUI ILIE VERDEȚ
(Urmare din pap. 1)

— Polonia. Cehoslovacia. R. D. 
Gc; mană și Albania. Recent n 
fo'. semnat la București Pro- 
giamul complex al adine-ri, co- 
ope.Jir.'i și dezvoltării in con- 
tenua .<• , integrării economice 
socialiste a țârilor membre ale 
C.A.E.R.. program elaborat prin 
eforturile comune, desfășurate 
lanp de mai bine de doi ani. 
<'4J participarea activă a țârii 
noastre. Acest program asigură 
un ?adru larg pentru intensifi- 
«r.-ea schimburilor și creșterea 

rdependenței economice a 
larilor noastre sub con ducere, i 
guvernelor și partidelor comu
niste condu, ătoare. în vedere.) 
accelerării progresului econo
mic. utilizării mai raționale a 
resurselor și sporirii eficienței 
economice în fiecare țară, pre
cum și în interesul apropierii 
nivelurilor de dezvoltare eco
nomică. Noi concepem aplica
rea măsurilor prevăzute drept 
o cale de a spori influența so
cialismului în lume, de a de
monstra superioritatea relațiilor 

tip nou dintre țările wci.1- 
liste — relații întemeiate pe 
dreptul suveran al fiecărui po
por de a rezolva de sine stătă
tor problemele fundamentale ale 
dezvoltări; țârii sale — drept 
o ale de a atrage la colabora
re.. noastră șj celelalte țări so
cialiste. precum și alte țări in
teresate. Partidu; și guvernul 
nostru își vor aduce cu hotâ- 
rîre, îp mod activ, întreaga con- 
tribuțîe la traducerea în viață 
o programului complex, avînd 
convingerea că aceasta va co
respunde nu numai intereselor 
poporului român și intereselor 
țărilor partenere, ci și interese
lor generale ale socialismului și 
ale dezvoltării colaborări: cu 
toate țâri’e lumii

Se amplifică, de asemenea, și 
ce adîncesc relațiile frățești cu 
țările socialiste de pe alte con- 
tinente. In această privință un 
rol deosebit de important l-a 
avut vizita întreprinsă în țările 
socialiste din Asia de către de
legația de partid și guverna
mentală condusă de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. Această vi- 
Eită, ale cărei rezultate au fost 
primite cu o deplină și entu
ziastă aprobare de către între
gul partid, de către întregul 
popor român, a avut în același 
limp un puternic ecou interna
țional. Ea a demonstrat încă o 
dotă consecvența comunistă și 
principialitatea internationalist^ 
cu care partidul și guvernul 
nostru urmăresc extinderea și 
intensificarea legăturilor cu 
toate țările socialiste. Căldura 
pi ietenească cu care a fost pri
mită delegația a ilustrat grăi
tor marea stimă de care se 
bucură secretarul general al 
partidului nostru, prestigiul rea
lizărilor României socialiste, jus
tețea politicii noastre externe. 
Discuțiile cu conducerile dc 
partid și de stat, schimburile 
de vederi și de experiență e- 
«ec Luate cu acest prilej au con
stituit fără îndoială, un im
puls pentru progresul legătu
rilor frățești cu R. P. Chineză, 
P..P.D. Coreeană. R. D. Vietnam. 
R. P. Mongolă. O profundă sem
nificație are, de asemenea, fap
tul că deleeația noastră a vi
zitat țări aflate în prima linie 
a luptei împotriva imperialis
mului și a purtat discuții cu 
șeful statului cambodgian, ex- 
priinînd încă o dată, așa cum 
a făcut-o de la început, spri
jinul nostru hotărî t față de 
lupta dreaptă și eroică a po
porului vietnamez și a celorlal
te popoare din 'Indochina, pen
tru curmarea agresiunii ame
ricane. pentru realizarea drep
tului lor sacru de a-și hotărî 
destinele fără nici un amestec 
din afară, solidaritatea noastră 
internationalists cu aspirațiile 
naționale legitime ale poporu
lui coreean.

Satisfac’ia poporului nostru 
fată de rezultatele vizitei în 
țările socialiste din Asia este 
cu atit mai mare cu cit această 
vizită constituie o contribuție 
a partidului și guvernului nos
tim la normalizarea relațiilor 
dintre țările socialiste, la bi- 
ruirea dificultăților care există 
fn calea restabilirii unității a- 
cestor țări Sîntem convinși că 
evoluția internațională va aduce 
noi și noi elemente de natură 
să pună în lumină marea în
semnătate internațională a a- 
cestei acțiuni a politicii externe 
românești.

In cadrul realizărilor noastre 
se înscriu și rezultatele obți
nute pe linia promovării re
lațiilor cu toate țările lumii in
diferent de sistemul soc:.:’.-eco
nomic. întrucît aceste relații 
corespund nu numai intereselor 
poporului român, ci reprezintă 
totodată u.n aport la crearea 
unei atmosfere de încredere, a 
unui climat internațional favo
rabil rezolvării problemelor de 
importanță cardinală pentru 
conviețuirea normală pe plane: 
ta noastră. Participarea activă 
a României la soluționarea a- 
cestor probleme se bucură de 
o largă recunoaștere în rîndu- 
rile opiniei publice mondiale. 
Urmărind înlăturarea din viața 
internațională a metodelor de 
dictat, agresiune și amenințare 
cu folosirea forței și eliminarea 
primejdiei unui nou război mon
dial. noi milităm cu toată ho- 
tărîrea pentru crearea unui sis
tem de securitate în Europa, 
pentru stingerea focarelor de 
război și încordare, existente 
in diferite regiuni ale lumii, 
pentru înfăptuirea de măsuri 
eficiente în domeniu; dezarmă
rii. în primul rind al celei 
nucleare, care să ducă la opri
rea cursei înarmărilor, înghe
țarea și reducerea bugetelor mi
litare, desființarea blocurilor 
militare și retragerea trupelor 
de pe teritorii străine.

M-am referit pv scurt la toate 
aceste probleme pentru că im
portanța măsurilor pe care le 
dezbatem nu poate fi înțeleasă 
integral devii în contextul an
samblului dezvoltării noastre in
terne și internaționale.

Tabloul acestei dezvoltări ar 
rămîne însă incomplet dacă nu 
am avea în vedere și perspec- 
tiva yre se deschide în fața 
noaslra. Anul acesta am trecut 
la îndeplinirea unui nou plan 
’uncma’. ale cărui obiective în- 
suflețito,ue întrec, in amploare 
Ș> complexitate. tot cc ne-am 
propus șj am realizat în tre
cut. Acesta va fi cincinalul u- 
nor progrese considerabile în 
dezvoltarea bazei tehnice mate
riale Și, in special. în mobili
zarea și punerea în va’oare a 
factorilor care comandă spori
rea eficienței activității econo-

Realismul obiectivelor și sar
cinilor stabilite îl atestă în mod 
grăitor rezultatele obținute în 
primele 8 luni, rezultate ;lre 
constituie un start dintre rele 
mai promițătoare. Astfel, pla
nul producției globale indus
triale a fost îndeplinit în pro
porție de 102.7 Ia sută crește
rea realizată -11.8 la’sută’- 
apropiindu-se de limita superi
oara a ritmului mediu prevă
zut in planul cincinal. Produc- 
lJ',l‘?tea muncii a crescut cu 
b!G la sută, depășindu-se sar
cina prevăzută. Au crescut cu 
apioape 10 la sută desfacerile 
de mărfuri cu amănuntul prin 
comerțul socialist.

Rezultate bune s-au obținut 
,? aceste 8 luni și în judelui 
Hunedoara, care la produse 
principale cum sint cocsu] me
talurgic pentru furnal, fontă 
otel, laminate finite pline din 

’ el, fier conținut în producția 
de minereu de fler marfă, pre
fabricate din beton armat’ che
restea de fag a dat țării pro- 
ducții mai mari decit cele pre- 
văzute în sarcinile de plan

Aceste rezultate nu au o .<^m- 
nificație exclusiv economică. 
Ele oglindesc nu numai preo
cuparea nemijlocită a organe- 
■ or și organizațiilor de partid, 
a muncitorilor, țăranilor, ingi
nerilor și tehnicienilor pentru 
îndeplinirea sarcinilor de plan, 
ci totodată și efectele muncii 
educative desfășurate, o atitu
dine politică, conștiință față de 
sarcinile încredințate de partid.

Pentru aceste rezultate bune 
Și pentru semnificația lor pro
funda, ca și pentru valoroasa 
contribuție pe care în general 
au avut-o și o au la construc
ția socialistă în patria noastră 
adresez comuniștilor. tuturor 
oamenilor muncii hunedoreni 
cele mai călduroase mulțumiri 
Și felicitări din partea condu
cerii partidului șj statului nos
tru.

Așadar, am început bine a- 
cest cincinal care va avea o 
importanță deosebită pentru pro
gresul operei de făurire a so
cietății socialiste multilateral 
dezvoltate în România.

In cuvîntul său, tovarășul Uîe 
Verdeț, după ce s-a referit la 
procesele care determină con
tinuarea operei de făurire a 
societății socialiste multilateral 
dezvoltate, a spus: Aceste pro
cese, care constituie direcții 
fundamentale ale construirii so
cialismului multilateral dezvol
tat, s-au conturat și clarificat 
în procesul elaborării liniei po
litice a partidului nostru, la 
congresele IX și X. Meritul 
principal în ceea ce privește 
punerea lor în lumină, sublinie
rea interdependentei Ior în ca
drul unei generalizări teoretice 
unitare și a] transformării lor 
in obiective, sarcini și măsuri 
concrete oglindite in hotărîrile 
partidului, revine tovarășului 
Nicolae Ceaușescu.

Măsurile care formează obiec
tul dezbaterii noastre se referă 
la conștiința socialistă, la îm
bunătățirea educației marxist- 
leniniste a membrilor de partid, 
a tuturor oamenilor muncii.

De ce punem noi astăzi un 
accent așa de mare pe aceste 
probleme ? Răspunsul nu poate 
fi decît unui singur. Partidul 
pune accent pe aceste proble
me deoarece conștiința trebuie 
să țină pasul cu dezvoltarea 
generală a societății socialiste, 
deoarece nu este posibil să con- 
struim o economie avansată 
fără să-i ridicăm și pe oameni 
la nivelul idealurilor noastre 
etice. Pe de altă parte. însăși 
îndeplinirea obiectivelor noastre 
economice și sociale este dc ne
conceput fără o participare spo
rită și plină de răspundere a 
tuturor oamenilor muncii pe 
baza unei solide pregătiri po- 
litico-ideologice. a unui înalt 
ni'el de conștiință.

In această lumină este lim
pede că orice rămînere în ur
mă. orice neajunsuri în munca 
ideologică, de propagandă, po
lii ico-educativă este de -natură 
să influențeze negativ mersul 
nostru înainte. Tocmai de a- 
reea. subliniind rezultatele ob
ținute, conducerea partidului 
nostru a supus unei profunde 
analize critice deficiențele ma
nifestate în acest domeniu și a 
trasat sarcina înlăturării lor 
neîntârziate. Așa cum a subli
niat tovarășul Nicolae Ceaușescu 
in expunerea sa Ia consfătuirea 
de lucru cu cadrele care lucrea
ză în acest domeniu. în acti
vitatea ideologică și educativă, 
deși s-au obținut o serie de 
rezultate, s-a înregistrat totuși 
o anumită rămînere în urmă 
față de cerințe, s-au manifes
tat o serie de neajunsuri' izvo- 
rîte dintr-o anumită neglijare, 
o anumită subapreciere a aces
tei activități.

După cum știți, tovarăși, subli
niind necesitatea ridicării nive
lului conștiinței socialiste a ma
selor, a îmbunătățirii muncii 
politico-educative, secretarul ge
neral al partidului nu s-a oprii 
la formularea unei sarcini cu 

caracter general, ci a descifrat 
larg conținutul acestei sarcini, 
trasind un amplu program de 
măsuri de o inestimabilă va
loare teoretică și practică.

In concepția care stă la baza 
acestor măsuri, aplicarea lor 
presupune și trebuie să aibă 
drept rezultat întărirea rolului 
conducător al partidului, in 
toate domeniile vieții sociale.

Acest rol nu este contestat 
de nimeni în țara noastră, el 
este consfințit de constituție, do 
legile țării și, mai presus de 
orice, el își are izvorul în în
crederea și dragostea poporu
lui. Partidul nostru și l-a cîști- 
gat prin lupta și munca de zi 
cu zi, prin care s-a afirmat 
drept cel mai fidel exponent 
al intereselor și năzuințelor ma
selor. drept singura forță ca
pabilă să conducă națiunea 
noastră socialistă pe câi’e pro
gresului și ale prosperității. 
Succesele interne și internațio
nale ale României dovedesc 
grăitor că partidul nostru își 
îndeplinește cu onoare misiunea 
cu care a fost investit dc isto
rie. de popor.

Întărirea rolului conducător 
al partidului este o necesitate 
obiectivă determinată de fap
tul că sarcinile mereu mai com
plexe ale construcției socialisto 
în actuala etapă impun spori
rea rolului factorului subiectiv, 
conștient, al organizării, impun 
mai mult ca oricînd unitatea 
je gîndire. voință Și acțiune a 
maselor largi. Aceasta presu
pune nu numai întărirea rolu
lui partidului prin intermediu) 
liniei sale politice generale, 
prin activitatea organelor sale 
supreme, ci și ridicarea rolu
lui tuturor organelor și orga
nizațiilor de partid, creșterea 
influenței exercitate de fiecare 
membru al partidului nostru. 
In această privință noi am 
realizat în anii din urmă pro
grese mari, dar mai avem încă 
mult de lucru pentru a ne ri
dica la nivelul exigențelor pe
rioadei în care ne aflăm și al 
așteptărilor poporului.

A spori rolul organelor și or
ganizațiilor de partid, al comu
niștilor în viața colectivităților 
în care activează, înseamnă a 
perfecționa continuu stilul și 
metodele de muncă și condu
cere, a consolida în toate ve
rigile atât de partid cit și de 
stat principiul muncii colecti
ve. .Aceasta înseamnă a cu
noaște profund politica parti
dului, și a o aplica pornind de 
la realitățile concrete, a pro
mova în întreaga muncă spi
ritul înnoitor caracteristic acti
vității conducerii partidului nos
tru. Aceasta înseamnă ca. prin 
legături strînse cu masele, prin 
explicarea răbdătoare și convin
gătoare a perspectivelor ce li 
se deschid ca urmare a reali
zării obiectivelor ce le stau în 
față, să se asigure maxima lor 
activizare, participarea lor efec
tivă în toate fazele elaborării și 
îndeplinirii sarcinilor. Aceasta 
înseamnă o mai mare atenție în 
selecționarea, formarea și pre
gătirea cadrelor. In posturi de 
conducere trebuie să se afle 
numai oameni bine pregătiți 
din punct de vedere profesio
nal și politic, de o integritate 
desăvârșită sub raport moral, 
principiali și intransigenți față 
de lipsuri, înzestrați cu spirit 
autocritic, oameni cu pricepere 
de organizatori și conducători 
și care se bucură de încredere 
și prestigiu. Să nu uităm că 
după persoanele puse în diverse 
funcții oamenii judecă parti
dul nostru. Și să nu admitem ca 
prestigiul lui să fie știrbit de 
un x sau un y care, deși este 
incapabil, sau comite abuzuri, 
sau are atitudini incompatibile 
cu etica noastră, este tolerat și 
privit cu îngăduință pentru că 
și-a câștigat cine știe cum și 
cine știe față de cine numele 
de așa-zis băiat bun". In toate 
posturile de răspundere trebui^ 
să se afle tovarăși demni de 
întreaga încredere a partidului 
nostru.

In spiritul celor spuse de to
varășul Ceaușescu în expune
rea sa la consfătuirea de lucru 
în problemele ideologice. aș 
dori să subliniez o cerință e- 
sențială pe care trebuie să o 
satisfacă orice conducător. In
diferent de locul unde este e- 
xeroitală. orice funcție de con
ducere are și un. caracter po
litic, iar cel care o deține nu 
trebuie să uite niciodată că 
este și un om politic. E] tre
buie să cunoască politica parti
dului și să acționeze, avînd în 
vedere nu numai efectele teh
nice, economice sau adminis
trative nemijlocite, ci și impli
cațiile politice ale deciziilor a- 
doptate, măsura în care ele slu
jesc atingerii țelurilor stabilite 
prin politica partidului. Un ex
celent tehnioian va fi un ex
celent conducător numai dacă, 
pe lingă celelalte condiții ne
cesare. va fi și un excelent 
cunoscător al politicii partidu
lui și un militant activ pen
tru înfăptuirea ci. Această 
idee subliniată de tovarășul 
Ceaușescu este valabilă nu nu
mai în ceea ce-i privește pe 
miniștri. Ea este valabilă și 
pentru toți acei care, pe plan 
local, ocupă diferite funcții de 
conducere în economie, în cul
tură, în aparatul de stat și va 
trebui să stea în atenția birou
lui județean. în politica sa de 
recrutare, formare și promova
re a cadrelor.

In continuare, aș dori să mă 
refer la unele din sarcinile or
ganelor Și organizațiilor de 
partid. în ceea ce privește îm
bunătățirea activității politico- 
ldeologice.

In această ordine de idei, 
ceea ce se cere subliniat, îna
inte de toate, este faptul că 
activitatea ideologică și educati
vă constituie una din sarcinile 
centrale ale întregului partid. 

Conștiința socialistă, profilul 
moral-pol ii ic a) omului nou nu 
apoi- de la sine. Condițiile 
vieții materiale, noile relații so
ciale caracteristice socialismu
lui exercită, fără îndoială o 
influență importantă asupra for
mării lor. dar rolul hotfirîtor 
il are activitatea politico-edu- 
cahvă care trebuie condusă si 
îndrumată in mod unitar de că
tre organele de partid Ia toate 
nivelurile. Această activitate se 
desfășoară și îji școală si în 
organizațiile sindicale, dc tine
ret, dc femei, și prin interme
diul instituțiilor de cultură, și 
P'in intermediul presei. Orga
nele și organizațiile de partid 
treb»,e să realizeze 5i in accst 
domen.u rolul de conducere, 
hidi umare și coordonare, care 
revin partidului nostru în toate 
domeniile. Cine altul decît 
partidul, forța cea mai înain
tata a societății noastre, și-ar 
putea asuma această sarcină ?

Cred că în această privință 
informarea prezentată de biroul 
comitetului județean nu a fost 
destul de analitică și autocri
tică O analiză mai temeinică 
ar fi scos la iveală faptul că 
una din sunsele neajunsurilor 
Ș> lipsurilor manifestate în a- 
cest domeniu 0 constituie fap
tul că nici la nivelul organu
lui județean, nici Ja celelalte ni
veluri nu s-a acordat atenția 
cuvenita acestei munci de con
ducere. îndrumare și coordona
re. Am lăsat astfel neutilizate 
sau ani utilizat insuficient mari 
posibilități și însemnate pîrghii 
de influențare politică a oame
nilor, iar de multe ori am lăsat 
ca lucrurile să se desfășoare de 
la sine.

Urmările — cunoscute — au 
fost slăbirea activității politico- 
educative. iar în unele cazuri 
orientarea ei greșită și. pc a- 
ceastă bază, manifestarea pe a- 
locuri a unor fenomene străine 
eticii noastre socialiste.

Desigur, în cadrul fiecărui 
organ de partid există o divi
ziune a muncii și anumiți to
varăși au sarcina specialii de 
a se ocupa de problemele de 
propagandă și ale muncii poli
tice de masă șl cultural-educa
tive. Aceasta însă nu trebuie 
să însemne că numai ei se o- 
cupă și răspund de aceste pro
bleme. așa cum rezultă și din 
unele critici formulate în in
formarea prezentată aici de bi
roul comitetului județean. Con
ducerea și îndrumarea întregii 
munci politico-educative este o 
sarcină a fiecărui organ de 
partid în întregul său. Este ne
cesar cil acest J/uoru să fie re
flectat în mod corespunzător și 
in proiectul de măsuri și în în
treaga activitate viitoare a or
ganizației județene P.C.R. Hu
nedoara.

Bineînțeles, tovarăși, că efi
ciența muncii ideologice și po
litice educative depinde de..Con
ținutul care i se dă. Aici' .sînt 
multe lucruri de spus, dar eu 
nu mă voi opri decît asupra 
ci tor va dintre ele.

Este etaj- că la baza acestei 
activități trebuie să stea con
cepția marxist-leninistă a parti
dului nostru. Noi nu descope
rim astăzi marxism-Ieninismul. 
El a fost fără abatere ideolo
gia partidului nostru, steagul 
sub care clasa muncitoare a 
luptat cu jertfe grele pentru 
libertatea poporului, sub care 
oamenii muncii au înălțat cu 
abnegație edificiul noii socie
tăți in patria noastră. Și se 
poate aprecia că niciodată nu 
am fost mai fideli spiritului 
marxism-leninismului ca in pe
rioada care a început o dată cu 
Congresul al IX-lea, cînd ade
vărurile generale ale învăță
turii noastre călăuzitoare și-au 
găsit in documentele partidu
lui și statului nostru o reflec
tare in concordanță profundă 
cu esența Ior, o dezvoltare crea
toare corespunzător condițiilor 
schimbate ale epocii noastre, 
particularităților și cerințelor 
concrete ale României, cînd a- 
portul Partidului Comunist Ro
mân la tezaurul comun al gîn- 
dirii și experienței revoluției 
și construcției socialiste a fost 
mai bogat decit oricind.

Este o datorie a noastră să 
intensificăm eforturile pentru ca 
prin școală, prin munca orga
nizațiilor de partid, de sindi
cat, de tineret, de femei, prin 
intermediul presei scrise, vor
bite și televizate, acest bun al 
partidului nostru să pătrundă 
și mai adînc în conștiința ma
selor. să contribuie și mai pu
ternic la transformarea ei.

Să ne fie. de asemenea, lim- 
pede că atunci cînd vorbim de 
necesitatea intensificării efor
tului jjentru înarmarea marxist- 
leninistă a comuniștilor, a oa
menilor muncii, nu avem în 
vedere niște teze abstracte sau 
studierea unor lucrări ale cla
sicilor <a un scop în sine. Țe
lul nostru trebuie să fie a-i 
înarma pe comuniști și pe 
nemembri de partid cu elemen
tele necesare înțelegerii meto
dei de gîndire și acțiune a 
partidului nostru. Să-i înarmăm 
nu cu litera neînsuflețită a tex
telor clasice, ci cu spiritul viu 
al marxism-leninismului, cu 
marxism-Ieninismul creator, în 
acțiune, adică cu cunoașterea 
temeinică a documentelor parti
dului nostru, a politicii inter
ne și internaționale a partidu
lui nostru. Și să nu tratăm a- 
ceste cunoștințe <a pe niște e- 
lemente de cultură generală, 
cl să ne străduim ca în spiri
tul lor să transformăm conști
ința celor educați, să facem din 
fiecare comunist, din fiecare ce
tățean un propagator și un mi
litant activ pentru triumful a- 
cestor idei. Să asigurăm o ase
menea cunoaștere a politicii 
partidului incit fiecare om al 
muncii să fie convins profund 
de justețea ei, să acționeze prac
tic potrivit acestei convingeri.

Trebuie să constat că, din 
păcate, informarea biroului nu 
are nici în această direcție su
ficientă profunzime analitică. 
Ea vorbește de o serie de lip
suri, de „caracterul festivisi u- 
nilaleral* a) propagandei, de 
„fenomene de tehnicizare', de 
o organizare birocratică ;1 unor 
cercuri și cursuri, de propagan
diști cu „slab bagaj de cunoș
tințe', de „insuficient discernă- 
mînl în alegerea temelor', dar 
ocolește esențialul și, cum s-ar 
zice, nu pune punctul pe i.

Un lucru esențial în ceea ce 
privește conținutul activității 
politico-educative este să o dez- 
barăm de caracterul abstract, 
care o condamnă la ineficiență, 
să o ancorăm puternic în reali
tățile concrete, să o adaptăm la 
problemele și nevoile reale A- 
ceastă cerință este valabilă pen
tru toate formele și metodele 
prin care desfășurăm munca de 
înriurire a oamenilor, de 
formare a conștiinței lor socia
liste. Este necesar, în același 
timp, să înzestrăm munca poli- 
tico-educativă cu mult mai 
multă combativitate față de 
manifestările străine ideologiei 
Și eticii noastre, față de tendin
țele antisociale față de orice 
fenomene negative care frinea- 
ră mersul nostru înainte. Dar 
Și în această privință nu trebu
ie să uităm că denunțarea ge
nerală și abstractă a unor racili 
nu poate avea decît un efect 
i-edus. O combativitate reală și 
eficientă se manifestă numai a- 
tunci cînd se merge mai depar
te de simpla înfierare in ter
meni abstracți a fenomenelor 
străine și dăunătoare și se □- 
junge la criticarea aspră a celor 
Ce se fac purtătorii lor.

Un rol sporit în munca po- 
litico-educalivă trebuie r.ă-1 joa
ce adunările generale ale orga
nizațiilor dc partid, care trebu
ie să devină efectiv adevărate 
școli ale educației comuniste. 
Condiția fundamentală pentru 
îndeplinirea acestui rol este ca 
in cadru) lor să se discute prin
cipial și deschis — într-o at
mosferă de ascuțit spirit critic 
și autocritic — toate probleme
le esențiale ale vieții interne de 
partid din organizația respecti
vă, toate problemele esențiale 
din unitatea respectivă care, po
trivit statutului partidului, in- 
t'1? ,sfe,‘a Preocupărilor orga
nizației de partid. Sarcinile e- 
tapei noi in care ne aflăm cer 
ca în această privință să se e- 
fectueze o cotitură hotărîtă.

Cînd spun acest lucru. nu 
trec cu vederea rezultatele bu
ne obținute pînă acum dc co
vârșitoarea majoritate a orga
nizațiilor noastre de bază, pro
gresele mari înregistrate ca ur
mare a suflului înnoitor care a 
pătruns in întreaga noastră 
viață de partid în anii din ur
mă. Dar acum trebuie să apli
căm alte unități de măsură, să 
fim mult mai exigehți, pentru 
că numai astfel vom reuși să 
ridicăm, potrivit cerințelor, ro
lul conducător al partidului în 
întreaga viață socială.

Toate cele spuse în legătură 
cu conținutul activității politi
co-educative sînt valabile inte
gral în ceea ce privește organi
zarea învățămîntuluî de partid. 
In această privință, în cadrul 
dezbaterilor s-au subliniat mul
te lucruri juste, care merită să 
fie reținute. Eu aș dori să a- 
daug un singur lucru, și anume, 
că este necesar să se acorde o 
atenție deosebită, în cadrul lui, 
celor nou primiți în partid, ast
fel ca ei să cunoască principiiie 
de organizare ale partidului 
nostru, politica sa internă și 
internațională, drepturile obli
gațiile și răspunderile ce de
curg din calitatea de comunist.

Atit în informarea prezentată 
de birou] comitetului județean, 
cit și in cuvîntul unui număr 
de vorbitori au fost abordate 
problemele muncii politice și 
cultural-educative de masă. 
Activul de partid înțelege că a 
constituit o greșeală subapreci
erea unor forme, verificate ca 
eficiente în trecut, dar care a- 
junseseră să fie considerate cu 
perimate. Acest lucru este po
zitiv. Să nu uităm însă, nici în 
acest caz, că și cele mai bune 
forme nu dau nici un rezultat 
dacă nu sînt încărcate cu un 
conținut corespunzător. Dacă 
restabilim și extindem aceste 
forme, să o facem nu pentru 
a avea cifre de raportat în dă
rile de scamă, ci asigurînd toa
te condițiile pentru exercitarea 
rolului pe care ele sînt chema
te să-1 joace. Să nu uităm nici 
faptul că nivelul de cultură al 
oamenilor și sarcinile care ne 
stau în față diferă considerabil 
în raport cu situația de acum 
15, 10 sau chiar 5 ani. Astăzi 
există posibilități mai mari, dar 
și exigențe mai mari. Munca 
politică și cultural-educativă de 
masă este un domeniu în care 
merită să învestim eforturi 
mari, pentru că ea acționează 
în modul cel mai operativ șl 
mai direct asupra oamenilor și 
constituie unu] din factorii cei 
mai puternici de formare ai o- 
piniei de masă împotriva ma
nifestărilor și tendințelor nega
tive.

O problemă subliniată puter
nic în lucrările conferinței este 
necesitatea intensificării muncii 
dc educare a tineretului. De ce 
subliniem această necesitate ? Ne 
creează tineretul dificultăți ? 
Nu, tovarăși. Așa cum a subli
niat conducerea partidului în 
repetate rîndiui, avcm un tine
ret bun, harnic, devotat cu trup 
și suflet partidului, cauzei so
cialismului și animat de pro

funde sentimente patriotice. Dar 
el nu a trecut prin școala as
pră a vieții prin care au trecut 
generațiile precedente. E] a des
chis ochii în condiții]» socia
lismului șj nu cunoaște din pro
prie experiență marile greutăți 
pe care le-am avut de biruit în 
anii ilegalității, ai luptei pentru 
putere, precum și la începuturi
le operei noastre de construc
ție. El trăiește mult mai bine 
decît tineretul de acum 3—4—5 
decenii și ar€ un atXes incom
parabil mai larg la învățământ 
și cultura. Acestui tineret tre
buie să-i dăm prin educație în
țelegerea și deprinderile pe ca
re nu și ]e-a putut însuși dm 
viața practică. Numai astfel 
vom putea păstra nealtcrotâ re
ceptivitatea lui ]a nevoile popo
rului, ]a cerințele și probleme
le dezvoltării economice și so
ciale a țării, numai astfel vom 
putea pune energia, elanurile și 
generozitatea lui în slujba ide
alurilor nobile ale partidului, 
ale propășirii patriei.

Pe ce trebuie să punem ac
centul în educarea tineretului ? 
S-a vorbit aici de rolul educa
tiv a] muncii fizice. Așa este, 
tovarăși ! Majoritatea covîrși- 
toare a poporului nostru mun
cește cu brațele în fabrici, în 
uzine, pe șantiere, pe ogoare. 
Popor înseamnă înainte de 'oa
le muncitorii și țăranii. Iar res
pectul fața de popor presupune 
respectul (ață de munca lui, 
dc munca fizică. Tocmai de a- 
ceea partidul nostru a luat, du
pă cum se știe, o serie de mă
suri atit în ceea ce privește 
școala medie, cit și în ceea ce 
privește practica in producție 
a studenților avînd drept scop 
să asigure o mai bună pregătire 
pentru viață, pentru activitatea 
practică și totodată sporirea 
influenței educației prin mun
ca. CoiiaOcerea partidului stu
diază și alte măsuri menite să 
adapteze mai bine școala la 
cerințele etapei actuale. Este, 
desigur, anormal ca un absol
vent de liceu să nu aibă nici 
o calificare pe baza căreia să 
re poată face util societății. Pe 
de altă parte, apropierea mun
cii fizice de munca intelectua
lă este de neconceput dacă cei 
pregătiți prin școală se înde
părtează șj sc rup de munca fi
zică. Avînd în vedere toate a- 
cesțea, este desigur bine să fie 
extinsă practica șantierelor și 
brigăzilor de muncă patriotică. 
Acest lucru se pare că încă nu 
a fost înțeles în modul cuvenit 
de organizația județeană de 
tineret. Ce altceva dovedește 
fapiu] că pe șantierele locale au 
fost antrenați doar ceva mai 
mult de o zecime din numărul 
total al U.T.C.-ișlilor ? Este 
timpul ca organizația județeană 
de tineret să treacă cu mai 
multă răspundere la îndeplini
rea funcțiilor sale educative în 
'.oale domeniile, inclusiv in cei 
al muncii voluntar-patriotice.

Se impune, de asemenea, să 
intensificăm munca de educa
ție politică și cetățenească a

■ tului, să-i cultivăm res
pectul. admirația și dragostea 
față de partidul nostru și reali
zările obținute de popor sub 
conducerea lui. Este un specific 
al vîrstei ca tinerii să-și pună 
numeroase întrebări, să manifes
te nerăbdarea fn ceea ce pri- 
VCVe r’lmul transformărilor, o- 
î'icît ar fi el de rapid. Inar- 
mindu-j cu cunoștințe politice 
temeinice, lc vom crea condiții 
pentru a înțelege mai bine rea
litățile țării, problemele con
strucției societății socialiste 
multilateral dezvoltate.

O înaltă datorie a noastră es
te să creștem tineretul în spi
ritul dragostei de țară. Istoria 
noastră este plină de^momen
te •-•lorioase, de luminoase figuri 
de eroi care și-au jertfit viața 
pentru libertatea poporului, 
pentru făurirea societății în ca
ic trăim astăzi. Și cîte motive 
de mîndrie patriotică nu găsim 
in marile realizări ale poporului 
nostru, in opera de construcție 
socialistă, în întreaga politică 
internă și internațională a parti
dului. Inima generoasă a tînă- 
rului nu poate să nu reacțio
neze în fața unor asemenea e- 
xemple minunate. Ceea ce sece
re este numai să le utilizăm 
cu răbdare, cu dragoste și cu 
pricepere.

O datorie înaltă a noastră es
te să cultivăm pe toate căile 
sentimentul frăției între popo
rul român și naționalitățile 
conlocuitoare cu care el și-a 
împletit pentru totdeauna soar
ta. România este patria noastră 
comună, iar această frăție este 
una din sursele unității poporu
lui in jurul partidului, o che
zășie a mersului nostru neabă
tut înainte.

Să folosim de asemenea, isto
ria, dar și realitatea zilelor 
noastre, pentru a-i educa pe ti
neri în spiritul internaționalis
mului. I’e baricadele Comunei 
din Paris , in marca încleștare 
pentru triumful și salvarea re
voluției din octombrie, în rîn- 
durile apărătorilor republicii 
spaniole sau ale rezistenței an
tifasciste din multe țări, româ
nii, animați prin tradiție de 
sentimente internaționaliste, și- 
au adus tribului lor de sînge. 
Continuând și ridicând pe o 
treaptă superioară aceste tradi
ții, partidul nostru cultivă sen
timentele de prețuire .și dragos
te față de popoarele țârilor so
cialiste, de simpatie și solidari
tate față de lupta desfășurată 
în țările capitaliste de partidele 
comuniste și muncitorești, de 
forțele democratice și progresis
te. Nu este cauză dreaptă a 
popoarelor care luptă împotri

va imperialismului și neocolo- 
nialismului care să nu se bu
cure de solidaritatea militantă 
a partidului nostru, a guvernu
lui României. Aceste lucruri tre
buie să fie cunoscute de tineret, 
să constituie o parte componen
tă a zestrei sale spirituale, in- 
trucit, pentru partidul nostru, 
internaționalismul nu este o 
simplă lozincă, ci o trăsătură 
profundă a întregii sale activi
tăți.

Cine trebuie să se ocupe de 
toate aceste laturi ale educației 
tinerei generații ? Evident, îna
inte de toate școala, în care 
ținerii petrec cel puțin 10 ani, 
iar unii dintre ei — 14—16 ani. 
Ea dispune și de timp și de o 
mare varietate de mijloace și 
instrumente, mînuite de oameni 
cu calificare pedagogică, lată 
de ce Comitetul județean de 
partid, organele și organizațiile 
de partid din instituțiile de în
vățământ trebuie să acorde cea 
mai mare atenție muncii edu
cative desfășurate in școală — 
in epînd cu îmbunătățirea pre
dării disciplinelor sociale, cu 
sporirea conținutului educativ 
al unor discipline ca istoria, 
geografia, ]imba română și alte 
discipline și terminînd cu ac
tivitatea de educație desfășura
tă de fiecare profesor în timpul 
orelor șj în afara lor. Fiecare 
profesor să muncească și să se 
comporte astfel îneît elevi- să-și 
amintească dc el cu dragoste 
și recunoștință întreaga lor vi
ață. Este în tradiția școlii ro
mânești să dea nu numai cu
noștințe, ci și educație morală, 
cetățenească și patriotică. De ce 
ne-am îndepărtă de aceste tra
diții as'.ă/i cînd școala dispune 
de posibilități de cuprindere și 
influențare mult mai mari decît 
in trecut și cînd cerința ridi
cării nivelului de conștiință al 
oamenilor este atît dc imperioa
să ? Să reflecteze la aceasta 
dascălii noștri, comuniștii din 
școli, organul județean de partid 
și să adopte măsurile necesare 
pentru ca învățămîntu) să co
respundă menirii sale din toate 
punctele de vedere.

Este necesar totodată să ac
tivizam și să îmbogățim munca 
educativă a organelor și orga
nizațiilor de tineret. Eu sînt de 
acord că lipsurile acestora tre
buie analizate și criticate. Să nu 
se uite însă că răspunderea 
pentru conducerea și îndruma
rea organelor și organizațiilor 
de tineret revine partidului. Or, 
inlrucit cel puțin o parte din 
lipsurile organizației de tineret 
își are sursa în deficiențele ac
tivității de conducere și îndru
mare, ar fi fost de așteptat ca 
informarea biroului comitetului 
județean să aibă o mai prmim- 
țată notă autocritică.

Transformarea conștiinței oa
menilor este în sine un obiec
tiv dc seamă al făuririi socie
tății socialiste multilateral dez
voltate. In același timp, ridica
rea nivelului dc conștiință tre
buie să potențeze toate forțele 
motrice ale progresului .social, 
să pună în mișcare noi resor
turi dc natură să contribuie la 
atingerea mărețelor obiective 
stabilite de Congresul ai X-lea 
al partidului. Iată un lucru pe 
care nu trebuie să-1 scăpăm din 
vedere atunci cînd depunem e- 
forturi pentru îmbunătățirea 
muncii ideologice și politico-e
ducative.

_ Aceasta înseamnă, în primul 
rind, că munca politico-edueali- 
vă trebuie să fîe strîns egală 
de îndeplinirea sarcinilor în 
domeniul economiei, întrucît. 
după cum se știe, dezvoltarea 
economiei s.a aflat întotdeauna 
Și se află in continuare în cen
trul preocupării partid Hui nos
tru.

Sînt cunoscute sarcinile mari 
Și complexe care vă stau în fa
ță în actualul cincinal în do
meniul investițiilor, ai produc
ției. al ridicării nivelului tehnic 
al producției și al produselor, 
in domeniu] valorificării supe
rioare a materiilor prime, redu
cerii consumurilor, al sporirii 
Pe toate căile a eficienței acti
vității economice Am dezbătut 
împreună de numeroase ori a- 
ceste probleme atit în reuniuni
le activului județean, cît și în 
cadrul unităților economice. 
Deși nu am intenția să redes
chid întreaga problemă, cîte' a 
chestiuni aș dori să le reamin
tesc aici, chiar dacă ele sînt 
cunoscute și răscunoscute. Cred, 
de altfel, că toți cei prezenți 
în această sală știu la ce mă 
voi referi.

Este înlîi problema oțelului, 
a1 îndeplinirii exemplare a sar
cinilor. angajamentelor și obli
gațiilor contractuale în ceea ce 
privește cantitatea, ritmicitatea, 
sortimentele și termenele <le 
livrare. Nu este nevoie să mai 
subliniez importanța pe care a- 
cest lucru o are pentru econo
mia națională. După cum presu
pun că nu este cazul să explic 
de ce trebuie intensificate efor
turile pentru îmbunătățirea ca
lității oțelului și diversificarea 
mărcilor de oțeluri.

Este, apoi, problema reducerii 
consumului de cocs. Cunoașteți 
dificultățile aprovizionării in a- 
ceastă privință și serioasele ei 
implicații asupra balanței de 
plăți a țării. Este o necesitate 
imperioasă și o sarcină de im
portanță națională să se facă 
tot ce este posibil ca să redu
cem consumul de cocs pe tona 
dc fontă, să găsim soluțiile a- 
decvate pentru sporirea utiliză
rii eficiente a cocsului indigen.

Este dc asemenea, necesar sâ 
se continue, cu intensitate spo
rită, preocuparea pentru îmbu

nătățirea utilizării capacităților 
de producție atît pe linia indi
cilor extensivi cît și pe cea a 
indicilor intensivi. Se impune, 
de asemenea, să facem totul 
pentru creșterea productiv’lății 
muncii in exploatările miniere 
și nu numai în minerit <• în 
toate întreprinderile noastre.

In sfîrșit, și cu aceasta închei, 
deși numeroase alte probleme 
importante solicită în continua
re atenția noastră, este necesar 
ca — în spiritul concluziilor to
varășului Nicolae Ceaușescu la 
ședința de lucru comună a Co
mitetului Executiv și a guver
nului, care a avut loc în urma 
cu cîteva luni — să se dezvol
te larg acțiunile de utilare Ș» 
dezvoltare prin eforturi proprii.

Am ridicat aceste chestiuni 
cu convingerea că aveți toate 
condițiile pentru a le rezolva 
cu succes. Dc-a lungul anilor, 
prin fondurile imense care a» 
fost alocate pentru investiții, 
am creat în special în siderur
gie o bază tehnică mater ală 
puternică și modernă. In ceea 
ce privește efectivul și valoarea 
cadrelor de muncitori, ingineri 
și tehnicieni reprezentați unul 
din cele mai bogate județe ale 
țării. Ceea ce ne trebuie este 
mai multă încredere în experi
ența noastră, în capacitatea ca
drelor noastre.

Este adevărat, într-o serie de 
domenii sîntem încă în urmă 
față de performanțele real iz de 
pe plan mondial. Dar In nu
meroase domenii — și tovară
șul Ceaușescu s-a referii 
Ia unele dintre ele în cadrul 
mitingului dc la uzinele 23 
August — produsele noastre, in
dicii atinși se situează la nive- 
hi’ celor mai bune realizări pe 
plan mondial. N-ar fi bine să 
ignorăm locurile noastre slabe, 
râmînerile noastre în urmă în 
: ap a-i u străinătatea. Dar es
te greșit și dăunător să supra- 
apreciem realizările străine Ș» 
să subapreciem rezultatele noas
tre ; posibilitățile noastre, forțe
le noastre, lată una din ideiie 
sublimate de tovarășul 
Ceaușescu, una din acele idei 
care merită să ocupe un !oo 
central în stabilirea conținutu
lui activității politico-educati
ve a organelor și organizațiilor 
de partid.

Revenind la chestiunile enun
țate, îmi exprim încrederea de
plină, că și în ceea ce privește 
munca ideologică și po itico-e- 
ducativă ș> in ceea ce privește 
îndeplinirea obiectivelor cinci
nalului, organizația comuniștilor 
hunedoreni va răspunde cu cin
ste. ca Și în trecut, chemări’er 
și așteptărilor partidului.

In încheierea cuvintâru rale, 
tovarășul Ilie Verdeț a spus i

Lucrările plenarei comitetului 
județean au proiectat o puterni
că lumină asupra faptului că 
îmbunătățirea activității ideolo
gice și politico-educative a de
venit •» condiție indispensabilă 
pentru continuarea cu succes a 
operei noastre constructive

In procesul rezolvării acestei 
sarcini, prin intensificarea efor
turilor de aprofundare și gene
ralizare teoretică a problemelor 
cardinale indicate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, se va conso
lida Și îmbogăți temelia științi
fică a politicii partidului nos
tru. Ridicarea nivelului conști
inței socialiste va asigura ooi 
premise pentru intensificarea 
participării oamenilor muncii la 
realizarea sarcinilor dezvoltării 
economico-sociale, la accelera
rea progresului tării. Se va în
tări și va deveni și mai puter
nică unitatea rîndurilor parti
dului, coeziunea maselor largi 
ale poporului in jurul forței 
politice conducătoare a societă
ții noastre.

Elaborînd cunoscutele sale 
propuneri care se bucură de a- 
probarea fără rezerve a tuturo» 
comuniștilor, a întregii populații, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. cu 
clarviziunea care-i caracterizea
ză întreaga activitate, a adus 
o nouă și importantă contribu
ție teoretică și practică la pro
blematica de arzătoare actuali
tate a făuririi societății socia
liste multilateral dezvoltate

O grăitoare expresie concretă 
a însemnătății acestei propuneri 
o constituie faptul că dezbate
rea problemelor privind acti
vitatea ideologică și politico-e- 
ducativă a dat un puternic im
puls întregii munci de partid, 
a determinat creșterea spoitu
lui critic și a intoleranței fală 
de lipsuri în partid și în întrea
ga societate, a dinamizat toate 
forțele sănătoase și a sporit re
ceptivitatea la tot ceea ce e< e 
nou și înaintat. Programul 
măsuri ce va fi adoptat de <•- 
tre plenara Comitetului Centrai, 
care va încheia și încununa 
dezbaterile în curs va avea, fă
ră îndoială, o îndelungată vala
bilitate in orientarea activității 
întregului partid, a întregului 
popor pentru făurirea societă
ții socialiste multilateral dez
voltate în România

îmi exprim profunda convin
gere că puternica organizație de 
partid a județului Hunedoara 
nu va precupeți nici un efort 
pentru a-și aduce contribuția 
la îndeplinirea acestor măsuri, 
va pune și mai bine in valoare 
spiritul muncitoresc care a ca
racterizat-o întotdeauna, că. sub 
conducerea ei, muncitorii, țăra
nii intelectualii hunedoreni in
diferent de naționalitate, iși vor 
pune cu și mai mult elan re
sursele de energie și inițiativă 
creatoare în slujba idealurilor 
comuniste ale partidului, a 'n“ 
tereselor fundamentale ale Is
triei noastre,
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i UN DOCUMENT ARTISTIC EDIFICATOR I
Deschisă în sala bibi .'.o. li 

Cusci de .ulturâ, cxpoz ia de 
pictură a filialei U_AP. din 
Petroșani este un document 
artistic edificator asupra ac
tualei mișcări plastice locale. 
Deși un grup restrâns (8 mem
bri), in acest nucleu artistic 
există o diversitate de stoluri, 
tendințe, zone de explorare și 
modalități de exprimare. A- 
proape in cea mai mare parte 
descoperim tendința — nuan
țată și eu modalități surprin
zător dc diferențiate — do a 
exprima viziuni (ceea ce per
mite o ușoară apropiere de 
expresionism), irealități de or
din interior, psihologic, ima
ginativ.

Elena Bianu este foarte 
personală, are o tehnică spe
cială a tușului cu ajutorul 
căruia obține efecte optice 
suave, de o gingășie aparte. 
Tablourile in tuș — colaj 
Vegetație, Peisaj și, mai ales, 
Compoziție eu fluturi ne dau 
măsura exactă a ultimelor 
sale căutări artistice care-i 
transformă sentimentele în 
feerii.

Din cele patru tablouri ale 
Ecaterinei Sylvester — lucra
te în două tehnici, ambele 
stăpânite remarcabil — am 
reținut Vis (aquatima) și Im
presii din Iugoslavia (cetate). 
Pot fi apreciate și de sub 
un alt unghi: tendința de a 
extrage esența (care, ca toate

esențele, e abstractă) din real 
— în ambele Impresii — și 
exprimarea unor sentimente 
poetice ân mod figurativ, dar 
fără insistență (Vis, La vo
lan).

Nu știm dacă Geneza lui 
losif Tellmann este ultima 
lucrare coborîtă de pe șeva
let, însă ea este superioară 
celorlalte lr< i (Schimbul de 
noapte. Dans de nuntă. So-

cronica

te.-ă personală și un limbaj 
adecvat.

Doar în aparență narative 
sini cele două tablouri ale 
lui Ion Cirjoi : Lăutari in 
parc și Icoană profană. .Al 
doilea (se voiește un omagiu 
adus memoriei lui Tudor Vla- 
dinviresen) este realizat în 
stilul celebrelor noastre icoa
ne ceea ce indică familiari
zarea cu plastica mai veche.

plastică

lidaritate). Paleta cromatică 
•sie ușor de recunoscut, dar 
ideea artistică și. în ultimă 
instanță, semnificația picturii 
se detașează de celelalte. 
Reflexul sau incidența trans
pun sentimente înalte, rezul
tatul fiind, ne place să cre
dem, o metaforă plastic-cos- 
mogonică.

Victor Sylvester de la ul
tima expoziție și pînă acum 
a realizat o cotitură lesne 
sesizabilă. RemodeAînd și îm
bogățind percepțiile vizuale 
obține scene proaspete : Aș
teptare — care degajă ten
siunea, Fata cu cojocul. Fan
fara 11 și Peisaj urban. Dis
tribuția formelor și culorilor 
încurajează comparația cu 
plastica folclorică. E o sin-

O pictură gravă, prin com
poziție, atmosferă, culoare și 
simboluri (sărutul și mîinile, 
mai luminate — elemente pri
mordiale și care perpetuează 
viața) este Lăutari in parc. 
Pentru a aprecia just acest 
tablou este necesar să te si
tuezi în acest cadru plastic 
de o tăcere plină de înțe
lesuri.

Iosif Matyas este o foarte 
robustă personalitate artisti
că. Odă bucuriei — un imn 
adus vieții campestre și plă
cerilor pământene; Motiv plas
tic — echivalent pictural, în 
viziune personală, la o uver
tură de Mozart; Fata Văii 
Jiului — specificitatea locală. 
Sint compoziții de o mare 
tensiune interioară, operată 
într-un spațiu pictural șocant

(două dimensiuni), aerat și 
mobil, căruia figurile umane 
(de opulentă ruben u\) în
cearcă să i se adapteze. Este 
o pictură dramatică, a unor 
viziuni interioare dc o mare 
forță. Iosif Matyas e un pic
tor de sorginte expresionistă, 
ale cărui tablouri, cu o cro
matică sfîșictoare, te atrag 
magnetic, răscolindu-ți gîndi- 
rea și urmărindu-te obsesiv. 
In Jurul acestor picturi gra
vitează întreaga expoziție.

Horia Popp expune Temă 
banalizată și Primăvara. Al 
doilea este cel mai realizat, 
figurând, intr-o viziune și at
mosferă selenară, Un univers 
muzica), transparent și vi
brant. Mișcarea, elanul vital, 
se desprinde din această pic
tură cu o cromatică armo
nioasă și simbolică. De fapt 
Primăvara este o metaforă 
plastică.

Aure) Florea expune doar 
o caracterologic grafică rea
lizată în tuș : un desen sim
plu, precis, foarte expresiv, 
cu tehnica caricaturii. Parcă 
sînt desprinse din lecturi.

Delicatețea. generozitatea, 
forța și robustețea actualei 
expoziții o transformă în 
cea mai de seamă manifes
tare, în Petroșani, a săptă
mânii cultural-artistice „Sar- 
mis Tl“.

Tiberiu SPATARU

SIMBATA 25 SEPTEMBRIE

16.15 Deschiderea emisiunii. 
Emisiune în limba ger
mană.

18,00 Bună seara, fete ! Bună 
seara, băieți !

19.15 Publicitate.
19,20 1001 de seri.
19,30 Telejurnalul de seară.
20,00 Săptâmîna internațio

nală.
20.15 Tele-enciclopedia.
21.10 Film serial in cinci e- 

pisoade : „Atoiniștii». E- 
pisodui 1. -Recrutarea". 
Producție a televiziunii 
franceze.

22.10 Teledivertisment. Alfa
bet muzical — litera A.

23,00 Telejurnalul de noapte. 
Sport.

23.15 Romanțe in interpreta
rea soliștilor Adrian Co- 
dreanu, Maria Vlădescu 
și Ion Stoian.

----♦----

RADOO
SIMBAtA 25 SEPTEMBRIE

PROGRAMUL I : 6,00 Muzică

ț LA CINEMA ..7 NOIEMBRIE» PETgQStNl {

S „SĂPTÂMÎNA NEBUNILOR» I
ț FILM ROMÂNESC }

și actualități; 7,00 Radiojurnal; 
8,00 Sumarul presei; 8,30 La 
microfon, melodia preferată; 
9,00 Buletin de știri; 9,03 La 
microfon. melodia preferată 
(continuare); 9,30 Miorița; 10,00 
Buletin de știri; 10,05 Arii din 
operete românești; 10,30 Din 
țările socialiste; 11,00 Buletin 
de știri; 11,15 Atențiune șoferi, 
atențiune pietoni 1; 11,30 Pagini 
corale inspirate de versurile 
poeților noștri clasici și con
temporani; 12,00 Muzică ușoară; 
12.10 Recital de operă; 12,30 In- 
tîlnire cu melodia populară și 
interpretul preferat; 13,00 Ra
diojurnal; 13,15 Avanpremieră 
cotidiană; 13,30 Radiodivertis- 
ment muzical; 15,00 Buletin de 
știri; 16,00 Radiojurnal; 17,00 
Știință, tehnică, fantezie; 17.30 
Concert de muzică populară; 
18,00 Orele serii; 20,00 Tableta 
de seară; 20,05 Zece melodii 
preferate; 20,40 Știința la zi; 
20,45 La hanul melodiilor; 21,30 
Revista șlagărelor; 22,00 Radio
jurnal; 22,30 Invitație la dans;

ANUNȚĂ
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SPORT • SPORT • SPORT

„Europenele" dc volei
TORINO 24 (Prin telefon de 

la trimisul Agerpres, I. Goga). 
— Inaugurind, la Torino, a 8-a 
ediție a campionatelor europene 
de volei, meciul România — 
Italia s-a bucurat de o asistență 
record, de atenția televiziunii 
italiene, care a transmis ulti
mele 3 seturi, precum și de 
prezența unor renumiți tehni
cieni ai voleiului mondial. Prin
tre aceștia s-a numărat și cu
noscutul antrenor japonez Mat- 
.«hudaira, venit special de la 
Tokio pentru a studia jocul 
viitorilor adversari de Ia Olim
piadă. După meci, tehnicianul 
japonez a avut amabilitatea să 
ne declare : „Cunosc echipa Ro
mânei și mi-ar fi făcut plăcere 
să o văd jucînd mai bine. De
sigur, victoria ei cu 3—2 nu 
poate fi contestată, dar mai tre
buie aduse remanieri pentru a 
face față dificilului turneu fi
nal de la Milano. Blocajul nu 
funcționează prea bine, sche
mele tactice devin uneori ste- 
rcotipe. Sper, totuși, ca echipa 
României să se califice pentru 
turneul olimpic".

Adevărul este că echipa Ro
mâniei nu a strălucit in me
ciul cu Italia și a obținut o 
victorie după o luptă strinsă. 
Dar. a avut și misiunea ingrată 
de a întilni in primul meci 
.Squadra Azzura" susținută 
frenetic dc peste 6 000 de spec
tatori, care doreau mult riv- 
nita calificare pentru turneul 
Final. Meritul echipei noastre 
este însă acela că în setul de
cisiv a știut să forțeze victo
ria și să cîștige, deschizindu-și. 
astfel, calea spre turneul final. 
Judecind insă la rece, jocul a 
fost inegal, echipa noastră a- 
vind multe căderi inexplicabile. 
Din fericire, băieții noștri și-au 
revenit, au devenit mai calmi 
și, in setul decisiv, amintin- 
du-și probabil că sint repre
zentanții unui volei. care odi
nioară se bucura de o mare

reputație, au mai găsit resur
sele necesare pentru a termina 
victorioși cu 3—2. Inspirată a 
fost și ideea antrenorilor care 
au introdus in ultimul set pe 
tînărul Romeo Enescu, un foar
te bun trăgător și, in același 
timp, remarcabil apărător. A- 
lături de ci la obținerea victo
riei au contribuit căpitanul e- 
chipei. Gabriel Udrișteanu, și 
Gyula Bartha.

Ziarele italiene au comentat 
întilnirea de volei România — 
Italia ca un meci de fotbal, 
adică minut cu minut. Ziarul 
„Stampa" remarcă printre al
tele : „Echipa României, deși nu 
mai este cea din trecut, a știut 
să se stăpinească și să înfringă 
o galerie zgomotoasă, obținînd 
victoria". In comentariul său, 
„Gazzetta dello Sport" remarcă : 
.Voleibaliștii români ne-au spul
berat ambițiile". La rindul său, 
comentatorul agenției France 
I’resse sublinia : „Echipa Româ
niei a obținut victoria datorită 
unei ambiții exemplare demon
strată in setul 5". Ziarul „Tutto 
Sport" relevă, printre altele, că 
acum diferența valorică dintre 
cele două echipe s-a redus sim
țitor, demonstrînd că în trecut 
echipa României învingea me
reu cu 3—0 echipa Italiei**.

★

Rezultatele tehnice înregistra
te in prima zi : masculin : Is
rael — Turcia 3—0; Cehoslova
cia — Scoția 3—l); Olanda — 
Franța 3—2 (marc surpriză); 
Iugoslavia — R. F. a Germa
niei 3—0; 11. D. Germană — 
Suedia 3—0; Bulgaria — Elve
ția 3—0; Ungaria — Austria 
3—0; Polonia — Danemarca 
3—(i; Finlanda — Grecia 3—0; 
feminin : Italia — Austria 3—0; 
Ungaria — Israel 3—0; R. F. a 
Germanici — Franța 3—0; 
U.R.S.S. — Suedia 3—0; Olanda 
— Danemarca 3—0; R. D. Ger
mană — Iugoslavia 3—0.

ITINERAR
FOTBAL

Campionatul diviziei A, 
programează azi, la ora 16. pe 
stadionul din Petroșani. întâl
nirea dintre formațiile Jiul și 
U.T.A. In deschidere, la ora 
14. se vor confrunta echipele 
de lineret-rezerve.

@ In divizia C. au loc mâi
ne următoarele două partide : 
Minerul Lupeni — Steagul ro
șu Plenița (teren Minerul, ora 
11) și Știința Petroșani — Pro
gresul Slrehaia (teren Jiul, a- 
ceeași eră).

© Campionatul județean, se
ria Valea Jiului, programează

următoarele întâlniri : Minerul 
An incasa — Parîngul Lonca, 
Minerul Vulcan — Preparato
rul Petrila, Minerul Lupeni — 
Utilajul. Minerul Uricani — 
Streini Baru. Meciul dintre Pre
paratorul Lupeni și Construc
torul Lupeni are loc azi, la 
ora 16, pe terenul preparato
rilor.

HANDBAL
• In cadrul celej de a IV-a 

etape a campionatului diviziei 
B de handbal feminin, echipa 
Jiul Petroșani Întâlnește mîine, 
la ora 11. pe terenul de la sta
dionul Jiul, pe Constructorul 
Baia Mare.

„Ziua întreprinderii"
Comitetul sindicatului de 

la I.G.L, Petroșani, in cola
borare cu conducerea Casei 
de cultură, organizează azi, 
la ora 17, la Casa de cultu
ră, o interesantă acțiune cul
tural-sportivă și educativă

așa numita „Ziua întreprin
derii”. După un program de 
jocuri sportive, va fî expu
să o conferință pe teme po
litice și de educație apoi va 
urma un program de dans 
și... surprize.

Cu gust amenajat și întotdeauna bine aprovizionat 
— așa arată complexul comercial din Vulcan.

Vineri 1 octombrie 1971, la 
orele 17 și 20, cuplul Maria 
Ciobanii — Ion Dolănescu, 
alături de Florica Florea, 
Maria Buciu și Constantin

Cenușă, sub bagheta Iui Ni
cu Novac, vor oferi iubitori
lor de folclor un concert, 
care va avea loc în sala Ca
sei de cultură din Petroșani,

FOILM
PETROȘANI — 7 Noiem

brie : Cum am declanșat al 
doilea război mondial, seriile 
I și II (27—29 septembrie) ; 
Republica : Pe luciul ghe- 
ții (27—29 septembrie) ; PE
TRILA : Trandafiri roșii pen
tru Angelica (26—28 septem
brie) : LONEA — Minerul : 
Domiciliul conjugal (27—29 
septembrie); VULCAN : Jo
cul care ucide (27—29 sep
tembrie) ; LUPENI — Cul
tural ; Cazul C. L. (26—30 
septembrie); Muncitoresc : Al 
8-lea (28—29 septembrie); 
PAROȘENI: Omul din Sierra 
(26—27 septembrie) : URI
CANI : Profesorul infernului 
(26—27 septembrie).

.Coloane"

MICA
PUBLICITATE

VIND „Skoda 1000 MB Lo- 
nea, Bloc Magazin, 18.

22,55 Moment poetic; 23,00 Mu
zică de dans (continuare); 24.00 
Buletin de știri; 0,03—6,00 Es
trada nocturnă.

----♦----

LOTO
La tragerea din 24 septembrie 

1971 au fost extrase din urnă 
următoarele numere :

Extragerea I : 4 53 38 13 56 
25 18 9 82.

Extragerea a II-a : 64 49 59 
30 20 55 61.

Răspunderea colectivă
Intr-o zi din luna august 

a.c., la magazinul nr. 119 din 
complexul comercial al car
tierului Coroești — Vulcan a 
sosit marfă. Cu transportul 
respectiv au venit și niște 
bluze pentru femei, foarte 
mult căutate. Cum or fi scris 
cei de la fabrică, prețul pe 
eticheta care însoțește produ
sul, cum nu l-or fi scris, 
vînzătoarea de la raionul de 
tricotaje al magazinului a 
schimbat pe trei în cinci și 
dintr-un condei și-a asigurat 
un cîștig personal de 20 lei 
la fiecare bucată vândută. 
Ulciorul însă n-a mers de 
multe ori la apă. Un cumpă
rător tot a observat că obiec
tele cu prețuri trecuse-ă prin 
..laboratorul** vânzătoarei. Mai 
ales că a avut nenorocul ca a- 
ceeași marfă să sosească și 
la magazinul din centrul o- 
rașului unde nu i-a trecut 
nimănui prin gînd să bage 
astfel mina în buzunarul 
cumpărătorului. Și vînzătoa
rea necinstită a fost prinsă. 
Ar trebui să urmeze în conti
nuare măsuri drastice așa 
cum o reclamă gravitatea 
faptei și sîntem siguri că 
O.C.L. Produse industriale nu 
va întîrzia să le ia. Acesta 
e faptul despre care nc-a re
latat într-o scrisoare marca
tă de o puternică indignare 
tovarășul Dumitru Nițu din 
Vulcan.

Vorbim mult despre cinste

și corectitudine. O mare par
te din puterea de convingere 
a mijloacelor noastre de pro
pagandă e canalizată spre 
cultivarea acestor calități la 
toți membrii societății noas
tre. Munca nu e zadarnică. 
Sute și mii de oameni lu
crează în comerț animați de 
sentimentul cinstei, caracteri
zați prin corectitudine față 
de cumpărători. Din cînd în 
cînd însă iese la iveală cite 
un astfel de specimen pus 
pe căpătuială, nesătul, fără 
scrupule în meseria lui. Și 
aruncă cu noroi în obrazul 
atîtor sute și mii de oameni. 
Faptul singular devine atunci 
cu atât mai reprobabil. Poa
te că unul sau mai mulți lu
crători din comerț vor fi ten
tați să spună : ..Cine fură se 
duce acolo unde e locul ho
ților și fapta lui nu mă atin
ge pe mine". Ba ne atinge 
pe toți. Ideea câștigului ne
muncit s-a născut într-un cli
mat. Cînd s-a hotărît să ac
ționeze, cel pus pe căpătuia
lă trăia și muncea între oa
meni. Ar fi o mare greșea- 
lă să credem că n-avem și 
noi o răspundere pentru fap
ta lui. O răspundere care n-o 
diminuează pe a lui. dar ca
re trebuie să ne determine 
pe noi la acțiunea de îngră
dire a insului cu astfel de 
apucături.

Ion GRADINARU

formarea idealurilor
și convingerilor comuniste

(Urmare clin pag. 1)

lizată în acțiuni concrete în 
procesul instructiv-cducativ și 
în afara sa. De asemenea, tre
buie să se acorde atenție ana
lizei felului cum au fost pre
gătite și cum s-au desfășurat 
adunările generale, ce proble
me au fost luate în dezbatere 
și în ce măsură acestea și-au 
exercitat înrâurirea asupra pro
cesului de educație.

La realizarea procesului edu
cativ concură numeroși factori 
printre care și familia. Este 
jflperios necesar ca organiza
tele de partid să analizeze da
că s-au depus toate eforturile 
pentru ca familia să fie un real 
sprijin al profesorului în for

marea profilului moral al ele
vilor.

In centrul activității politi
co-) deologice și de educație co
munistă a organizațiilor de par* 
tid din școli, trebuie să stea 
preocuparea pentru populari
zarea, însușirea șt transpune
rea în viață de către toate 
cadrele didactice și prin ei de 
către toți elevii a documentelor 
conducerii superioare de par
tid, a hotărârilor și legilor sta
lului pentru a contribui, pe 
această cale, la înfăptuirea 
politicii partidului la formarea 
omului nou cu o înaltă con
știință socialistă, la edificarea 
societății socialiste multilate
ral dezvoltate.

concurs pentru ocuparea următoarelor posturi:
* un maistru miner
• un maistru electrician

Concursul va avea loc în ziua de 30 septembrie 1971, ora 10, ia sediul exploatării din 
orașul Vulcan, str. Crividia nr. 52.

Condițiile de salarizare sint cele prevăzute în H.C.M. nr. 914/1968.
Concurenții din alte localități vor depune cerere la biroul personal al exploatării pînă in 

ziua de 29 septembrie 1971.
Informații suplimentare se pot primi zilnic intre orele 7—15. la biroul evidență personal 

al exploatării.
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Dezbaterile din 
Adunarea Generală 

a 0. N. U.
NEW YORK 24. — Corespon

dentul Agerpres. C. Alexan- 
droaie. transmite: Vineri di
mineața. în plenara Xdunării 
Generale a O.N.U. au început 
dezbaterile privitoare la defini
tivarea ordinii de zi a actua- 
!e sesiuni Adunarea Generală 
a acceptat fără obiecții înscrie
rea pe agendă a majorității 
c ?. îrșitoare a punctelor reco
mandate de Biroul Adunării 
Generale, inclusiv a c lui inti
tulat -restabilirea drepturilor 
legitime ale R. P. Chineze în 
O.N.U.-1, punct înscris pe agen
dă la cererea unui grup de 18 
state, printre care și România.

La capitolul dezarmării se 
află si punctul înscris de Româ
nia la sesiunea jubiliară a 
O.N.U — -Consecințele econo
mice și sociale ale cursei înar
mărilor și efectele sale profund 
dăunătoare asupra păcii în 
lume". Acest punct urmează să 
Be prezentat sub forma unui 
raport al secretarului general 
a] O.N.U., U Thant.

★
Biroul Adunării Generale a 

O.N.U. și-a încheiat dezbaterile 
asupra stabilirii punctelor or
dinii de zi provizorii a actualei 
sesiuni.

Lui nd cuvin tul în cadrul dez
baterilor. reprezentantul perma
nent ai României la O.N.U., 
Gheorghe Diaconescu, a subli
niat că. la peste două decenii 
de la declanșarea agresiunii 
armate împotriva poporului

încheierea lucrărilor 
sesiunii Adunării de Sfat

a R. P.
BUDAPESTA 24 (Agerpres).— 

Agenția M.T.I. anunță că la 
Budapesta au luat sfîrșit lu
crările sesiunii Adunării ae Stat 
a R.P. Ungare. Adunarea a 
examinat proiectul de lege pri
vind cooperativele, care regle
mentează în mod unitar statu
tul juridic și stabilește princi-

Dezbaterile din
Camera Comunelor
LONDRA 24. — Corespon

dentul Agerpres, N. Plopeanu. 
transmite : Dezbaterile extraor
dinare de două zile din Camera 
Comunelor și Camera Lorzilor 
asupra crizei nord-irlandeze 
s-au încheiat, după cum era 
de așteptat, fără ca să se a- 
dopte hotăriri și decizii spec
taculoase. Cu rare excepții, dez
baterile au avut y evoluție 
liniștită, mult prea liniștită 
față de agravarea situației din 
această provincie și față de în
grijorarea manifestată de opi
nia publică britanică. în le
gătură cu o eventuală extindere 
a conflictului.

Desigur rechemarea Parla
mentului din vacanță a oglin
dit în parte această îngrijorare ; 
nu s-au ridicat însă la același 
grad de înțelegere și soluțiile

VIETNAMUL DE SUD
SAIGON 24 (Agerpres) — 

Forțele patriotice din Vietna
mul de sud au lansat vineri un 
atac cu rachete asupra cartie
rului general al diviziei 101 ae
ropurtate americane, care se a- 
flă la 15 kilometri sud de fosta 
capitală imperială. Hue, pro
vocând pierderi inamicului. 

Republica Democrată Germană: In foto o mașină de tipărit -Planeta Variant P 67 
pentru pagini de carte, afișe, etichete, etc, in șase culori. 13 întreprinderea Poligrafică d< 
Stat din Leipzig.

coreean, trupele Statelor Unite 
și alte trupe străine continuă 
să >cupe, sub drapelul O.N.U.. 
Coreea de sud. violînd astfel 
flagrant principiile fundamen
tale ale independenței și suve
ranității naționale. nefolosirii 
forțe și amenințării cu forța, 
dreptul sacru al poporului co
reei n de a-și decide singur des
tinele. De asemenea, a arătat 
vorbitorul, așa-zisa .Comisie a 
Națiunilor Unite pentru unifi
carea și refacerea Coreei', cre
ată cu peste 20 de ani în urmă 
prin violarea fățișă a principiu
lui neamestecului în treburile 
interne pe care organizația 
noastră, întreaga legalitate in
ternațională este clădită, nu a 
fost încă lichidată.

Reprezentantul român a rele
vat că țara noastră consideră 
rezolvarea acestor probleme ca 
fiind de o deosebită actualitate 
și urgență.

In încheiere, i-eprezentantul 
permanent al României Ia 
O.N.U. a subliniat că, după pă
rerea țării noastre, desființarea 
bazelor militare și retragerea 
tuturor trupelor străine din Co
reea. ca și dizolvarea comisiei 
pentru reunificarea și refacerea 
Coreei, departe de a stânjeni, 
ar stimula eforturile în direcția 
unificării Coreei. înlăturînd 
piedicile serioase pe care aces
tea le reprezintă în calea adân
cirii contactelor dintre nordul 
și sudul acestei țări.

Ungare
piile generale de desfășurare 
a activității lor. Aduhirea a 
examinat, de asemenea, proiec
tul de lege privind tineretul, 
menit să asigure unitatea drep
turilor și îndatoririlor tinerilor, 
să ajute la educarea socialistă 
a tinerei generații ungare, la 
cultivarea sentimentului de 
răspundere față de societate.

propuse pentru rezolvarea cri
zei. Probabil, acest lucru se 
datorește faptului că majorita
tea deputaților au vrut să lase 
cimp deschis viitoarelor con
vorbi:-' dintre primul ministru 
Heath, șeful guvernului nord- 
irlandez, Faulkner, și premierul 
Republicii Irlanda. Lynch, con
vorbiri stabilite să aibă loc în 
zilele de 27 și 28 septembrie la 
Londra.

Spre sfârșitul ședinței din 
noaptea de joi spre vineri, Ca
mera Comunelor a fost nevoită 
să-și întrerupă dezbaterile pen
tru a-și exprima poziția prin- 
tr-un vot, la cererea unui grup 
de deputați laburiști, față de 
politica guvernului conservator 
în legătură cu ulsterul. 203 de
putați au votat pentru guvern, 
iar 74 împotrivă.

Corespondenții agențiilor de 
presă relatează că, în ultimele 
24 de ore, au avut loc, de a- 
semenea. ciocniri între unități 
ale patrioților și efective mi
litare americano-saigoneze în 
delta Mekongului, precum și 
în zona septentrională a Viet
namului de sud.

Comunicat 
privind 

convorbirile 

dintre 
delegațiile 

U.R.S.S.
si S.U.A.

în problema 

limitării 
înarmărilor 
strategice

MOSCOVA 24 (Agerpres). 
— La Moscova a fost dat 
publicității comunicatul pri
vind convorbirile dintre 
U.R.S.S. și S.U.A. în proble
ma limitării înarmărilor stra
tegice (S.A.L.T.), care au a- 
vut loc la Helsinki în inter
valul 8 iulie — 24 septem- 
bire 1971.

Delegația U.R.S.S. la con
vorbiri a fost condusă de 
Vladimir Semionov. locțiitor 
al ministrului afacerilor ex
terne. iar delegația america
nă, de Gerard Smith, direc
tor al Agenției pentru dezar
mare și control asupra arma
mentelor al S.U.A.

In conformitate cu înțele
gerea dintre guvernele 
U.R.S.S. și S.U.A. din 20 
mai 1971, se arată în comuni
cat, delegațiile au examinat 
amănunțit problemele privind 
acordul în domeniul limită
rii sistemelor apărării anti- 
rachetă și au acordat atenție 
examinării problemelor !eg<*- 
te de punerea de acord 
a unor măsuri în domeniul 
limitării înarmărilor strate
gice ofensive. Au fost, de tl- 
semenea, examinate o sei ie 
de alte probleme legate de 
aceasta.

S-a convenit asupra reluă
rii convorbirilor între delt 
țiile U.R.S.S. și S.U.A., Ia 
15 noiembrie 1971, la Viena, 
informează agenția TASS.

Se poate concepe existen
ța unor civilizații extrateres
tre, cu mult superioare celei 
de pe Terra și a căror des
coperire ar putea duce, tot
odată. la cunoașterea unor 
noi legi fizice, a declarat sa
vantul american, dr. Carl Sa
gan. de la Centru] de cerce
tări radiofizice și spațiale al 
-Universității Corneli", în ca
drul unei conferințe de presă 
ținute Ia „Academia Națio
nală de Științe" din Washing
ton.

Bazindu-se pe recepționarea 
unor semnale radio de ori
gine „nedeterminată”, savan- 
ții, a spus dr. Carl Sagan, 
au ajuns la concluzia că pro
blemele legate de civilizațiile 
extraterestre au trecut din 
domeniul speculațiilor in cel 
al experimentării și al ob
servării.

Vizita tovarășului losil Banc
în B.f. a Germaniei

Introducere io raportul
secretarului general al o.Nl.

BONN 24 (Agerpres). — In 
continuarea vizitei oficiale pe 
care o întreprinde in Republica 
Federală a Germanie,, tovară
șul Iosif Banc, vicepreședinte 
al Consiliului de M’niștr:, mi
nistrul agriculturii. industriei 
alimentare, silviculturii și ape
lor, a avut la 23 septembrie o 
întrevedere cu membrii Comi
siei pentru alimentație, agricul
tură și silvicultură ;. Bundes- 
tagului. In aceeași zi, au fost 
continuate convorbirile cu mi
nistrul federal pentru alimen

Ședința Comitetului 
pentru dezarmare

GENEVA 24 (Agerpres). — 
La Palatul Națiunilor din Ge
neva, unde se desfășoară de 
aproape trei luni Conferința Co
mitetului pentru dezarmare, a- 
le cărei lucrări se apropie de 
sfîrșit, a avut loc o no-iă ședin
ță.

Reprezentantul Marii Britanii 
a prezentat un document de 
lucru cuprinzînd observații ale 
părții britanice privind studiul 
canadian referitor la detectarea 
și identificarea seismologică a 
exploziilor subterane cu arma

U.R.S.S. : La Șantierul nava] Kama din Perm (Ural) se 
construiește primul vas petrolier mineralier. Lungimea vasului 
— 120 m, lățimea — 13 m, viteza — 20 km/h. Capacitatea lui 
este de 1 800 tone încărcătură și 2 700 tone petrol.

In foto : Noul mineralier-petrolier.

ROMA. — Corespondentul 
Agerpres, Nicolae Puicea 
transmitei In legătură cu 
dezbaterile purtate în prezent 
la O.N.U. pe marginea resta
bilirii drepturilor legitime a- 
le Republicii Populare Chine
ze în această organizație, 
Sergio Segre, responsabilul 
secției externe a Partidului 
Comunist Italian, a făcut ur
mătoarea declarație i „Pozi
ția comuniștilor italieni în 
ceea ce privește votul jta .an 
la O.N.U. în problema resta
bilirii depline a dreptur lor 
legitime ale Republicii P pu- 
lare Chineze este deosebit 
de clară : noi revendicăm un 
vot conform cu recenta -'3- 
biiire a relațiilor diplomati
ce dintre Italia și R-P. Chi
neză, deci o netă disoci 
Italiei de 
care încă 
Statele Unite 
Națiunilor Unite, 
o singură Chină, și 
este Republica Populară Chi
neză ; după recunoașterea 
R.P. Chineze de către Italia, 
ar fi de neconceput or.ee po- 

manevrele pe 
le întreprind 

la palatul 
Există 

aceasta

tație. agricultură și silvicultu
ră. Josef Ertl, care a oferit a- 
poi un prînz în cinstea oaspe
telui român.

In cursul după-amiezii, dele
gația română s-a desplasat în 
Saxonia inferioară pentru a 
vizita institute de cercetare în 
domeniu! agriculturii. Seara, 
guvernul Landului Saxonia in
ferioară a oferit un dineu in 
cinstea oaspeților români.

In timpul vizitelor, delegata 
română a fost însoțită de am
basadorul României în R.F. a 
Germaniei, Constantin Oancea.

nucleară. El a evidențiat cerin
ța amplificării eforturilor tutu
ror statelor în vederea eluci
dării aspectelor tehnice contro
versate, spre a se ajunge la în
cheierea unui tratat de interzi
cere a experiențelor nucleare 
în mediul subteran.

La rîndul său, șeful delegației 
italiene a anunțat membrii Co
mitetului despre începerea ne
gocierilor în problema garan
țiilor între EURATOM și AIEA, 
în conformitate cu art. HI al 
Tratatului de neproliferare a 
armelor atomice.

ziție a delegației italiene la 
O.N.U. care nu ar ține sea
ma de acest adevăr funda
mental”.

Intr-o declarație. Luci. no 
de Pascalis. șeful secției in
ternaționale a Partidului So
cialist Italian, membru al di
recțiunii P.S.I.. referindu-se 
la teza „celor două Chine", 
apreciază că aceasta este w 
bătălie de ariergardă care 
nu poate interesa în nici un 
fel Italia, iar delegația ita
liană la O.N.U. „trebuie să 
țină seama de perspectivele 
și semnificația relațiilor de 
prietenie ce s-au stabilit, în 
sfîrșit, între Italia și R-P- 
Chineză". Recunoașterea locu
lui ce revine Republicii 
Populare Chineze atît în A- 
dunarea Generală și în toa
te comitetele și comisiile sa
le, cît și în Consiliul de Se
curitate, în care Chinei i s-a 
recunoscut încă de la înfiin
țare un loc permanent, re
prezintă o împlinire ce a 
fost prea multă vreme întîr- 
ziată, a subliniat Luciane de 
Pascalis.

NAȚIUNILE UNITE 24 (A- 
gerpres). — La sediul Națiu
nilor Unite din New York a 
fost dată publicității intro
ducerea la raportul secreta
rului general al O N.U.. docu
ment tradițional care oglin
dește părerile secretarului 
general al organizaț ei asu
pra evenimentelor survenite 
de la ultima sesiune a Adu
nării Generale. La Națiunile 
Unite acest document este 
considerat, totodată. drept 
„testamentul politic al lui U 
Thant", ținînd seama de de
clarația sa că nu intențio
nează să-și prelungească 
mandatul.

Introducerea la raport ex
primă încrederea profundă 
în Organizația Națiunilor U- 
nite, în scopurile și Carta 
O.N.U.. „La sfârșitul unui 
mandat de zece ani — decla
ră U Thant — rămîn in în
tregime convins că Organiza
ția Națiunilor Unite constitu
ie cel mai bun instrument 
de care dispun statele pen
tru conlucrarea la progresul 
și pacea popoarelor". „Deși, 
a menționat U Thant, putem 
fi mai curînd dzamăgiți de- 
cît satisfăcuți de rezultatele 
eforturilor noastre", nu tre
buie. totuși, să se uite că în 
ultimii zece ani s-au conturat 
o serie de tendințe extrem de 
încurajatoare în viața •••o'it'eâ 
a colectivității internaționale.

In capitolul consacrat In- 
dochinei. documentul arată 
că războiul din Indochina 
„constituie o sfidare directă 
la adresa principiilor Națiu
nilor Unite și la autoritatea 
organizației noastre" „Un 
fapt neliniștitor care s a pu
tut constata în ultimii <-.r.i a 
fost acela al recurgeri- me
reu mai intens, la metod, de 
distrugere sistematică, utili
zate nu numai împotriva com
batanților, dar și a populați
ei nevinovate — bărbați, ie- 
mei și copii, iar uneori și 
împotriva faunei și florei, 
ceea ce amenință vestigiile 
unora dintre civilizațiile cele 
mai strălucite din Asia” In 
aceeași ordine de idei. docu
mentul exprimă via preocu
pare .pentru faptul în

<

0 Camerele reunite ale !’ - 
lamentului turc au votat joi sea
ra prelungirea, cu încă două 
luni a stării de urgență, insti
tuită la 26 aprilie în 11 vi-

Q Formația românească Alu- 
sica Nova' care întreprinde un 
turneu în Cehoslovacia a pre
zentat. în sala de concerte a 
clubului compozitorilor din 
Praga, un program de muzică 
de cameră de compozitori ro
mâni contemporani. Publicul 
praghez a dat o înaltă apre
ciere artei interpretative a for
mației românești, relatează co
respondentul nostru Constantin 
Prisăcaru.

0 Noul guvern iranian, con
stituit de premierul Amir Ab
bas Hoveyda la 13 septembrie, 
după alegerile parlamentare, a 
obținut votul de încredere al 
Camerei Reprezentanților.

0 Joi două zile
de dezbateri. Camera Comune
lor a aprobat cu 203 voturi con- 
tra 74 
servator în legătură cu Irlanda 
de nord.

© Uraganul care s-a abătut 
asupra Cataloniei la 20 septem
brie a afectat o regiune locuită 
de 5 milioane de oameni, pri
cinuind pagube apreciate la mai 
multe sute de milioane de pe
setas. 17 persoane și-au pier
dut viața. Mii de locuitori au 
fost evacuați, in timp ce mulți 
alții au rămas fără adăpost.

Asasinatele politice 
bîntuie în Guatemala

CIUDAD DE GUATEMALA 24 
(Agerpres). — La Ciudad de 
Guatemala a fost găsit ucis 
Manuel de Jesus Cordero, unul 
din liderii studenților guatema
lezi. Agenția Prensa Latina a- 
preciază că acesta a fost vic
tima membrilor organizațiilor 
de extremă-dreaptă, avînd în 
vedere că, în ultima vreme, 
studenții guatemalezi au orga
nizat frecvent greve parțiale, 
în semn de protest față de dis
pariția mai multor colegi de-ai 
lor. Totodată, după cum s-a 
mai anunțat, „Asociația studen
ților guatemalezi" a adresat o- 

u-

a

ativele 
arată : 

două 
unei

ultimii ani, războiul dus în 
Vietnam a fost extins la ță
rile vecine din Indochina.

Ocupindu-se de problema 
dezarmării, introducerea la 
raportul secretarului general 
denunță continuarea cursei 
înarmărilor în lume și, în 
mod special, cui sa îm r mări
lor nucleare. Subliniind că. 
„în cursul acestei perioade, 
cheltuielile militare mondiale 
au crescut de la 120 miliarde 
dolari la peste 200 milia-de 
dolari anual, documentul cere 
..depunerea de eforturi mai 
serioase pentru adoptarea
nor măsuri efective care să 
ducă la dezarmarea nuciea- 
ră". In aceeași ordine de idei. 
U Thant relevă importanța 
studiului întreprins pentru 
examinarea consecințelor so
ciale și economice ale cursei 
înarmărilor care, după cum 
se știe, a fost elaborat Ja pro
punerea României. „Cred că 
viitorul meu raport asupra 
consecințelor economice și 
sociale ale cursei înarmărilor 
stabilit cu ajutorul unui grup 
de experți internaționali,
spus U Thant, poate să-și a- 
ducă o contribuție ir ceea ce 
privește atragerea atenției 
comunității internaționale c- 
supra acestei importante 
chestiuni și să furnizeze, to
todată. indicații utile pentru 
soluționarea ei”

Referindu-se 'a trai 
S. VI T.. raportul 
„Un acord intre cele 
puteri pentru fixarea
limite în fabricarea și ampla
sarea dispozitivelor nucleare 
ofensive și defensive va avea 
o mare importanță... Sint ne
cesare însă oprirea acumu
lării cantitative a armelor și 
rachetelor nucleare, precum 
și perfecționarea lor calitati
vă, reducerea numărului lor 
actual. începerea procesului 
de reducere radicală și. în 
ultimă instanță, eliminarea 
armelor și rachetelor11.

Capitolul consacrat decolo
nizării relevă rolul pozitiv al 
O.N.U. în acest domeniu, a- 
mintind că. în ultimul dece
niu, încă 24 de state au de-

9 Ad
Republicii Arabe a Yemenului 
a acordat joi votul de încre
dere noului guvern format sîm- 
băta trecută de Mohsen El 
Ainy. Din totaluj celor 98 de 
deputați, 90 au votat în favoa
rea noului guvern, informează 
agenția France Presse.

0 Un număr de 140 de mun
citori de la întreprinderile „Con- 
cretos Induslriales" din orașul 
venezuelean Maracaibo au o- 
cupat birourile Inspecției Mun
cii din localitate, declarind gre
va foamei. Muncitorii venezue- 
leni protestează in acest fel 
împotriva concedierii lor de că
tre administrația întreprinderi
lor.

• Situai
ne a continuat să se înrăută
țească în ultimii trei ani, se 
arată în raportul întocmit .de 
o comisie specială, condusă dc 
senatorul Fred Harris și pri
marul New Yorkului. John 
Lindsay. Raportul menționează 
că populația de culoare săracă, 
precum și americanii de ori- 
gine mexic?ană continuă să fie
izolați în ghetouri.

® Mai multe regiuni din
Ceylon au fost inuiidate în ur-
ma ploilor musonii:e care du-
rează de trei zile și care au
provocat revărsarea nurilor și 
fluviilor. Citind un comunicat 
oficial, agenția Reuter anunță 
că numeroase șosele sînt im
practicable și mij de oameni 
au rămas fără locuințe.

piniei publice mondiale un do
cument în care denunță .grava 
situație existentă în țară și o- 
rorile a căror victimă este po
porul guatemalez, supus tira
niei colonelului Carlos Arana 
Osorio11.

Pe de altă parte, autorită
țile ecleziastice guatemaleze, 
într-un document publicat la 
Ciudad de Guatemala, semnalea
ză amploarea asasinatelor care 
bîntuie în Guatemala. In de
clarație se cere restabilirea ga
ranțiilor constituționale, suspen
date în noiembrie 1970, o dată 
cu instaurarea stării de ase
diu. 

venit membre ale Organiza
ției Națiunilor Unite, ca ur
mare a dobîndirii indepen
denței naționale. „Dar, se a- 
rată în continuare, faptul că 
milioane de oameni nu pot 
încă să-și exercite dreptul 
lor de a-și hotărî liber soar
ta constituie o sursă de în
grijorare pentru organizație 
și pentru mine personal”. Te
ritoriile aflate încă sub do 
minație colonială nu trebuie 
să fie considerate o rămăși
ță inevitabilă a unor timpur. 
trecute ci, dimpotrivă, o sfi
dare directă față de prevede
rile Cartei și un ana
cronism inacceptabil pentru 
membrii organizației.

In legătură cu componența 
organizației, documentul ara
tă ; „Am fost întotdeauna 
convins că organizația noas
tră nu va avea decît de cîști- 
gat în eficiență dacă r.u ar 
fi închisă ușa uneia din cele 
mai mari țări ale lumii.

Participarea Republicii 
Populare Chineze nu va face 
decît ca Organizația Națiuni
lor Unite să acționeze cu 
mai mult folos la realizarea 
obiectivelor Cartei. Aceas
ta ne va apropia de 
scopul unei organizații a Na
țiunilor Unite cu o compozi
ție universală11.

Vorbind de mijloacele în
tăririi securității internațio
nale. U Thant relevă că 
..drept condiții prealabile a’e 
consolidării securității inter
naționale se numără respec
tarea de către toate statele 
a principiilor Cartei Na
țiunilor Unite. Consolida
rea păcii și securității impu
ne stricta aplicare de către 
toate statele a principiilor 
nerecurgerii la forță sau la 
amenințarea cu forța, precum 
și reglementarea diferendelor 
internaționale prin mijloace 
pașnice, astfel înrit pacea și 
securitatea internațională să 
r.u fie amenințate. In opera 
de menținere a păcii mterna-

E
lor Unite nu trebuie să ră
mână pasivă, aptitudinea sa 
d& contracarare a agresiunii 
trebuind întărită”.

9
rețelei de televiziune ..Canadian 

ng Corp-, primul mi
nistru canadian, Pierre Elliott 
Tindeau, a declarat că țara sa 
se va vedea obligată sâ pro-

i re f n-
i cu S i-

< U îsurile eco-
nomice anunțate la 15 august 
de p:-ședințele Nixon vor fi 
permanentizate. Ei a adăugat 
că introducere^ suprataxei de 
10 la sută la importuri, ca și 
celelalte măsuri adoptate de 
S.U.A„ reprezintă o serioasă a- 
menințare pentru economia ca
nadiană.

0 La Viena a fost creat un 
grup de lucru ungaro-austriac 
de colaborare în domeniul In
dustriilor chimică, petrolieră șl 
a resurselor minerale, ale cărui 
prime ședințe s-au desfășura! 
în capitala austriacă în inter
valul 20—23 septembrie.

Q După cum anunță agenția 
M.T.I.. într-o declarație remisă 
presei după vizita efectuată în 
R.P.D. Coreeană, Pal Losonczi, 
președintele Consiliului prezi- 

R.P. 1 re. a rele
vat bunele relații existente în
tre cele două țări.

Q Agenția TASS anunță că 
in Uniunea Sovietică a fost 
lansat vineri satelitul artificial 
al Pămintului „Cosmos—400", 
Aparatura științifică instalată 
la bordul satelitului funcțiunea» 
ză normal.

-- ---

întâlnire
Sharp —

Schumann
OTTAWA 24 (Agerpres). —' 

Ministrul de externe francez, 
Maurice Schumann, a avut joi 
convorbiri cu membri guver
nului canadian în cadrul pri
mului contact la nivel ministe
rial din 1967 dintre cele două 
țări. Schumann s-a întîlnit cu 
omologul său canadian, Mitchell 
Sharp, cu care a abordat pro
bleme ale situației economiei 
into .-occidentale și. în acest . _>n- 
text, repercusiunile măsurilor 
economice hotărî te de S.U.A. la 
11 august.
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