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A CADRELOR DIDACTICE CARE PREDAU ȘUIAIIIE

On imperativ major al constructorilor și 
montorilor Șantieruiui „Valea Jiului" ai LC.M.M.

ÎNCHIDEREA
TUTUROR CAILOR 

CE DUC SPRE RISIPĂ

In prezenta tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Consiliu
lui de Stat al Republicii So
cialiste România, a avut loc, 
vineri dimineața, în aula U- 
niversității București, ședința 
de închidere a Consfătuirii pe 
țară a cadrelor didactice care 
predau științele sociale în în- 
vățămîntul superior.

La ședință au participat, de 
asemenea, tovarășii Emil Bod- 
naraș, Paul Niculescu-Mizil, 
Gheorghe Pană, Dumitru Po
pescu, Leonte Răutu, Iosif 
Banc, Cornel Burtică, Miron 
Constantinescu.

In fața sediului rectoratu
lui universității, un mare nu
măr de cadre didactice, stu- 
denți au întîmpinat cu multă

căldură și bucurie pe secreta
rul general al partidului.

Sosirea în sală a tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu este sa
lutată cu vii aplauze, cu în
delungi urale și ovații. Parti- 
cipanții la consfătuire scan
dează cu înflăcărare, minute 
în șir, „Ceaușescu-P.C.R.", 
„Ceaușescu-P.C.R.".

In această atmosferă de pu
ternic entuziasm a luat cu- 
vîntul, în încheierea lucrări
lor consfătuirii, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

Cuvîntarea secretarului ge
neral al partidului — docu
ment programatic de o deo
sebită însemnătae, a fost ur
mărită cu viu interes și sub
liniată, în repetate rînduri, cu 
puternice aplauze.
Participarea tovarășului 

Nicolae Ceaușescu la lucrări-

Ie de închidere a consfătuirii 
a constituit o nouă expresie 
a înaltei griji, a atenției deo
sebite pe care conducerea 
partidului și statului nostru le 
acordă învățămîntului, științe
lor sociale, rolului lor impor
tant în edificarea societății 
socialiste multilateral dezvol
tate, în educarea tineretului, 
în formarea omului nou, cu 
o înaltă conștiință revoluțio
nară.

In atmosfera de vibrantă în
suflețire, în care au luat s.fîr- 
șit lucrările consfătuirii, și-au 
găsit expresia sentimentele de 
profundă mulțumire ale parti- 
cipanților pentru indicațiile și 
orientările de deosebită în
semnătate ale secretarului ge
neral al partidului, voința fer
mă a organizațiilor de partid, 
a tuturor cadrelor didactice

din învățămînt de a se angaja 
plenar, cu toate forțele, pen
tru aplicarea în viată a hotă- 
rîrilor partidului, recomandă
rilor tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, pentru îmbunătăți
rea conținutului, predării și 
cercetării în științele sociale, 
perfecționarea și legarea de 
viață a întregii munci instruc- 
tiv-educative.

Participanții și-au manifestat 
cu înflăcărare dragostea și 
atașajnentul . față de par
tid, față de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, hotărîrea de a mi
lita neabătut pentru înfăptui
rea politicii interne și exter
ne a partidului, de a-și aduce 
contribuția Ia progresul ne
întrerupt al patriei noastre 
socialiste, la înflorirea știin
ței și culturii românești.

Cuvîntarea tovarășului

De cîleva zile, cărbunele din 
stratul 18 al sectorului II, în 
care lucrează brigada condusa_ 
de minerul Petru C.oftrea, este 
tăiat cu combina 1<B 125 Z. 
Pentru ca 'utilajul să funcțio
neze la capacitatea lui, a fost 
nevoie de ’ încercări prealabile 
repetate, . dp modificări și a- 
daptări' la' specificul locului de 
muncă. Din rândul personalu
lui electromecanic s-au remar
cat, îndeosebi, lăcătușii Odan.- 
giu-, Puncs, Șteț, care- au-reu- 
șit ca, într-un timp record, 
să -pună la punct funcționarea» 
combinei în așa fel îneît în, 
prezent ea realizează o vităză 
de’tăiere de-a lungul frontu
lui de 2 ml pe minut. Ca do-, 
vadă 'concludentă că și-au în
sușit rapid și temeinic modul 
de lucru cu combina, minerii 
din brigada lui Petru Codrea 
au reușit în .aceasta perioadă 
„de rodaj" să extragă chiar și 
30 tone de cărbune peste plan.

Au căpătat o largă circulație în această pe
rioadă, pe șantierele de construcții, în fie
care colectiv de muncă ideile luptei pentru 
economisirea TIMPULUI, MATERIALELOR, BA
NILOR. Intr-un cuvînt, partidul a pus în fața 
tuturor imperativul de a îngriji și a gospo
dări orice fărîmă din bogăția națională, prin 
forța gindirii și a brațelor.

Aceste deziderate, ce au călăuzit întotdea
una activitatea noastră a tuturor, capătă în 
aceste zile ale bătăliei pentru economii o și 
mai accentuată importanță.

O atare grijă față de avuția întregului po
por am întîlnit-o prezentă și la locurile de 
muncă ale constructorilor și montorilor din 
cadrul șantierului „Valea Jiului" al T.C.M.M. 
București, unde, datorită unei bune gospodă
riri a mijloacelor materiale și bănești, s-a 
reușit să se reducă cheltuielile, în primele 
nouă luni ale anului, cu 772 009 lei sub va
loarea producției realizate. Față de sarcina 
de beneficiu planificată a se obține în pe
rioada respectivă, cifra reprezintă o îmbună
tățire cu 221 mii lei.

Și totuși, pe loturile și la punctele de lu
cru și de depozitare ale șantierului se mai 
întîlnesc aspecte de risipă, dovedind că în 
viitor sînt posibile și trebuie găsite noi mij
loace,. de stopare a ei. Cei de Ia care se aș
teaptă aceasta, ca o îndatorire elementară de 
serviciu sînt, desigur, conducerile depozitu
lui și a șantierului.

Depozitul central din Vulcan este amena
jat pentru : a prelua și a păstra un timp de
terminat materialele necesare tuturor lotu
rilor. Dar, deseori aici spațiul limitat nu 
poate cuprinde cantitățile mari de materiale 
intrate în depozit, nepreluate de către lo
turi, din simplul motiv că nu corespund în
totdeauna stadiilor de execuție. Aici se în
scriu, mai ales, acele piese de gabarite mari, 
cum sînt, de exemplu, chesoanele de plafon 
și acoperișuri. Vina acestor aglomerări o 
poartă deseori și furnizorii, dar ea este, în

deosebi, a organizatorilor depozitului și ai 
producției. Cum cheltuielile de aprovizionare 
cu materiale se raportează, do asemenea, la 
capitolul „materiale", toate manevrele și mișș 
cările necesare în plus — fie în depozit, fip 
pe traseul de transport, unde în contul risi
pei se adaugă noi cheltuieli pentru descon-J 
gestionarea și pentru păstrarea timp îndelun-' 
gat, datorată neconcordanțci stadiilor de exe-j 
cuție pomenite. Toate acestea se răsfrîng a- 
supra prețului de cost pe loturi. De exem
plu, colectivul lotului Livezeni, a reușit în 
prima jumătate a acestui an să economiseas
că 10 la sută din materialele prevăzute prin 
deviz a fi puse în operă, în timp ce chel
tuielile do aprovizionare (manipulare, trans
port etc.) ale acestor materiale au fost depă
șite cu 6 la sută. In felul acesta economia 
finală cumulată, constituind un singur capi
tol din deviz, este micșorată. In cazul acesta, 
de ce să dăm curs acelui proverb românesc 
„Dai cu o mînă și iei cu alta", cînd e vorba 
doar de munca noastră a tuturor. Cei vizați 
mai sus am dori să reflecteze mai adînc as
pectul respectiv.

Și iată acum un alt aspect al risipei spe
cifice șantierului „Valea Jiului" al T.C.M.M., 
care influențează negativ, bilanțul de econo
mii al unității. Cu ajutorul inginerului șef 
adjunct al șantierului, Constantin Stanciu, ami 
descifrat cauzele care generează înstrăinarea 
unor mari cantități de materiale, îndeosebi e- 
lemente sau ansamble componente ale dife
ritelor instalații. Am aflat că, de regulă, după 
ce componentele instalației au fost duse în 
incinta minei beneficiare, nu rareori chiar și 
după montare, datorită faptului că munca 
montorilor nu e în flux continuu, aceste pie
se dispar. Ca exemplificare ne vom folosi de

Ing. A HOFFMAN
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NICOLAE CEAUȘESCU
Dragi tovarăși,
Doresc să încep prin a vă 

adresa dumneavoastră, parti- 
cipanților la consfătuirea ca
drelor didactice care predau 
științele sociale în învățămîn- 
tul superior, un călduros sa
lut din partea Comitetului 
Central al partidului comu
nist, a Consiliului de Stat și 
a guvernului Republicii So
cialiste România. (Aplauze 
puternice, prelungite).

Timp de două zile consfă
tuirea dumneavoastră a dez
bătut problemele fundamenta
le ale învățămîntului ideolo
gic, politic și social, ale acti
vității catedrelor de științe 
sociale, ale muncii generale 
de pregătire și educare a ti
neretului, a studențimii din 
patria noastră.

Este cunoscută preocuparea 
conducerii de partid și de 
stat pentru dezvoltarea și 
perfecționarea întregului sis
tem de învățămînt, pentru or
ganizarea lui în concordantă 
cu cuceririle noi ale științei 
și tehnicii, cu cerințele ope
rei de construcție socialistă 
din România, pentru asigura
rea celor mai bune condițiuni 
în vederea pregătirii specia
liștilor necesari diferitelor 
noastre domenii de activitate, 
în scopul formării temeinice 
pentru viață și muncă a ti
nerei generații.

Ga urmare a măsurilor a- 
doptate în ultimii ani, a fost 
lărgită rețeaua învățămîntului 
de toate gradele, s-a asigurat 
ridicarea nivelului teoretic și 
modernizarea procesului de 
învățămînt, s-a realizat o mai 
strînsă legare a învățămîntu
lui cu practica, cu activitatea 
concretă a construcției socia
liste, proces care este în con
tinuă perfecționare. In mo
dernizarea învățămîntului, în 
pregătirea tot mai temeinică 
a tineretului, mai ales în ca
drul învățămîntului superior, 
un rol deosebit de . important 
îl au catedrele de științe so
ciale, cadrele didactice ce lu
crează în acest domeniu, ca
re contribuie la însușirea de 
către tineri a concepției noas
tre științifice despre lume și 
viață — materialismul dialec
tic și istoric —, la dezvolta
rea gîndirii ideologice și șo- 
cial-politice a tinerilor, )a în
țelegerea justă de către a- 
ceștia a realităților noi ale 
vieții sociale, la angajarea lor 
tot mai fermă în bătălia pen
tru transformarea revoluțio
nară a societății.

In pregătirea ideologică și 
politică a tinerilor din școli 
și universități, ca, dealtfel, 
in întreaga viață ideologică 
din patria noastră, s-au obți
nut în ultimii ani — cu deose
bire după Congresul al X-lea 
și după plenara Comitetului 
Central al partidului dm no

iembrie anul trecut — o se
rie de rezultate pozitive. Mă
surile luate în acest domeniu 
au determinat un nou avînt 
îi> studiul științelor sociale 
din învățămînt, au făcut să 
crească ponderea acestor dis
cipline în pregătirea multila
terală a viitorilor specialiști, 
în întregul proces de educare 
a tinerei generații.

Trebuie subliniată, de ase
menea, în această ordine de 
idei, îmbunătățirea activității 
organizațiilor de partid din 
școli și facultăți, creșterea ro
iului acestora în educarea co
munistă a tineretului, în pre
gătirea lui ideologică și po- 
l:tică, în crearea unui spirit 
de muncă sănătos în școli, a 
unei atmosfere de emulație 
între tineri în efortul pentru 
însușirea unor cunoștințe cît 
mai vaste. Dispunem astăzi 
în institutele de învățămînt 
superior de organizații de 
partid puternice, care cuprind 
peste 60 la sută din totalul 
cadrelor didactice universita
re — elementele cele mai ac
tive, mai dinamice și mai 
înaintate ale corpului nostru 
profesoral —, precum și peste 
12 500 de studenți. Aceste or
ganizații constituie o impor
tantă forță politică, capabilă 
să asigure ridicarea continuă 
a nivelului activității politico- 
educative din institutele de 
învățămînt superior.

Alături de organizațiile de 
partid, un rol important au 
asociațiile studențești — or
ganizații comuniste ale stu
denților — care desfășoară o 
■activitate intensă pentru sti
mularea hotărîrii tineretului 
de a-și însuși cele mai înain
tate cuceriri ale științei, de 
a-și îmbogăți' cunoștințele 
marxist-leniniste, pentru edu
carea tinerilor în spiritul con
cepției noastre comuniste.

Cu toate rezultatele bune 
obținute în acest domeniu — 
de care putem fi, în general, 
mulțumiți — nu putem trece 
cu vederea peste faptul că în 
învățămîntul nostru și, în ca
zul de față în învățămîntul 
social-politic, în activitatea 
de predare și însușire a. dis
ciplinelor sociale, îndeosebi 
în învățămîntul superior, con
tinuă să se manifeste încă 
numeroase neajunsuri și de
ficiențe. Este vorba — așa 
cum au arătat, dealtfel, mai 
mulți tovarăși în cursul dis
cuțiilor purtate în aceste zile 
în cadrul consfătuirii — de o 
serie de lipsuri în organizarea 
și desfășurarea propriu-zisă a 
activității catedrelor de știin
țe sociale, dar mai ales de 
lipsuri în conținutul cursuri
lor, în modul de tratare a 
problemelor actuale esenția
le ale dezvoltării sociale, atît 
pe plan național, cît și pe 
plan internațional. Lipsa prin

cipală este predarea în con
tinuare de la catedră în spe
cial a unor teze, idei și no
țiuni cu caracter general, 
abstract, a unor principii și 
definiții arhicunoscute. De
sigur, și asemenea cunoștințe 
au valabilitatea lor, dar ele 
permit doar înțelegerea legi
tăților generale ale vieții so
ciale — și numai repetarea 
lor nu-i ajută pe tineri să-și 
dezvolte gîndirea creatoare, 
independentă, capacitatea de 
a judeca cu capul propriu, de 
pe pozițiile teoriei noastre re
voluționare, fenomenele noi 
care se produc în societate, 
schimbările profunde care au 
loc în viața țării noastre șl 
în lumea întreagă.

Datorită faptului că multe 
cadre didactice nu au legă
turi strînse cu activitatea 
practică de construire a so
cialismului, cu viata clocoti
toare care se desfășoară în 
diferitele compartimente ale 
societății, în predarea științe
lor sociale în universități, nu 
sc oglindesc suficient realită
țile noastre sociale, munca 
creatoare și preocupările cla
sei muncitoare, ale țărănimii 
și intelectualității, ale între
gului popor, activitatea parti
dului pentru soluționarea 
problemelor fundamentale ale 
programului de făurire a so
cietății socialiste multilateral 
dezvoltate în România.

O altă latură negativă în 
predarea științelor sociale es
te faptul că aceasta are un 
insuficient spirit militant. Se 
manifestă o combativitate 
slabă față de concepțiile și 
curentele de idei reacționare, 
față de teoriile și mentalită
țile perimate, antiștiințifice, 
idealiste.

Am mai avut prilejul să 
mă refer la aceste deficiențe, 
de aceea-nu voi insista acum 
asupra lor. Multora dintre 
dumneavoastră Ie sînt cunos
cute neajunsurile manifesta
te atît în domeniul filozofiei, 
cît și al istoriei, al economiei 
politice și al socialismului ști
ințific. Mai cu seamă în abor
darea unor probleme ale is
toriei filozofiei, în înfățișarea 
unor curente filozofice din 
România și a exponenților lor 
se idealizează, se estompea
ză lipsurile și limitele. Se cu
nosc cazuri, inclusiv la Uni
versitatea din București, cînd 
s-a făcut apologia unor cu
rente și personalități cu anu
mite merite limitate, prezen
tate ca exponente ale filozo
fiei românești celei mai avan
sate. Este de înțeles că aseme
nea tendințe negative nu pot 
fi tolerate, că ele trebuie în
lăturate o dată pentru totdea
una din învățămîntul nostru.

Neajunsuri serioase se ma
nifestă, după cum am spus, 
și în științele istorice. Se pu
ne accent prea mare pe date 

și evenimente istorice mai 
mult sau mai puțin importan
te, în dauna unei interpretări 
materialist-dialectice și istori
ce a legităților care guvernea
ză dezvoltarea societății, a 
rolului maselor populare în 
făurirea istoriei, a raporturi
lor dintre factorii obiectivi și 
subiectivi în desfășurarea e- 
venimentelor istorice. Desigur, 
nu vreau să se înțeleagă că 
subapreciem preocuparea me
ritorie a istoricilor noștri de 
a aduna cît mai multe date 
și dovezi despre trecutul po
porului nostru. Dar, trebuie 
să avem în vedere că oricîte 
date vom obține, fără inter
pretarea justă, materialist-is- 
torică a acestora, se poate a- 
luneca ușor în concluzii gre
șite, așa cum se și întrmplă, 
dealtfel,- uneori — și dum
neavoastră cunoașteți acest 
lucru — ceea ce aduce daune 
dezvoltării științei istorice din 
România.

In ce privește științele e- 
conomice, se face încă abuz 
de teorii generale, de noțiuni 
și categorii, din care unele 
sînt depășite, valabile în alte 
perioade istorice, ignorîndu-se 
studiul realității economice 
concrete actuale, fenomenele 
ce se produc în dezvoltarea 
economiei contemporane.

Toate aceste lipsuri reduc 
eficiența ,- predării științelor 
sociale, diminuează rolul dis
ciplinelor respective în for
marea gîndirii ideologice și 
politice a tinerilor, în dezvol
tarea capacității lor de a se 
orienta în complexitatea fe
nomenelor vieții sociale.

Deși nu mi-am propus să 
vorbesc pe larg despre activi
tatea de partid, nu aș putea 
să nu menționez că lipsurile 
ce se manifestă în domeniul 
predării științelor sociale sînt 
nemijlocit legate și de unele 
deficiențe ale organizațiilor 
de partid din învățămîntul su
perior, de faptul că ele nu 
își îndeplinesc în suficientă 
măsură rolul ce le revine în 
îndrumarea unitară a învăță
mîntului, în exercitarea con
trolului de partid, conform 
prevederilor statutului nostru 
— asupra activității din sfe
ra în care își desfășoară mun
ca. Sînt organizații de partid 
care nu iau atitudine împo
triva neajunsurilor ce se con
stată în domeniul sau în co
lectivul în care activează.

Am mai spus și cu alt pri
lej, dar doresc să menționez 
și de această dată că numărul 
mic de comuniști pe care îi 
aveam în ilegalitate, era în- 
tr-o măsură foarte mare com
pensat de poziția lor comba
tivă împotriva oricăror con- 
cepțji străine, în propagarea 
concepției materialist-dialecti
ce. Nu exista problemă față 
de care comuniștii — membri 
de partid sau membri ai or-
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U.U.M. Petroșani.
Ceea ce-1 caracterizează pe harnicul frezor Ionel Olah, 

unul din meseriașii fruntași ai secției mecanice, este disci
plina de care, tot timpul, dă dovadă. De Ia acest deziderat și 
rezultatele frumoase obținute în procesul muncii Iui.

Iată-1 în clișeul nostru în timpul frezării unui ax pentru 
cutia de viteză a transportorului TR-2.

Căutăm, g în dim, acționăm -
trei deziderate ale activității comuniștilor

Dintr-o prezentare de an
samblu a activității desfășu
rate de organizația de partid 
a minei Vulcan nu poate, 
nicidecum, să lipsească relie
farea saltului calitativ înre
gistrat pe planul muncii poli
tice și implicit, economice, al 
întregului colectiv de munci
tori, ingineri și tehnicieni de 
la această unitate carboniferă 
de prestigiu. Este vorba de un 
pas ascendent, ale cărui re
pere le întîlnim atît în adîn- 
cirea procesului de continuă 
perfecționare a conducerii și 
organizării vieții interne de 
partid, cît și în preocuparea 
pentru ridicarea gradului de 
conștiință al salariaților. O- 
glindite în procesul neîntre
rupt al muncii, cele două re
pere — cărora li se alătură, ca 
un atribut al permanentelor 
preocupări individuale, . califi
carea și policalificarea — sini 
capabile, de Ia sine să explice 
faptul că mina se. înscrie tot 
mai pregnant, pe firmamentul 
municipiului, ca o unitate eco
nomică puternică, omogenă, cu 
perspectiva de a înregistra un 
neîntrerupt progres în sporirea 
producției. de cărbune, în asi

gurarea pentru salariații săi a 
unor condiții de muncă și de 
viață mereu îmbunătățite.

Recent, Ia lucrările confe
rinței organizației de partid a 
minei pentru dare de seamă și 
alegerea noului organ condu
cător, am avut prilejul să înre
gistrăm din nou faptul că în

Conferința 
organizației de partid 

a minei Vulcan
sfera de activitate a comuniș
tilor se află, ca obiectiv cen
tral, preocuparea pentru conti
nua perfecționare a muncii. 
In cuvinte mai puține, aceste 
preocupări pot fi descrise ca 
avînd drept punct de pornire 
permanentele căutării de solu
ții pentru îmbunătățirea proce
sului muncii, căutări însoțite 
apoi de reale eforturi ale gîn
dirii colective și, în cele din 
urmă, finalizate prin acțiuni 
concrete, de evidență eficien
tă. CĂUTĂM, GINDIM, ACȚI
ONĂM — iată cele trei dezi

i La „Viscoza" Lupeni

||. Strădanii pentru realizarea 
unor indici superiori

I-Iarnicul colectiv al F.F.A. 
: „Viscoza" Lupeni întîmpină
i măreața sărbătoare a ani-
; versării Republicii cu re-
i zultate superioare în mun-
; că. Prin extinderea schim-
; bului III și generalizarea
i schimbului ’ II, filatoarele
i din Lupeni raportează în-
i deplinirea, pe 10 luni ale

anului, în proporție de 101,3 
la sută a planului produc
ției globale, 101.8 la sută 
la producția marfă, 102,3 la 
sută la producția marfă vîn- 
dulă și încasată, iar indi
cele productivității muncii

Aproape 50 OOO lei 
economisiți

Prin reducerea consumu
lui de lubrifianți la fieca
re kilometru parcurs, pre
cum și ca urmare a recon- 
diționării unor piese auto, 
colectivul secției Livezeni a 
întreprinderii de producție 
secundară și prestații Deva 
a reușit să realizeze în a- 
cest an o economie de a- 
proape 50 000 lei peste sar
cina planificată.

derate ale muncii comuniști
lor, devenite regulă generală 
la mina Vulcan, trei repere de 
la care nu poate să se abată 
nici un colectiv ce și-a pro
pus să urmeze calea neabă
tută a progresului.

Din sinteza rezultatelor 
muncii depuse în perioada ce 
s-a scurs de la alegeri și. pînă 
în prezent, prezentată de se
cretarul comitetului de partid 
al minei, tov. Gheorghe Săcă- 
luș, iar apoi din minuțiosul 
proiect de hotărîre, propus 
conferinței spre dezbatere, ars 
reținut alte preocupări ale co
muniștilor pentru a imprima 
activității minei un nou im
puls. Acestora li s-au adăugat 
apoi, în cadrul dezbaterilor, 
numeroși vorbitori care au 
adus, la tribuna conferinței, 
cuvîntul celor din abataje, ga
lerii sau ateliere, împrumutînd 
conferinței un profund caracter 
de lucru. Mineri și ingineri, 
maiștri și muncitori din depo
zite sau ateliere, cu toții s-au 
arătat preocupați de îmbunătă-

I MUSTAȚĂ

(Continuare in pag. a 3-a) 

în proporție de 101,2 la 
sută.

Un obiectiv central ur
mărit în permanență de în
tregul colectiv al fabricii îl 
constituie de asemenea, îm
bunătățirea calității firului 
de mătase artificială.

Un aport substanțial l-au 
adus la aceste succese Ma
ria Bădulescu, Maria Min
gi», Dumitru Roșoiu, Nico
lae Sirbu, Victor Hîrșovea- 
nu, Ilinca Dabelea, Ana 
Crețu, Suzana Pataky, Va- 
sile Roșian, loan Bojică și 
alții.

Conducătorii auto Emil 
Racoveanu, Alexandru Bu- 
țu, Petre Șoineanu, mecani
cii loan Busuioc, Oprea To- 
mescu, Constantin Vulpe, 
lăcătușii Dumitru Gavrilă, 
Ștefan Guran și alții au a- 
dus o importantă contribu
ție la dobîndirea acestui 
succes.

Beton în zig-zag pe ver
ticală.
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neelucidat 
cel al bi- 
multi ani 

de la

discuta mai pe

Mictilescu.

cuîturaî-sducative și

Notă
și fru- Cînd va fi dat

în folosință
cinematograful

Inf arvlu cu pictorul

scenograf

Aure^ FLOREA

ORCHESTRA DE COARDE

acestea ne-au in- 
considerăm drept 
interesantă și u-

clubul
cu o

de că- 
i din

cărui 
și o 
cîte- 
care

tri- 
fa-

din Dealul Babii ?

Dealul Babii, 
Valea Jiului 

i prezent de 
culturalizare

E-
ș>
a-

ne-au 
în

— Vulcan. Me- 
fără relief, Sim

la îtidemîna 
înseamnă alt-

le-
ne 
a- 

sa- 
tip

altfel zis, despre

Initiative interesante dar și deficiente 
neîntemeiate pe linia activităților 

artistice
Despre colectivul exploată

rii miniere Aninoasa, despre 
comuniștii care lucrează aici, 
am mai scris nu de mult, a- 
preciindu-le tradițiile de mun
că, dîrzenia, capacitatea de 
dăruire. Datorită rezultatelor 
bune în extragerea cărbune
lui dobîndite de muncitorii, 
tehnicienii, inginerii de aici 
mina și-a cîștigat, în decursul 
timpului, un binemeritat pres
tigiu în rîndul unităților simi
lare din Valea Jiului, fapt ca
re constituie în același timp 
un motiv de mîndrie, dar și 
o obligație care se cere per
manent onorată.

Nu însă de activitatea de 
producție din cadrul acestei 
exploatări dorim să ne ocu
păm în aceste rînduri, ci des
pre o alta, nu mai puțin im
portantă și anume despre ac
tivitatea Cultural-educativă și 
artistică, 
procesul de modelare și con
tinuă cizelare a trăsăturilor 
definitorii ale omului nou. Cei 
rare cunosc și urmăresc în 
timp eforturile pe această la
tură desfășurate în cadrul mi
nei știu că și în acest dome
niu aninosenii au obținut tot
deauna rezultate bune. Să ve
dem însă dacă aceste rezul
tate nu s-au diminuat în ul
timul timp.

Pătrunzînd în clădirea ex
ploatării, trecem și prin sala 
de apel unde privirile ne sînt 
atrase de un ecran de proiec
ție cinematografică precum și 
de un „televizor", mai bine zis 
de o cutie de formatul unui 
astfel de aparat așezat deasu
pra cabinei de proiecție. Din 
discuțiile purtate ulterior cu 
tovarășii Ștefan Cristea, pre
ședintele comitetului sindica
tului și Florian Fenișeru, di
rectorul clubului sindical al 
E.M. Aninoasa am aflat, prin
tre altele, că sala de apel a 
minei a fost încă de mai demult 
astfel amenajată îneît să per
mită desfășurarea unor activi
tăți cultural-educative diverse, 
de la scurte expuneri la progra
me ale brigăzii artistice de a- 
gitatie, de la emisiuni ale sta
ției de amplificare pînă la 
proiecții de filme pe teme de 
protecția muncii. In privința 
„televizorului" amintit, ni s-a

■ arătat că acesta este de fapt 
* o gazetă satirică sui-generis,
pe al cărui ecran sînt pre
zentate operativ benzi de hîr- 
tie cu desene satirice la adre
sa unor lipsuri constatate în 
activitatea salariatilor minei 
și însoțite de comentarii a- 
decvate la statia de amplifi
care. Toate 
dreptățit și 
deosebit de 
tilă experiența muncii cultu
ral-educative și artistice des
fășurate aici în sala de apel,

■ adică exact în locul cel mai 
frecventat, la anumite ore din 
zi, și's-o recomandăm spre a 
fi grabnic preluată și 
tre celelalte exploatări 
Valea Jiului.

Interlocutorii noștri 
oferit și alte amănunte 
gătură cu problema care 
interesează. Astfel, ni s-a 
rătat cea de-a doua gazetă 
tirică, de data aceasta de 
„clasic", intitulată „Reflector", 
cu materiale incisive tratînd 
cazuri la zi. Văzînd aceste 
două gazete precum și cele
lalte detalii ale agitației vi
zuale din cadrul exploatării 
ne-a fost ușor să înțelegem de

ce mina a obținut, în această 
direcție, locul al III-lea pe ju
deț la concursul organizat a- 
nul trecut între gazetele de 
perete și satirice.

Am aflat în continuare des
pre numeroasele dezbateri le
gate de documentele Confe
rinței Naționale a partidului, 
expunerile privind gospodări
rea și grija pentru avutul 
obștesc, prezentările unor legi 
și acte normative, primirile 
festive organizate pentru 
fruntașii în producție Ia ieși
rea din șut etc. De asemenea, 
ne-au reținut atenția cele vă
zute la căminul de nefamiliști 
al minei. S-a amenajat aici o 
bibliotecă avînd cîteva sute

® Sala de apel — un 
cadru prielnic pentru ac
țiuni variate și atractive

® „Televizorul" — o ga
zetă satirică sui generis

® Unde sînt formațiile 
de teatru, cor și dansuri ?

de volume care se schimbă 
din timp în timp, o sală pen
tru lectură și vizionarea pro
gramelor de televiziune în 
care se tin periodic diverse 
dezbateri pe teme educative, 
cu participarea a numeroși ti
neri.

Clubul sindicatului este, de 
asemenea, un focar de cultură 
si artă pentru salariații minei, 
pentru toti locuitorii comunei. 
Activează aici un taraf for
mat din peste 20 de instru
mentiști și soliști vocali, o 
fanfară, o formație de muzi
că ușoară precum și o bri
gadă artistică de agitație. Pe 
lîngă aceste formații 
are mai multe cercuri 
activitate susținută.

Pînă aici toate bune 
moașe. Ceea ce ne-a frapat 
însă este faptul că la acest 
club nu mai există de mult 
timp formații de cor, teatru și 
dansuri deși în trecut astfel de 
formații activau aici și cu re
zultate deosebit de bune. Știm, 
există greutăți și tovarășul 
Florian Fenișeru — a 
activitate o cunoaștem 
apreciem — ne-a arătat 
va dintre acestea, între 
pe primul loc se situează fap
tul că 70 la sută din salaria- 
tii minei sînt navetiști. Totuși, 
tinînd seama de rezultatele 
din trecut, cînd procentul na
vetiștilor era cam același, ne 
întrebăm cum se face că în 
comună nu există — deși se 
vorbește de mult timp despre 
așa ceva — o formație de 
dansuri populare, de pildă ? 
După cum am aflat, se pun 
mari speranțe în acțiunea de 
mobilizare a cadrelor didacti
ce din comună cu care se in
tenționează a se realiza mă
car și o brigadă artistică de 
agitație, pe lingă cea existen
tă acum. S-a și afirmat că în 
curînd se va intocmi o evi
dentă cu toate cadrele didac
tice din comună precum și cu 
felul activităților cultural-e
ducative și artistice la care 
ar putea sau ar trebui să răs
pundă. O fi și aceasta o me
todă de atragere a oamenilor 
la îndeplinirea — în ultimă 
instanță — a unor obligații 
care le revin de drept și de 
fapt. Dar, să nu se uite că in 
cadrul acestei comune mun-

cesc și alte categorii de in 
telectuali, tehnicieni, ingineri, 
medici etc., care sînt în ega
lă măsură chemați să-și adu
că contribuția pe linia activi
tăților de care vorbim. Din 
cite știm, cadrele didactice a- 
jută și în prezent activitatea 
clubului, pe cîtă vreme alti 
intelectuali nu dau pe la club 
decît dacă li se fac invitații 
speciale și atunci după multe 
insistențe. Se preconizase la 
un moment dat ca, periodic, 
juriști din Petroșani să se de
plaseze în comună pentru a 
oferi consultații juridice ce
lor interesați. Din păcate, du
pă cîte am aflat, încă nu a 
răspuns nici un jurist acestei 
invitații care poate fi consi
derată nu numai o obligație 
cetățenească dar și o obliga
ție de serviciu. In legătură cu 
acest fapt am dori să facem 
cunoscută publicului cititor 
părerea conducerii Asociației 
juriștilor din municipiu, bine
înțeles, dacă acest for va bi
nevoi să se sesizeze de rîn- 
durile de față.

Un aspect încă 
$i nerezolvat este 
bliotecii. De mai 
postul de bibliotecar 
club a fost desființat fără mo
tiv, în timp ce la căminul cul
tural din localitatea Iscroni a 
fost menținui, deși acolo exis
ta un număr mai mic de' 
cărți. De mult timp se fac 
promisiuni pentru remedierea 
acestei stări de lucruri, dar 
pînă acum nu s-a întreprins 
nimic în această direcție, ast
fel că acum biblioteca din A- 
ninoasa funcționează cu pro
gram redus și această datori
tă bunăvoinței intendentei 
Ja club care îndeplinește, 
nă una alta, și funcția de 
bliotecară.

Am arătat mai sus atft 
pecte pozitive cît și negative 
ale activității cultural-educa
tive și artistice din Aninoasa 
fără pretenția de a epuiza 
problemele care stau în față 
înaintea celor însărcinați cu 
bunul mers al lucrurilor. Cele 
arătate aici au reieșit atît 
din propriile constatări cît și 
din discuțiile purtate cu inter
locutorii amintiți precum și cu 
alți tovarăși, între care amin
tim pe figurantul topo Vasile 
Nițu, electricianul Gheorghe 
Caracioni, șeful de brigadă 
Aurel Cristea, inginerul Con
stantin Florea ș.a. Sigur, pen
tru ca activitatea să nu mai 
prezinte astfel de inegalități 
și deficiente se Impune ca 
toți factorii răspunzători, co
mitetul sindical, comitetul 
U.T.C. de la mină, consiliul 
de conducere al clubului să-și 
unească, sub conducerea co
mitetului comunal de partid e- 
forturile și să se preocupe 
mai mult de remedierea lip
surilor. E inadmisibil faptul 
că nici pînă in prezent con
siliul de conducere al clubu
lui nu are un președinte ca
re să-i conducă și să-i contro
leze activitatea. Sperăm că a- 
ceste observații vor reține în 
lunile următoare atenția celor 
vizați ca deficiențele să fie 
grabnic remediate, în așa fel 
îneît în perioada ce urmează 
la Aninoasa să se înregistre
ze 6 activitate cultural-educa- 
tfiză bogată în fapte pozitive, 
demne de laudă, cu puternice 
rezonante în conștiința oame
nilor, în activitatea producti-

Cinstim

POȘTA LITERARĂ

Cîntarea fruntașii

fără de seamăn
Cea mal frumoasă cîntare —

VÎNTUL cu șoaptă de nai,

Plutind pe caleașcă de nuferi 
In zarea străbunului plai

Cea mai

CODRUL

Chemînd

sublimă cîntare —

cu foșnet ciudat.

la visări si neliniști 
Ca zborul spre țărm neumblat.

Cea mai duioasă cîntare

CUCUL în ceas de amiezi,

Vestind primăvara plăplndă

Scăpată din chingi de 2ăpezi.

Cea mai fluidă cîntare

CĂRBUNII smulși de sub stinci,

Schimbînd în efluvii de stele

Comori subterane adinei.

Cîtttarea fără de seamăn —

PATRIA cu falnici-i brazi,

Ea mamă și leagăn ne este 
Din timpii străvechi pină azi.

Nicolae POP

In ziua de 12 noiembrie, ora 
10, la clubul sindicatelor din 
Aninoasa va fi prezen
tat un program de varie
tăți intitulat „Cinstim frun
tașii". La acest program 
care — așa cuni arată și 
titlul — este dedicat mine
rilor cu rezultate bune în 
producție, își dau concursul 
soliștii și formațiile clubn-

G. Tony —• Lupani. Mai 
rhiteți, nu putem să ne 
cern o părere obiectivă după 
o singură poezie. Eventual, 
treceți într-o zi pe la redac
ție pentru a 
larg.

Luiza Milea
t,afore banale, 
ple constatări 
oricui. Poezie 
ceva.

Constantin
xistă o anumită naivitate 
spontaneitate care reține 
tenția. Totuși, pentru a ajun
ge să scrieți poezii care pot 
fi încredințate tiparului e ne
cesar să citiți mult, să urmă
riți ceea ce apare în acest 
domeniu și, mai ales, să lu
crați timp îndelungat asupra

manuscrisului. Ținînd seama 
de vîrsta pe care o aveți, 
toate acestea sînt posibile cu 
condiția să aveți cu adevărat 
chemare pentru poezie.

Edmond F. - Petroșani. Bi
ne redate emoțiile și senti
mentele care ni le dezvăluiri. 
Nu este însă îndeajuns pen
tru o proză bună. Vedeți Și 
răspunsul precedent. Oricum, 
deviza „speră și nădăjduieș
te", sub care ne-ați trimis, lu
crarea, la care ne referim, 
trebuie să vă caracterizeze și 
fn continuare. Mai trimiteri.

Dana Mircescu — Lupent. 
Poeziile dv. au aerul unor 
panseuri scrise pentru albu
mul unei adolescente. Ne în
trebați dacă sîntem de păre
re să continuat! sau nu î In 
felul acesta nu.

Zilele trecute ne-au vizi
tat la redacție tovarășii Ion 
Matei și Ion Stoica, de la 
E. M. Vulcan, domiciliați in 
localitatea Dealul Babii — 
pentru a ne aduce la cunoș
tință starea cinematografu
lui de aici. Despre acest ci
nematograf am mai scris și 
anul trecut, atrăgind aten
ția consiliului popular al ora
șului Vulcan asupra necesi
tății de a termina cit mai 
urgent reparațiile începute 
cam de mult, pentru ca să
tenii să poată viziona pe
riodic filme chiar in loca
litatea lor. Au trecut de a- 
tunci multe luni, reparați
ile s-au terminat dar... cum 
au fost efectuate asta este 
altceva. S-a constatat, de e- 
xemplu, că n-au fost ampla
sate bine fantele de filma
re, ceea ce impune retușu
rile cuvenite. Bineînțeles, a- 
ceste retușuri sint simple și

pot fi ușor de realizat. To
tuși, ele nu se fac, in pofi
da cererilor repetate ale să
tenilor. In felul acesta apa
ratul de proiecție nu poate 
fi montat și zace de mult 
timp nefolosit in casa unui 
localnic, iar amatorii de fil
me trebuie să se deplaseze 
la Vulcan, Iscroni sau Ani
noasa dacă vor să vadă o 
peliculă. Se impune, așadar, 
ca in cel mai scurt timp 
Consiliul popular al orașu
lui Vulcan să ia măsurile 
necesare pentru montarea și 
darea in folosință a apara
tului, precum și pentru in
struirea unui operator care 
să-l poată minui.

Este de datoria acestui or
gan să îndeplinească acest 
deziderat îndreptățit al să
tenilor din f ' ' - - 
singurii din 
lipsiți pînă în 
un mijloc de 
care este cinematograful.'

— Ai o profesie foar- 
interesantă. Te ru

găm să ne spui ce 
simte un pictor care, 
pe lingă faptul că 
se exprimă prin Interme
diul imaginilor și meta
forelor artistice, are și 
posibilitatea deosebită 
de a-șl vedea materiali
zată gîndirea intr-un 
spațiu tridimensional ?

se pregătesc de

Nn cu multă vreme In 
urmă, și-a reluat activita
tea orchestra de cameră a 
Casei de cultură din Petro
șani. Formată din 7 instru
mentiști, orchestra este con
dusă — încă de la înființa
rea sa, în urmă cu un an —

de către juristnl Gavril 
Bogdanffi. Din repertoriul 
formației fac parte piese 
de Schubert, Brahms, Beet
hoven, Negrea șl alții. In 
ultima perioadă, orchestra 
a dat două concerte în sala 
Casei de cultură șl unul Ia

Școala generală nr. 4 din 
Petroșani.

Pe lingă această forma
ție, la Casa de cultură din 
Petroșani repetă orchestra 
simfonică aparținînd acele
iași instituții, care în cu- 
rfnd va prezenta concerte 
publice.

Scenograful trăiește în- 
tr-adevăr o senzație deosebită. 
Scenografia este deopotrivă o 
artă și o tehnică și tocmai fap
tul că e un gen de frontieră, cu 
o mare mobilitate și expresivi
tate îi conferă frumuseți unice. 
După părerea mea, ea este cea 
mai interesantă îndeletnicire 
artistică.

vod", ,,Angelo, tiranul Pado- 
vei", „Fîntînă Blanduziei", „O- 
pinia publică", „E vinovată Co
rina ?“ ș^ altele.

— Vorbește-ne ceva 
și despre greutățile mun
cii de pictor scenograf.

— Cum ai devenit pic
tor scenograf ?

CINECLUBURILE
concurs

Intre lS-îâ noiembrie, în 
orașul Hunedoara va a- 
vea loc faza județeană 

a concursului republican al ci- 
neamatorilor, dedicat sfertului 
de veac de glorioasă existen
tă a Republicii. In vederea 
acestui eveniment, cineclubu
rile mai importante din Valea 
Jiului — activînd pe lingă 
cluburile sindicatelor din Pe
troșani, Lupeni și Vulcan — 
se pregătesc intens.

După cum ne-a declarat tov. 
Iosif Tellmann. de la Casa de 
cultură din Petroșani, cineclu
bul din cadrul acestei institu
ții a pregătit pentru concurs 
filmul de ficțiune „Birocratul", 
după un scenariu a lui Geor
ge Negraru și, de asemenea, 
are în curs de finisare filmul 
documentar „Pasiunea”, dedi
cat activității cineclubiștilor.

La Lupeni, cineclubul „A- 
mafilm” — care și-a cîștigat 
în decursul timpului un bine
meritat renume printre cercu
rile similare din județ și din 
țară, — are in aceste zile pre
ocupări similare. Pentru con-

cursul amintit — după cum 
ne-a mărturisit tov. Viorel 
Țăndărică, directorul cineclubu- 
lui din localitate, — clneclu- 
bul a pregătit filmul de ficți
une „Ghimpii", după poezia 
cu același nume a lui Lucian 
Blaga. Nu de mult, mai precis 
la festivalul „Hercules ’72", 
rezervat filmelor de turism, 
etnografie și folclor realizate 
de amatori, cinecluburile din 
Lupeni și Petroșani au prezen
tat filmul „Poveste vînăto- 
rească", obținind premiul spe
cial al juriului, fapt care o- 
bligă la o bună prezentare și 
în cadrul concursului din a- 
ceastă lună. In ultimul timp, 
cineclubul lupenean a mai 
realizat și filmul de propa
gandă tehnică intitulat „Sus
ținerea tavanelor cu plasă 
metalică" pe care l-a prezen
tat în sala de apel a E.M. 
Lupeni.

Deși „ttnăr" — abia a îm
plinit trei ani de activitate — 
cineclubul din Vulcan a reu
șit să aibă „producție” remar
cabilă, din toate punctele de

— încă din copilărie am fost 
pasionat de pictură și de aceea 
studiile medii le-am completat 
în licee de artă plastică din 
Iași și București. Aceste două 
orașe, cu instituții teatrale 
prestigioase pe care le-am 
frecventat cu multă stăruință, 
mi-au trezit și pasiunea pentru 
teatru. Așa se face că, atunci 
cînd am devenit student la In
stitutul ,,Nicola® Grigorescu" 
din București, m-am înscris la 
secția de scenografie.

n-ar
- la

acest 
Intre

vedere. In prezent sînt gata 
trei filme cu care vulcănenii 
se vor prezenta la concursul 
dedicat Republicii. Ei, au în 
felul acesta, o importantă 
prezență — numerică și 
fi exclus ca și artistică 
acest concurs.

Demn de remarcat în 
context este și faptul că
cele trei cinecluburi amintite 
s-a stabilit deja o colaborare 
ale cărei rezultate se și în
trevăd. Astfel, membrii aces
tor cercuri au realizat recent 
un film-anchetă, deosebit de 
util și interesant, privind fo
losirea și gospodărirea spatii
lor existente Ia cluburile sin
dicatelor din municipiul nos
tru. Acest film va fi prezen
tat zilele următoare directori
lor de cluburi, fiind urmat de 
discuții pe marginea conclu
ziilor care se impun.

Nu ne îndoim că și la a- 
propiatul concurs, cineamato- 
rii din Valea Jiului vor a- 
vea o prezență bine remar
cată și poate chiar răsplătită 
cu premii.

— După cile știm, îna
inte de a veni în Valea 
Jiului ai funcționat 
pictor scenograf 
localitate...

în
ca 

altă

am
în 1966

ter-— Da, din 1962, cînd 
minat facultatea și pînă 
cînd am venit aici, am fost an
gajatul teatrului din Constan
ta. Mă aflu deci Ia teatrul „Va
lea Jiului" de șase ani...

— O muncă de genul aces
teia, în care zilnic te apleci a- 
supra unor suprafețe albe, poa
te aduce la un anumit moment 
o oboseală, un impas de crea
ție. Scenograful este dator să 
nu se lase furat de această 
„beție a adîncurilor" ci să ca
ute, să caute mereu noi moda
lități de expresie, 
gătească 
generală 
să-și confrunte permanent re
alizările cu experiența și rea
lizările altor scenografi. Greu
tățile muncii mele decurg apoi 
și din faptul că teatrul la 
care lucrez are un utilaj teh
nic minim, ceea ce îmi îngră
dește foarte mult posibilitățile 
de rezolvare a unor decoruri 
mai complicate, mai pretențioa
se. Fiecare spectacol are alte 
necesități de ordin scenografic 
și rezolvarea lor optimă în ca
drul scenic dat, învingerea 
greutăților de care vorbeam, 
pretind multă fantezie, price
pere și, evident, pasiune.

să-și îmbo- 
necontenit cultura 
și de specialitate.

rioară adecvate unor anumite 
idei, decorul trebuie să fie de 
multe ori nu numai o „gazdă" 
neutră a demersului teatral, 
dar chiar și un virtual perso
naj. După conceperea decoru
rilor se realizează schitele de 
costume. Evident, schitele ar
tistice trebuie dublate de schi
te tehnice amănunțite, necesa
re execuției decorurilor «i cos
tumelor în atelierele de tîm- 
plărie, mecanică, butaforie, 
croitorie, pictură etc. Pină în 
momentul executării decoruri
lor, actorii repetă într-o plan
tație de decor improvizat. O- 
dată realizate decorurile și 
costumele, urmează montarea 
lor pe scenă și executarea re
tușurilor care se impun. Tot 
în acest moment se definitivea
ză lumina, care este un ele
ment foarte important al spec
tacolului. Numai după aceea 
se trece la integrarea elemen
tului uman în perimetrul sce
nic astfel 
răstimp, 
tehnice a 
scenograf i 
de aportul 
și al șefului de producție.

— Ne amintim că ta 
urmă cu cițiva ani ai 
realizat prima expoziție 
de scenografie din județ. 
Cînd o vom vedea pe a 
doua ?

creat. In tot acest 
necesar executării 

decorului, pictorul 
se folosește din plin 

I regizorului tehnio

— ...timp in care ai 
semnat scenografia mul- 
tor piese majoritatea a- 
preciate, pe această la
tură, elogios de 
și de critica 
fate. Pe care 
personal 
reușite ?

a

public 
de speciali- 
Ie consideri 

fi cele mai

— Mi-e greu 
doar la cîteva 
mi-au fost apropiate și pentru 
fiecare am muncit mult. Totuși, 
cred că am exprimat mai bine 
dezideratele textului și ale me
le proprii în scenografia pieșe- 
îor „Atrizii", „Io, Mircea Voie-

Să mă gîndesc 
fiindcă toate

— Care sint, de fapt, 
etapele pe care Ie par
curge un decor de la sta
diul de planșetă și pină 
Ia plantarea lui pe sce
nă ?

— In afară de expoziția po
menită trebuie să adaug că, 
din 1962 și pînă acum, am par
ticipat la toate expozițiile de 
scenografie deschise pe plan 
republican. De altfel, aceasta 
este și obligația pe care o am 
in calitate de membru 'al secți
ei de scenografie a Uniunii ar
tiștilor plastici. Intenționez să 
deschid o nouă expoziție per
sonală de scenografie la anul, 
cu prilejul aniversării a 25 de 
ani de existentă a 
..Valea Jiului".

Teatrului

— Mai întîi se impune o 
foarte atentă citire a textului, 
descifrînd intențiile autorului. 
Urmează o discuție cu regizo
rul pentru analizarea spectaco
lului și punerea de acord a in
tențiilor, după care se trece la 
planșeta de lucru. Din acest 
moment începe, propriu-zis, e- 
tapa de creație. Ținînd seama 
de faptul că actorii joacă în- 
tr-un perimetru scenic de o a- 
numită factură, cu un stil ar
hitectonic și o decorație inte-

— La ce 
prezent ?

In calitate de

lucrezi în

scenograf 
lucrez la piesa „Țara fericirii” 
de Tudor Mușatescu. Paralel, 
am o activitate susținută ca 
pictor, grafician, monumenta
list. Pe această latură, în cin
stea apropiatei aniversări a Re
publicii, pregătesc o lucrare a- 
legorică de mari dimensiuni 
închinată evenimentului.
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Căutăm, gîndim, acționăm

trei deziderate
ale activită}» comuniștilor

(Urmare din pag. 1)

tirea și perfecționarea întregii 
activități de partid, in folosul 
producției, al oamenilor. Nu 
vom putea insera multitudinea 
de idei și propuneri făcute in 
acest sens, de la tribuna dez
baterilor, rezumîndti-ne însă, 

''ta cîteva lucruri de esență, ce 
ne-au atras atenția în mod 
mai deosebit.

— Colectivul sectorului II 
este hotărît să încheie trimes
trul IV, 
plus Ia 
de 4 000 
cuvîntul 
ing. Ion 
comuniștii sectorului, nu 
preocupă numai creșterea pro
ducției, ci concomitent cu a- 
ceasta și reducerea cheltuieli
lor de producție. In acest 
sens, adresăm tuturor sectoa
relor o chemare la întrecere 
pe linia intensificării preocu
părilor pentru realizarea de 
economii Ia prețul de cost: 
50 Ia sută din producția tota
lă ce o vom realiza pînă Ia 
finele anului va fi extrasă cu 
susținere metalică prin armă 
furi recuperate. In acest caz. 
economiile antecalcuiate se 
cifrează la peste 150 000 ici.

Iată o inițiativă elocventă, 
pornită din abataje. dintr-o 
preocupare colectivă- a secto
rului, susținută și în cadrul 
conferinței cu multă pasiune 
de alți comuniști.

O armătură nouă ne cos
tă aproape 1 000 de Iei, a a- 
rătat un alt vorbitor, maistru! 
ALEXANDRU BUȘCAN. Dar o 
armătură recuperată nu ne cos
tă decît preocuparea 
de a o introduce din 
stare de funcționare, 
cesnl de producție.

— Sînt necesare mai mults 
eforturi pentru utilizarea su
perioară a dotării noastre teh
nice. a arătat, referindu-se Ia

al acestui an, cu un 
producția de cărbune 
de tone — a. spus în 
să'u șeful sectorului, 
Diaconii. Dar, pe noi, 

ne

noastră 
nou, in 
in pro-

mai multe aspecte de lucru 
ale compartimentului mecanic- 
șef, inginerul Nicolae Radii, 
Avem stîlpi și armături de ca
litate bună. Dar, dacă producția 
noastră realizată pe fiecare 
stilp aflat în funcțiune este 
de aproximativ 20 tone, in 
schimb producția realizată pe 
numărul de stîlpi din inven
tar este cil mult inferioară, 
de circa 5 lone. Să ne preo
cupăm mai mult de recupe
rarea tuturor utilajelor de 
susținere defecte, să asigu
răm recondiționarea operati
vă a acestora. în atelierele 
proprii.

Grija față de avutul ob
ștesc, preocuparea pentru gos
podărirea cît mai chibzuită a 
dotării proprii, pentru reduce
rea cheltuielilor de producție 
și eliminarea risipei de orice 
natură sînt. manifestări ale a- 
titudinii socialiste a oameni
lor muncii in dubla lor cali
tate de proprietari și produ
cători ai bunurilor colectivi
tății, manifestări izvorite din 
convingerea proprie comunis
tului că acestea reprezintă o 
temelie a dezvoltării. în con
tinuare, a societății.

Preocupați de același dezi
derat al perfecționării întregii 
activități în scopul sporirii 
producției de cărbune, al u- 
șurăriî efortului fizic al oa
menilor și creșterii neîntre
rupte a condițiilor optime de 
lucru, alți comuniști, între 
care maistrul electromecanic 
Eugen Karpati. secretarul 
ganizației de bază nr. 
Balazs Szabo, miner șef 
brigadă, ing. Aurel Mateaș, 
ful sectorului

miner șef
Arvin te, 

Chetroiu. 
de partid

I

or-
9.
de
sc-

I. Mihai Dudes- 
de brigadă. Teo- 
electrician. Au- 
lăcătuș, secret a- 
al sectorului III.

cu, 
dor 
rel 
rut
Victor Iliescu, lăcătuș, Marin 
Părăianu si Alexandru Bușcan. 
maiștrii, Hie Chiron, miner

Consfătuirea pe țară 
cu cadrele didactice 
care predau științele 

sociale in învățămîntul 
superior

în zilele de 8 și 10 noiembrie a.c., s-a desfășurat, la 
București, consfătuirea pe țară cu cadrele didactice de Ia ca
tedrele de științe sociale din învățămîntul superior. Au par
ticipat, de asemenea, reprezentanți ai cadrelor didactice care 
predau disciplinele sociale în învățămîntul general, liceal și 
tehnico-profesional, precum și secretarii comitetelor de partid 
din centrele universitare și institutele de invățămint superior.

In cadrul 
pe secții 

analizat
cu

consfătuirii, desfășurată 
au luat cuvînlttl 
modul cum au

un an in urmă

in ședințe plenare
110 participant! care 

fost aplicate măsurile 
de conducerea partidu-

* 
I

Și 
au 
stabilite 
lui în vederea îmbunătățirii predării științelor sociale, le
gării mai strînse a acestora cu viața, cu practica social-eco- 
nomică. Totodată, au fost analizate măsurile care se impun 
a fi luate în continuare în lumina hotărîrllor plenarei C.C. 
al P.C.R. din 3-5 noiembrie 1971, a Conferinței Naționale a 
partidului, indicațiilor date de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
la deschiderea anului universitar. Au fost dezbătute, de ase
menea, proiectele de program ale disciplinelor de științe so
ciale și s-a realizat un fructuos schimb de păreri între parti
cipant! in legătură cu lupta de idei în filozofie, în gindirea 
economică și social-poiltică contemporană, în istorie. In an
samblul ei, consfătuirea a reprezentat o tribună de genera
lizare a experiențelor bune, atît în activitatea catedrelor de 
științe sociale, cit și munca organizațiilor de 
vățămîntul superior.

Participant!! Ia consfătuire au examinat, 
text, cu exigență, în spirit critic și autocritic, 
de probleme privind îmbunătățirea substanțială a predării 
științelor sociale în toate formele de învățămînt. Ei au rele
vat influența puternică pe care au exercitat-o hotărîriie ple
narei C.C. al P.C.R. din noiembrie 1971 și ale Conferinței 
Naționale a partidului asupra predării științelor sociale și 
muncii politico-ideologice din școli și facultăți. Totodată, 
participanții la consfătuire au evidențiat faptul că în acti
vitatea catedrelor de științe sociale continuă să existe o se
rie de neajunsuri și au făcut numeroase propuneri pentru 
înlăturarea lor și ridicarea predării științelor sociale și a 
muncii politico-educative în rîndul cadrelor didactice și stu
denților ia nivelul sarcinilor pe care partidul le pune in fața 
lucrătorilor din acest domeniu, a cerințelor actuale și de 
perspectivă ale dezvoltării țării.

partid din în-

in acest con- 
o sferă largă

I

I

I

șef de brigadă 
investiții. Emil Muru, 
rul exploatării și alții, 
cut, rind pe rind, in 
lipsuri ale membrilor 
tului de partid, făcînd 
neri pentru îmbunătățirea sti
lului și metodelor lor de mun 
că astfel ca toate problemele 
minei să-și găsească o rezol
vare promptă, competentă 
prin permanentele căutări no 
valoare ale comuniștilor.

Nu au iipsit, de la tribuna 
conferinței, angajamentele di
recte ale minerilor care ex
primă sentimente do adine 
patriotism, de înțelegere su
perioară a cerințelor ce se. 
ridică în fața colectivului. De 
Ia 200 tone do cărbune peste 
sarcinile de plan (brigada 
condusă de comunistul Szabo 
Balazs) la cele 3 000 de tone 
teu care s-a angajat brigada 
condusă de comunistul Mihai 
Dudescu) și altele, cifrele ros
tite la tribuna conferinței au 
reflectat, hotărîrea minerilor, 
înalta lor responsabilitate la
tă de îndeplinirea exemplară 
a sarcinilor de plan. Nu au 
lipsit, nici referirile critice 
pentru îmbunătățirea altor 
compartimente (cabinetul teh
nic să-și justifice menirea, să 
nu fie o sim.plă bibliotecă Ia 
care i se spune „cabinet"; 
compartimentele de Ia supra
față — sectoarele auxiliare — 
să tină pasul cu dezvoltarea 
și modernizarea introdusă în 
subteran ; reviziile tehnice să 
fie_ făcute cu toată responsa
bilitatea și în mod operativi 
care au fost sugerate ca pro
bleme ce vor trebui să stea 
mai mult în atenția organiza
țiilor de bază, cărora cornii- 

să le găsească o rezol- 
concretă. în folosul In
activități a minei. De a- 

nu au lipsit nume-

directo- 
au tre- 
revistS. 
comite- 
propu-

Dupa-amiază în cartierul Aeroport -■ Petroșani.

Foto : Ion LEONARD
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Cu optimismul la timonă...
Considerăm, in urmă cu cî- 

teva săptămîni, că meciul Ji
ului la Craiova constituie o 
adevărată „probă de ioc" a 
sezonului, pentru verificarea 
atît de răspînditei azi expre
sii „Jiul Petroșani este reve
lația turului". Condițiile im
proprii în care s-a disputat ti
vea partidă au diminuat, <iu-

,e- 
xamenutui".,. lată însă că, da
că la ora cînd susțineam 
și credeam, cu certitudine — 
că Întîlnirea Rapid București 
— Jiul Petroșani nu ridică 
„probleme deosebite", forma
ția bucureșteană trecînd prin- 
Ir-o evidentă criză de formă, 
alia este conjuncturi actua
lă, Echipa Rapid și-a revenit. 
■> fost întărită prin transfera
rea lui Dumitriu ti, se află 
în plină ascensiune. Rămîne 
„in picioare". în acest caz, 
posibilitatea uniți rezultat bun 
ai Jiului la București, dumini
că ? Noi considerăm că da. 
In pofida faptului că Rapid 
are azi în Boc un fundaș cen
tral magistral, de la meci la 
meci mai bun, în ciuda fap
tului că Neagti. Augetescu, 
Codrea, Marin Stelian și cei
lalți promit suporterilor lor 
revenirea pe... podium, sîn- 
tem convinși că. din capul lo
cului, nu este exclusă posibi
litatea unei... revanșe a Jhi- 
lui. Din cea de a treia etapă

c-

a-

pa cuip se știe, valoarea

a acestui campionat, de la 
partida cu Steaua, deci (care 
a coincis cu cea mai ustură
toare infrîngere a Jiului), 
chipa petroșăneană nu a mai 
jucat in Capitală Atunci,
bia în acel meci, s-a consti
tuit, pentru primi oară, mult 
discutatul cuplu de atacanți 
centrali Mulțescu - Rozsnai 
— azi cunoscut și temut de 
orice apărare divizionară. A- 
re datoria, față de publicul 
entuziast caret susține, față 
de antrenorul care l-a „croit", 
față de condițiile în care își 
desfășoară azi activitatea, a- 
cest cuplu faimos — și ală
turi de el, întreaga echipă ji- 
tilistă să dovedească bucu- 
reștenllor, celor mai înalte 
foruri ale mișcării sportive 
românești, că la Petroșani <•- 
xistă azi un ,.lt" divizionar 
de fotbal valoros, caracterizat 
printr-o armonioasă împleti
re dintre elan și tehnicitate, 
capabil să răstoarne „scara

I

Arbitri meciurilor

a diviziei A

„redis- 
in fot-

organizației
U.T.O. de la mina Livezeni:

valorilor", să dispună 
cutarea" certitudinilor 
balul autohton...

Nulrim convingerea 
Petroșani va 
rești, dovada 
său potențial 
nu-și va menaja 
spre a reuși să obțină ceea 

.ce demult nu a obținut în fa
ța Rapidului - un rezultat 
bun : un „egal" sau o victo
rie. Este posibil ? Greu, e a- 
devărat. foarte greu, dar da
ră Tonca și Stocker, Georges
cu și Naidin. Naghi și Libar- 
di. Rozsnai și Mulțescu, Ur- 
meș și Szabados vor arunca 
in „bătălia punctelor" între- 
qu! lor arsenal de cunoștințe 
și vor „viza" cu ardoare ma
rele rezultat, care să-i afirme 
deplin, totul este posibil. Știm 
că optimismul se află Ia timo
na echipei și 
Deci, succes,

că Jiul 
face, la Bucu- 

adevăratului 
tebnico-tactic, 

eforturile

credem în el. 
.linie 1

V.

etapei a

de fotbal

TEODORESCU

F. C. Argeș Sportul studențesc (G. Blau — Timișoa-
Bacău — A.S.A. Tg. Mureș (C. Ghemigean — Bu- 
,.U" Cluj — Fanil (C. Petrea Bucureștii ; „U“

Steaua (Gr. Birs.in Galați) ; Rapid — Jiul (Tr.
Brașov) ; Steagul roșu C.F.R. Cluj (Emil Vlai- 

Ploiești) ; Dinamo C.S.M. Reșița (N. Cursaru 
U.T.A. (t. Cîmpeanu Cluj).

ra) ; S.C. 
curești) ; 
Craiova 
Moarcăș 
cuiescu
— Ploiești) ; Petrolul

tiilor 
niștii 
vare 
tregii 
semenea. 
roasele referiri la cerința îm
plinirii unei discipline ferme, 
sub toate aspectele ei — de
ziderat primordial al unei ac
tivități rodnice. desfășurate 
intr-un climat de lucru tot 
mai optim — precum și refe
riri Ia necesitatea respectării 
normelor de protecția muncii, 
obligatorii pentru toți salari- 
ații minei.

Aducînd in dezbatere pro 
blemele majore ale exploată
rii, conferința de partid a mi
nei Vulcan, a constituit o ga
ranție a succeselor viitoare a- 
le acestui colectiv care 
dovedit în nenumărate 
duri un nesecat rezervor 
energiilor creatoare, cu 

„ — potențial în continuă-efeștere 
și afirmare ‘al capacității de 
muncă, de gîndire tehnică su
perioară.

s-a 
fin

al 
un

Am desprins diiltr-o scrisoa
re 'adresată redacției rinduri- 
le de mai jos:

„Sînt nn tînăr venit de pe 
meleaguri îndepărtate, angajat 
Ia mina Livezeni. M-am gîndit 
că aici voi găsi o organizație 
U.T.C. activă, dar, după cite 
văd, așa ceva nu există. Do
ream să fac o propunere în a- 
dunarea organizației U.T.C. 
pentru inițierea unei formații 
de muzică populară, dar n-am 
avut ocazia să particip Ia vre
una".

Oricit at părea de exagera
te. aceste rinduri exprimă to
tuși adevărul... La această mi
nă, din 1970 există o organi
zație condusă de un birou al 
cărui secretar este loan Popa. 
N-am putea spune dacă-i mi
că sau mare această organiza
ție, ptmtru că nimeni nu știe 
exact ciți membrii numără. In 
orice caz, exploatarea are a- 
proximativ 600 de angajați din 
care cea mai mare parte sînt 
tinteri.

Am vizitat -această itiihă pen
tru a cunoaște preocupările 
tinerilor, cum își îmbogățesc 
cunoștințele profesionale, cum

toa- 
ni- 
ca- 

ori-

au îmbrățișat inițiativele mine
rești, cum participă la realiza
rea sarcinilor de producție, la 
întreaga viață .socială. Din 
le acestea n-am găsit mai 
mic, deși sînt mulți tineri 
pabili, buni meseriași, gata 
cînd de acțiune.

Mai mult, nu există progra
me de activități, nu se țin adu
nări și nu se întreprinde nici 
o "acțiune pe linie de tineret. 
La întrebările noastre, tov. 
Ion Miholcea, membru al co
mitetului de partid pe exploa
tare, care, după cum ni s-a 
spus, are o bogată experiență 
in munca cu tineretul, ne-a 
răspuns cu dezinvoltură că 
. sînlem prea mici pentru atî- 
tea activități".

Desigur, nu existat și unele 
greutăți datorită condițiilor 
specifice de șantier. Dar pen
tru depășirea lor trebuiau de
puse eforturi din partea or
ganului ales al U.T.C., comu
niștilor mai fineri, era nece- 

■ sar neapărat ajutorul nemijlo
cit al comitetului de partid și 
mai ales sprijinul concret al 
comitetului municipal U.T.C.

închiderea tuturor căilor
ce duc spre risipă

(Urmare din pag. 1) Valoa-

două cazuri. Primul, cu implicații neaștepta
te, s-a petrecut în urmă cu aproape doi ani 
în incinta minei Livezeni est: o stație de 
dorinare (produs de import) a fost... furata. 
Toate cercetările pentru găsirea ei au rămas 
fără rezultat. Urmarea e ișor de înțeles: în- 
tîrzieri la punerea în funcție a instalației, 
noi și îndelungate demersuri la furnizor pen
tru achiziționarea altor piese în locul celor 
dispărute. Iar în acest timp, apa potabilă ne
cesară minerilor a lipsit la Livezeni. Deci, în 
afara risipei de materiale se adaugă aici și 
aspecte care au rezonanță asupra desfășurării 
extracției de cărbune, asupra condițiilor de 
muncă ale minerilor, față de care nu putem 
manifesta nepăsare.

Un alt exemplu — - de data aceasta înlil- 
nim un fapt care s-a repetat aidoma și în 
alte cazuri — este foarte recent: conduce
rea șantierului a fost nevoită să întocmească 
o listă de materiale dispărute, necesare pu
nerii în funcțiune a obiectivului „stația de 
compres.oare Bărbăteni", după ce respectivul 
obiectiv — precizăm! — mai fusese pregătit 
o dată pentru recepție. O perioadă nu prea 
lungă de la data montării pînă Ia ora recep
ției a fost îndeajuns pentru ca o parte din

piesele componente să (ie înstrainăte. 
rea acestora se ridică la 60 000 lei.

Este vorba, în ambele situații, de 
aflate în faza de recepție, a căror dare în 
folosință a fost întîrziată. In afara acestui 
fapt, mai sînt demne de remarcat cheltuielile 
bănești necesare a fi învestite „în plus", 
cheltuieli- suplimentare care, pentru a fi a- 
coperite, pretind eforturi, de asemenea „în 
plus" în alte compartimente, din partea altqr 
colective.

Ar fi util pentru noi toți ca în incintele 
unde șantierul execută lucrări, in afara vigi
lenței constructorilor și instalatorilor, să fie 
prezentă și grija gospodărească a viitorilor 
beneficiari pentru a facilita paza acestora, 
păstrarea intactă a utilajului de montaj.

O privire retrospectivă asupra activității e- 
conomice, asupra eficientei muncii harnicu
lui colectiv de constructori și montori ai 
șantierului Valea Jiului al T.C.M.M. ne în
dreptățește să afirmăm că realizările lor lău
dabile pot și trebuie să devină mai consis
tente și pe linia economiilor. Prin mobiliza
rea activă a tuturor rezervelor existente, prin 
mai multă vigilentă, printr-o mai bună orga
nizare a acțiunilor care vizează combaterea 
risipei, să păstrăm neștirbită avuția naționa
lă, să facem

Tovarășul Petru Făgaș, acti
vist al Corni telului muncipal 
U.T.C. avea sub îndrumare a- 
ceastă organizație. Cum s-i 
„preocupat" de eliminarea ne
ajunsurilor din activitatea or- 
.ganizației ne-a arătat în mod 
concludent —■ credem noi 
rezultatele, stările de lucruri 
existente in prezent. De altfel, 
tinerii.
care am stat de vorbă, 
levat că foarte rar au 
vreun activist 'ii 
municipal al U.T.C. 
nă, iar cît despre 
concret dat acestei 
ganizații nici nu poate fi vor
ba. Așa slînd lucrurile, să ne 
mai mire existența mai mult 
formală i acestei organizații 
U.T.C., lipsa unei activități 
duca five cit de cit vizibile 
rîndul tinerilor de ia mina 
vezeni?

in curînd urmează să sc 
nă conferința pe mină a 
ganizației U.T.C. de Ia Live
zeni, pentru dare- de seamă și 
alegeri, prilej foarte nimerit 
pentru analizarea temeinică a 
căilor de îndreptare a lucruri
lor, de a stabili cele mai po
trivite măsuri pentru organiza
rea in rîndul tinerilor de la 
mină a unor bogate activități 
educative 
mai 'activ 
atingerea 
ective se 
acest eveniment să fie temeinic 
pregătit.

Tovarășul loan Covrig, acti
vist al Comitetului muncipal 
U.T.C.,care a preluat nu de 
mult îndrumarea acestei orga
nizații trebuie să găsească 
perativ modalități eficace 
îndreptare a situației, să 
lucreze cu toți factorii de 
pentru crearea unui cadru 
pice de atragere a tinerilor la 
desfășurarea întregii activități.

Există convingerea că Ia or
ganizația U.T.C. a minei Live
zeni este posibilă o schimbare 
radicală în bine. Posibilități 
există suficiente, tineretul este 
dornic să muncească, să se a- 
firme ca o forță constituită, 
capabilă, viguroasă. Cu efort și 
voință .din partea factorilor de 
îndrumare, a organului U.T.C. 
ales, al comuniștilor tineri, a 
întregii mase de tineret, orga
nizația U.T.C. de ia mina Live
zeni va deveni, fără îndoială, 
în scurt timp, puternică, activă, 
inscriindu-se printre organiza
țiile de tineret fruntașe din mu
nicipiu.

acestei exploatări, cu 
au re
văzut 

comitetului 
pe la mi- 
un ajutor 
tinere or-

e- 
in 

Li-

ti- 
or-

Si pentru a-i mobiliza 
în producție. Pentru 
unor asemenea obi- 
cere cu acuitate ca

o- 
fle 

con- 
nic i 
pro-

melodii preferate; 20,45 Coai- 
semnări; 20,50 La hanul melo
diilor; 21,25 Moment poetic ; 
21,30 Revista șlagărelor; 22/W 
Radiojurnal; 22,30 Expres-melo- 
dii; 24,00 Buletin de știri; 0,03— 
6.00 Estrada nocturnă.

blica : Preria ■, LONEA — Mi
nerul : Steaua sudului; VUL
CAN : Jocul de-a moartea ; 
LUPENI — Cultural: Balada 
lui Cable Hogue j Muncito
resc : Timpul berzelor.

5

anunță concurs pentru ocuparea 
următoarelor posturi:

® laborant și laborant ajutor (concursul în liua 
de 23 noiembrie 1972)

® desenator tehnic principal (concursul în ziua 
de 24 noiembrie 1972)

@ primitor-distribuitor marfă (concursul în ziua 
de 25 noiembrie 1972)

‘ Informații suplimentăre se pot obține zilnic intre 
orele 12-14 de la biroul personal al institutului, te

lefon 1050.

INTRI PUI iii OfB f A 
ill INDUSTRII 

LOCALA PETROȘANI> 
angajează : 

s trei femei pentru confecționat 
plapome pentru copii, care au mai 
lucrat în această meserie

Condițiile de angajare și salarizare sînt cele pre
văzute de H.C.M. 914/1968 și Legea nr. 12/1972.

Informații suplimentare se pot obține intre orele 
7-15 de Ia biroul personal al întreprinderii din Pe
troșani, str. Mihai Viteazul nr. 1, telefon 1323.

StMBĂTA 11 NOIEMBRIE

Soarele răsare la ora 7,06 
și apune la ora 16,53. Zile tre
cute din an 316. Zile rămase
— 50.

EVENIMENTE
(\
@1944 - S-a înființat. A-

sociația Română pentru legă
turile de prietenie cu U.R.S.S.
— A.R.L.U.S. © 1972 — Con
gresul al IX-Iea al P.C. din 
Ecuador (11—14) @ 1972 — 
In Iordania, Congresul consa
crat unor probleme privind 
dezvoltarea țării ® 1972 — 
Salon internațional al artico
lelor de pescuit și vînătoare 
(Miinchen 11—13).

FILME
PETROȘANI — 7 Noiem

brie : Mihai Viteazul; Repu

PBOGUAMUIz I: 6,00 MUîicâ 
și actualități; 7,00 Radiojurnal; 
8,00 Sumarul presei; 9,30 
rița; 9,50 Jocuri populare; 10,00 
Buletin de știri; 10,05 Selecțiunî 
din opereta „Cîntec gitan" de 
Maurice Yvain; 10,20 Muzică in
strumentală; 10,30 Din țările 
socialiste; 11,00 Buletin de știri; 
11,05 Melodii de Gherase Den- 
drino; 11,15 Radioclub turistic; 
11,35 Tecintăm. frumoasă Româ
nie; 12,00 Discul zilei: Billie
Davis; 12,15 Recital de operă; 
12,30 Intîlnire cu melodia popu
lară și interpretul preferat; 
13,00 Radiojurnal; 13,15 Avan
premieră cotidiană; 13,30 Ea- 
diorecording; 15,00 Buletin de
știri; 1.6,00 Radiojurnal; 17,00 
Știință, tehnică fantezie; 17,25 
Ca Ia noi In șezători — muzică 
populară; 17,45 Ciută surorile 
Kessler; 18,00 Orele serii; 20,00 
înfăptuim hotărîriie Conferinței 
Naționale a P.C.R.: 20,10 Zece

9,00 Deschiderea ©misiunii. 
Telex;

9,05 Cunoașteți legile ?;
9,20 „A fost odată, ca nicioda

tă...“ — filmul artistic «Al
bă ca Zăpada și cei șapte 
pitici* (I);

9,50 De vorbă cu gospodinele;
10,05 Mai aveți o întrebare?;
10.45 Vetre folclorice: „Sălaș d« 

■cîntec român esc “;
11,13 Comentariu la 40 de «-te

me: județul Dolj;
11,35 Capodopere ale muririi u- 

niversale;
12,25 Panoramic științific;
12.45 Telejurnal;

i€,30 Deschiderea, emisiunii 
după-amiază. Emisiune în 
limba germanfi;

18.15 Ritm, tinerețe, dans;

19,00 Drumuri în. istorie. 
„Pentru ce Dracula ?“;

19.20 1001 de seri: filmul dc a- 
n.tmație „Lupul de mare*;

19,30 Telejurnal.
In cinstea aniversării Re
publicii — cronica marii 
întreceri:

20,00 Arc peste timp: „Păniint 
vulcanic";

20.15 Tele - enri clop edia;

21,00 Film serial „Mannix". 
Episodul „Telefonul de la 
miezul nopții";

31.50 Ritmurile operetei;

22.20 Telejurnal;

22.50 Săptimina sportivă;

32,45 Varietăți internaționale. 
Meridiane melodii... Reîn- 
tîlnire cu mari vedete ale 
muzicii ușoare.

Loto
Rezultatele tragerii din 10 

XI. 1972:

Extragerea 1: 49, 48, 90, 74,
20, 12, 23, 64, 68.

Extragerea a Il-a : 60, 4, 50,
71. 76, 9, 32.

Fond de premii : 995 454 Iei.

■ mUjilWUMlJ.MBI I

I. FIERARIItotul pentru sporirea ei.
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CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
(Urmare din pag. 1)

ganizației tineretului comu
nist — să nu ia poziție, ac- 
tionînd cu fermitate pentru 
promovarea concepțiilor co
muniste in universități.

Iată de ce este necesar să 
atragem atenția organizațiilor 
de partid, organizațiilor tine
retului comunist asupra lipsu
rilor existente in activitatea 
lor în acest domeniu. Este a- 
devărat că ședințe de partid 
și ale organizației de tineret 
sînt destule, dar numai ședin
țele nu pot asigura — ba, du
pă, părerea mea, chiar împie
dică — ca organizațiile de 
partid și de tineret să-și înde
plinească rolul în dezbaterea 
problemelor fundamentale ale 
invățămîntului, în orientarea 
membrilor de partid, a corpu
lui. didactic, a întregului ti
neret din universități în ac
tivitatea ideologică.

Stimați tovarăși,
Așa cum am mai arătat și 

in alte împrejurări, partidul 
și statul nostru dau o înaltă 
prețuire rolului școlii, consi- 
derînd-o principalul factor de 
cultură și civilizație al na
țiunii. Alături de celelalte mij
loace și forme educative care 
acționează în cadrul societă
ții, școala are un rol primor
dial în formarea concepției 
noi despre viață și lume a ti
nerei generații, în educarea 
comunistă a tineretului. Școlii 
îi revine înalta misiune de a 
sădi în conștiința generațiilor 
noi idealurile nobile ale socia
lismului și comunismului, înal
tul spirit de responsabilitate 
față de interesele supreme ale 
societății, față de cauza feri
cirii poporului și a patriei 
noastre socialiste. Școala este 
chemată să plămădească tră
săturile politico-morale înain
tate ale tineretului nostru, să 
modeleze fizionomia omului 
nou, constructor al socialis
mului și comunismului, cu un 
larg orizont de gîndire, cu
noaștere și înțelegere, cu o 
bogată viață spirituală, cu o 
etică superioară. Datoria șco
lii este de a pregăti tineretul 
pentru a 'participa activ la 
munca eroică desfășurată de 
întregul popor pentru edifica
rea societății socialiste multi
lateral dezvoltate și, totodată, 
pentru a putea duce mai de
parte această operă, pentru 
făurirea societății comuniste 
în România. Aceasta face ca 
activitatea educativă desfășu
rată în cadrul școlii să aibă o 
însemnătate crucială pentru 
existența societății noastre, 
pentru ziua de mîine a țării, 
pentru soarta însăși a națiu
nii noastre socialiste.

Este de înțeles că în reali
zarea acestei misiuni, toate 
cadrele didactice poartă răs
punderea, în mod unitar, pen
tru activitatea educativă ce se 
desfășoară în unitățile de în
vățămînt. Științele sociale 
constituie numai o parte, im
portantă desigur, dar numai 
o parte a acestei activități. 
Numai în măsura în care toa
te cadrele didactice vor fi an
gajate plenar în activitatea 
multilaterală de formare a ti
nerei generații, vom putea ob
ține . rezultate bune în acesl 
domeniu, vom putea merge pe 
rin drum bun. Trebuie să a- 
preciem că cea mai mare par
te — aș putea spune, covîr- 
șitoarea majoritate a cadrelor 
noastre didactice — își înde
plinesc cu cinste rolul și în
datoririle ce le revin în edu
cația tineretului. (Aplauze 
puternice). De asemenea, aș 
dori să menționez și la aceas
tă consfătuire aprecierea înal
tă pe care conducerea parti
dului o dă tineretului nostru 
universitar și școlar, întregu
lui nostru tineret, care depu
ne eforturi susținute, atît pen
tru însușirea științei celei 
mai înaintate, cit și pentru 
pregătirea sa pentru muncă și 
viață. Avem ferma convinge
re că în țara noastră crește 
un tineret sănătos! Avem un 
tineret minunat care va ști să 
asigure, mîine, dezvoltarea so
cialistă și comunistă a patriei 
noastre! (Aplauze puternice, 
prelungite).

Cred că nu este necesar să 
demonstrez că studiul, învăță
tura nu se termină odată cu 
obținerea diplomei. Ceea ce 
se predă în școală, inclusiv in 
domeniul științelor sociale, 
constituie numai o bază. Nu
mai în măsura în care atît ca
drele didactice de astăzi, cît 
și cele de mîine — ca în ge
neral, toți oamenii muncii — 
se vor preocupa de continua
rea studiului, transformînd 
învățătura într-un proces per
manent, numai în această mă
sură vom reuși să creăm un 
om înaintat, vom putea solu
ționa problemele complexe pe 
care le ridică edificarea socia
lismului, dezvoltarea șțiinței 
si culturii. Tocmai pornind de 
aici, partidul nostru acordă o 
atenție deosebită desfășurării 
neîntrerupte a invățămîntului, 
reciclării — cum se spune as
tăzi, poate impropriu, pentru 
că, în fond, nu numai în a- 
numite perioade, la cursuri ce 
se organizează, periodic, la 
cițiva ani, ci permanent, fie
care cetățean și, mai cu sea
mă cadrele didactice, trebuie 
să studieze, să învețe. In a- 
cest spirit trebuie să creștem 
studenții de astăzi — viitorii 
intelectuali ai patriei noastre.

Pornind de la înalta menire 
ce revine școlii, orientîndu-ne 
ferm după liotărîrile și direc
tivele Congresului al X-lea al 
partidului, după măsurile sta
bilite de plenara Comitetului 
Central din noiembrie anul 
trecut, precum și de Confe
rința Națională din acest an, 
este necesar să reexaminăm 
cu cea mai mare răspundere 
activitatea educativă și să sta
bilim măsurile corespunzătoa
re în vederea lichidării nea

junsurilor care mai dăinuie, 
ridicării nivelului predării ști
ințelor social-politice, cores
punzător cerințelor dezvoltă
rii științei contemporane.

Este necesar să se acțione
ze în mod energic pentru 
creșterea rolului disciplinelor 
sociale în pregătirea și for
marea multilaterală a tinere
tului, în înarmarea tinerei ge
nerații cu principiile funda
mentale ale ideologiei și po
liticii partidului nostru, cu 
concepția materialist-dialecti- 
că a clasei muncitoare de
spre lume și viață. In cen
trul activității educative des
fășurate în școli, în mod deo
sebit în cadrul muncii catedre
lor de științe sociale, trebuie 
să stea permanent aprofunda
rea teoriei socialismului ști
ințific, a principiilor de bază 
ale marxism-leninismului.

La temelia întregii activități 
ideologice, de educare a tine
retului, trebuie să stea poli
tica Partidului Comunist Ro
mân, care reprezintă marxism- 
leninismul creator în România, 
expresia aplicării adevărurilor 
generale ale socialismului Ia 
condițiile social-istorice con
crete ale țării noastre. Parti
dul nostru concepe teoria nu 
ca o entitate situată deasu
pra vieții, ci ca pe un instru
ment activ al practicii socia
le revoluționare, ca o armă 
puternică în transformarea 
societății, în făurirea socialis
mului și comunismului. Pre
darea științelor sociale tre
buie să se facă în acest spi
rit.

O condiție sine gua non a 
eficienței predării științelor 
sociale, ca, dealtfel, a orică
ror alte activități în domeniul 
ideologic, al teoriei maTxisl- 
leniniste, este legătura strin- 
să cu viața, cu activitatea 
practică a constructorilor so
cialismului, cu realitățile con
crete ale societății noastre. 
Științele sociale sînt chemate 
să contribuie la explicarea a- 
cestor realități și, totodată, 
să-și aducă aportul la efortu
rile pentru transformarea re
voluționară a societății, pen
tru înfăptuirea obiectivelor 
concrete ale construcției so
cialismului.

De asemenea, este necesar 
ea predarea științelor socia
le în universități să se facă 
în concordanță strînsă cu 
predarea generală a științei, 
cu descoperirile majore ale a- 
cesteia, cu cuceririle noi ale 
cunoașterii umane. Numai pe 
această bază marxism-leninis- 
mul se poate dezvolta conti
nuu, corespunzător evoluției 
vieții și cunoașterii umane, se 
poate îmbogăți, poate contri
bui la mersul înainte al so
cietății.

Una din disciplinele sociale 
de cea mai mare importanță 
pentru înțelegerea evoluției 
societății omenești în țara 
noastră, ca și pe plan mon
dial, este, după cum se știe, 
istoria. Ținînd seama de nea
junsurile la care m-am refe
rit, este necesar să acordăm 
mai multă atenție legării is
toriei de problemele funda
mentale ale dezvoltării po
porului român, de marile lupte 
sociale pe care le-a dus pen
tru împlinirea idealurilor sale 
de progres, dreptate socială 
și libertate națională, reliefă
rii puternice a rolului forțe
lor înaintate în dezvoltarea 
istorică, a legităților generale 
care guvernează societatea. 
Consider că ar fi necesar să 
se acorde o mai mare atenție 
aprofundării perioadei moder
ne a dezvoltării țării noastre 
și îndeosebi istoriei contem
porane a României. In centrul 
predării istoriei trebuie puse 
problemele esențiale ale evolu
ției poporului nostru cum sînt : 
realizarea unității naționale, 
cucerirea suveranității de 
stat, formarea națiunii roma
ne și rolul jucat de aceasta 
în dezvoltarea progresistă a 
societății.

Istoria trebuie să se ocupe, 
de asemenea, de procesul a- 
șezării, în decursul veacurilor, 
pe aceste meleaguri, alături de 
poporul român, a unor popu
lații de alte naționalități, de 
munca și lupta comună a tu
turor oamenilor muncii, _ fără 
deosebire de naționalitate, 
pentru libertate, dreptate _ și 
progres social. de întărirea 
continuă a unității și colabo
rării lor frățești, pentru pros
peritatea și înflorirea patriei 
comune. De asemenea, istoria 
trebuie să abordeze probleme
le legate de apariția și parti
cularitățile națiunii socialiste, 
de misiunea ei în procesul e- 
dificării orînduirii noi. Conce
put în acest fel, studiul^ isto
riei va trebui să devină în 
școala noastră un factor esen
țial de educare patriotică a 
tinerelor generații, de dezvol
tare a sentimentului de răs
pundere față de soarta națiu
nii noastre socialiste, a hotă- 
rîrii ferme a tuturor tineri
lor de a-și închina toată ener
gia, elanul, puterea de muncă 
și chiar viața, dacă va fi ne
cesar, înfloririi și apărării pa
triei, salvgardării libertății, su
veranității și integrității teri
toriale, a cuceririlor revolu
ționare, socialiste, ale poporu
lui. (Aplauze puternice, pre
lungite).

După cum am mai mențio
nat, dezvoltarea filozofiei cla
sei muncitoare a avut loc în
totdeauna în înfruntarea des
chisă cu ideologiile adverse, 
cu concepțiile filozofice ale 
burgheziei și celorlalte cla
se exploatatoare, în lupta cu 
teoriile și curentele de idei 
reacționare, de tot felul. Nu 
poale fi concepută predarea 
filozofiei marxist-leniniste alt
fel decît în opoziție netă cu 
ideile retrograde, antiștiințifi- 
ce, idealiste, care circulă azi 
în lume și care sînt generate 

de forțele sociale ce și-au 
trăit traiul. Are puțină valoa
re combaterea acelor teorii și 
idei care au fost demascate 
deja și înfrînte la timpul lor 
de către clasicii marxism-le
ninismului. Acestea aparțin 
istoriei — ele trebuie cunos
cute în perspectiva dezvoltă
rii generale a istoriei filozo
fiei. Esențial este însă ca fi
lozofia marxist-leninistă să-și 
propună spulberarea teoriilor 
adverse generate de condiți
ile social-istorice noi în care 
se găsește lumea burgheză în 
faza actuală a imperialismului.

Totodată, însușirea filozofiei 
materialist - dialectice trebuie 
să contribuie Ia combaterea 
oricăror manifestări străine 
concepției noastre despre via
tă, rămase din trecut, cum 
sînt naționalismul, misticismul 
și alte mentalități contrare 
concepției materialist-dialecti- 
ce și istorice, ideologiei și 
politicii partidului nostru co
munist. însușirea filozofiei 
marxist-leniniste trebuie să-i 
înarmeze pe tineri cu meto
da dialectică de analiză și 
cercetare a fenomenelor socia
le, singura care poate oferi 
posibilitatea înțelegerii juste 
a proceselor ce jalonează dez
voltarea societății umane. Tre
buie să facem ca științele so
ciale, știința în general, să de
vină o armă revoluționară în 
transformarea societății, în 
făurirea orînduirii noi, socia
liste și comuniste..

In formarea ideologică a ti
neretului, un loc important 
are, de asemenea, predarea e- 
conomiei politice. Și aici este 
necesar, așa cum am mențio
nat, să renunțăm la repetarea 
mecanică a unor noțiuni și 
formule generale, să punem 
accentul pe analiza probleme
lor actuale ale dezvoltării e- 
conomico-sociale. Științele e- 
conomice trebuie să contri
buie la cristalizarea cailor de 
înfăptuire a programului par
tidului și statului privind mo
dernizarea continuă a econo
miei naționale, lichidarea ră- 
minerii în urmă și ajungerea 
țărilor avansate din punct de 
vedere economic. Totodată, 
predarea economiei trebuie să 
se ocupe de fenomenele noi 
care se produc în țara noas
tră, în țările socialiste, de 
tabloul pe care îl oferă efor
tul de progres al țărilor . în 
curs de dezvoltare, de multi
plele și complexele aspecte 
ale stadiului actual în care se 
găsește economia țărilor ca
pitaliste dezvoltate. Numai 
astfel științele economice vor 
contribui la înarmarea tinere
tului nostru în lupta pentru 
făurirea bazei tehnico-mate- 
riale avansate a societății so
cialiste și comuniste, pentru 
înțelegerea cursului dezvoltă
rii economice mondigle.

In ce privește predarea so
cialismului științific, trebuie 
acordată o mai mare atenție 
politicii generale a Partidului 
Comunist Român de construi
re a socialismului, programu
lui de făurire a societății so
cialiste multilateral dezvoltate 
în patria noastră. In acest ca
dru, o mare importanță are, 
desigur, studierea legităților 
generale, a legităților econo
mice, a modului cum se apli
că ele în condițiile României, 
a corelației, rolului și influ
enței lor în dezvoltarea vii
toare a țării. Este necesar să 
se pună, de asemenea, un ac
cent mai mare pe studierea 
rolului partidului in viața so
cială. în perfecționarea acti
vității statului, în conducerea 
generală a societății, a tutu
ror domeniilor de activitate. 
A pune accentul pe felul în 
care partidul își îndeplinește 
rolul de forță conducătoare în 
societate înseamnă a arăta 
căile și metodele de muncă 
ale organizațiilor de partid, 
ale comuniștilor, modul în ca
re aceștia acționează în dome
niul lor de activitate, la locul 
lor de muncă, pentru înfăptui
rea politicii partidului nostru. 
Este de înțeles ră întreaga e- 
voluție istorică în țara noas
tră, după 23 August — 
cît și în toate țările so
cialiste — demonstrează, fără 
putință de tăgadă, că numai 
în măsura în care partidul 
comunist își îndeplinește ro
lul de forță politică conducă
toare în societate se poate 
asigura construirea cu succes 
a orînduirii noi, socialiste. 
Fără un partid puternic, disci
plinat, organizat, unit, nu este 
posibilă nici cucerirea puterii, 
și cu atît mai mult făurirea 
orînduirii noi. socialiste, con
struirea societății comuniste. 
(Aplauze puternice). Iată de 
ce problemele legate de ro
lul conducător al partidului în 
societate trebuie să ocupe un 
loc important în predarea 
științelor sociale. în întreaga 
activitate educativă din scoli 
și universități. De asemenea, 
trebuie abordate mai larg pro
blemele rolului statului și al
tor organisme ale democrației 
noastre socialiste.

In strînsă legătură cu apro
fundarea propriei noastre ex
periențe în domeniul con
strucției socialiste, se impune 
să acordăm o atenție mai 
mare studierii experienței ce
lorlalte țări socialiste, trăgînd 
din aceasta învățămintele ne
cesare pentru activitatea noas
tră concretă. Trebuie să avem 
permanent în vedere că în ac
tivitatea fiecărei țări socialis
te, « fiecărui partid comunist 
există o experiență bogată, 
oare cuprinde desigur și la
turi pozitive și negative, iar 
studierea acestei experiențe a- 
jută fiecare partid comunist să 
elaboreze, în condițiunile sale, 
concrete, o politică justă, să-și 
îndeplinească tot mai bine ro
lul conducător în societate. 
Este, totodată, necesar să a- 
cordăm o mai mare atenție 
studierii activității partidelor 

. comuniste și . muncitorești, 

mișcării socialiste, mișcării re
voluționare și antiimperialiste, 
rolului pe care acestea îl joa
că în viața fiecărei națiuni, 
în viața internațională.

Nu aș dori să mai insist a- 
supra acestor probleme. Aș 
mai aborda o singură latură 
a predării științelor sociale, 
despre care mi se pare că în 
consfătuire s-a vorbit mai pu
țin — și anume, necesitatea 
ca, preocupîndu-ne de preda
rea științelor sociale pentru 
tineret, să nu scăpăm din ve
dere cadrele didactice înseși, 
cei peste 200 000 de educatori 
ai tineretului, începînd cu în
vățătorii și terminînd cu pro
fesorii universitari. Trebuie să 
ținem seama de faptul că ei 
constituie, de fapt, forța de 
care depinde educarea și for
marea tinerei generații. Ca
tedrele de științe sociale, ac
tivitatea ideologică, trebuie să 
se preocupe și de educarea, 
formarea și înarmarea conti
nuă cu problemele noi ce a- 
par în domeniul științelor so
ciale, a tuturor cadrelor di
dactice din învățămîntul nos
tru, de educarea educatorilor. 
Numai astfel predarea știin
țelor sociale în învățămîntul 
nostru, munca de educare a 
tineretului, în general, va pu
tea merge pe un drum bun. 
In acest sens aș ruga să se 
stabilească măsurile corespun
zătoare pentru îmbunătățirea 
activității în viitor.

De asemenea, aș dori să 
mă mai refer la o problemă 
care, după cîte am fost in
format,-i-a preocupat pe par- 
ticipanții la consfătuire, și a- 
nume, legătura dintre Acade
mia de științe social-politice 
și catedrele de științe sociale. 
Dacă tovarășii își reamintesc, 
la formarea acestei academii 
s-a avut în vedere ca ea să 
joace, un rol deosebit de im
portant în activitatea ideolo
gică a partidului nostru, cum 
am spus atunci — să fie fo
rul principal al Comitetului 
Central în dezbaterea și în
drumarea activității ideologi
ce, inclusiv a învățămîntului. 
a predării științelor sociale. 
Nu vreau să critic aici aca
demia, aceasta va trebui s-o 
facem în adunarea ei genera
lă, care urmează să aibă loc 
în curînd. Dar pentru că aici 
sînt mulți membri ai acade
miei, cred că n-o să mi se ia 
în nume de rău dacă voi ară
ta ca nu se poate spune că, 
din acest punct de vedere, a- 
rademia și-ar fi îndeplinit pe 
deplin rolul și misiunea care 
i-au fost încredințate. Nu e- 
xistă astăzi o legătură sufi
cient de strînsă între acade
mie și catedrele de 'științe so
ciale. Or, este de înțeles că 
nu se poate împărți în două 
activitatea în domeniul știin
țelor sociale, că nu se poate 
desfășura o cercetare, abstrac
tă, ruptă de problemele învă- 
țămîntului. Este necesar sg ne 
gîndim ca, în cel mai scurt 
timp, să se realizeze o fuziu
ne organică între institutele 
și secțiile academiei și cate
drele de științe sociale, să se 
asigure participarea activă a 
tuturor cadrelor didactice la 
cercetare, precum și participa
rea activă a cercetătorilor la 
predarea științelor sociale. In 
felul acesta vom realiza 6 îm
bunătățire radicală atît a ac
tivității academiei, cît și a 
predării științelor sociale în 
învățămînt. Trebuie spus, de 
asemenea, că atît în învăță
mînt, cit și în cercetare, le
garea de viață, de practică nu 
este satisfăcătoare. Trebuie a- 
vut permanent în vedere că 
predarea ' științelor sociale și 
cercetarea în acest domeniu 
nu- se pot desfășura în bune 
condițiuni decît în mijlocul 
activității creatoare a poporu
lui, acolo unde se transformă 
zilnic societatea și omul. Nu 
avem neapărat nevoie de vo
lume mari, pot fi și cărți mai 
iniei, esențial este ca ele să 
oglindească realitățile și pre
ocupările societății noastre, 
învățămîntul și cercetarea tre
buie să fie strîns legate de 
uzină, de sat, de cooperativă 
— numai astfel vom avea un 
învățămînt și o cercetare bu
nă în domeniul științelor so
ciale. Inspirîndu-se din viață 
si generalizînd experiența po
zitivă a societății, științele 
sociale, vor putea contribui, 
la rîndul lor, Ia îmbogățirea 
teoriei cu teze noi, vor ajuta 
mersul nostru înaigte. Noi pu
nem, după cum știți, un ac
cent deosebit pe legarea ' în- 
vățămîntului de producție, pe 
crearea de ateliere-școală. 
Cred că tovarășii de Ia cate
drele de științe sociale nu 
vor cere să li se creeze ate
liere, ci vor merge ei în ate
liere, în fabrici, pentru a cu
noaște realitățile concrete ale 
vieții.

Iată, tovarăși, în ce direc
ție cred că va trebui acționat 
în viitor — am în vedere vii
torul imediat — pentru per
fecționarea activității în do
meniul științelor sociale, al e- 
ducației comuniste a tineretu
lui, a tuturor cadrelor noas
tre.

Dragi tovarăși,
l’ermiteți-mi acum să mă 

refer la cîteva probleme ac
tuale ale activității partidului 
și statului nostru. După cum 
știți, întregul popor desfășoa
ră o muncă intensă pentru în
făptuirea programului adoptat 
de Congresul al X-lea și a 
sarcinilor și obiectivelor noi 
trasate de Conferință Națio
nală a partidului în vederea 
accelerării progresului econo- 
mico-social al României, spo
ririi avuției naționale, ridică
rii nivelului de trai, material 
și spiritual, al întregului po
por.

Desigur, în conformitate cu 
aceste obiective, preocupările 

principale ale partidului și 
statului, ale oamenilor muncii 
sînt îndreptate actualmente 
spre înfăptuirea programului 
de dezvoltare economică. Tre
buie spus că atît în industrie 
cît și în agricultură, progra
mul elaborat de Congresul al 
X-lea se realizează în condi
țiuni bune. Există reale po
sibilități ca angajamentele a- 
sumate de o serie de organi
zații de partid, de oamenii 
muncii din întreprinderi, de a 
îndeplini planul cincinal în- 
tr-o perioadă mai scurtă, să 
fie traduse în viață. Pornind 
de la aceasta,' trebuie spus, 
totodată, că ne preocupă în 
mod deosebit o serie de pro
bleme de o.rdin calitativ. Rea
lizarea creșterii în ritm înalt 
a industriei constituie un o- 
biectiv important al. poporului 
nostru, dar nu singurul. Co
mitetul Central, guvernul a- 
cordă o mare atenție proble
melor perfecționării, conduce
rii și planificării economiei, 
simplificării acesteia, crește
rii operativității, dezvoltării 
răspunderii cadrelor- în toate 
sectoarele, la toate ni
velurile. Acordăm o mare a- 
tenție problemelor eficienței 
economice și productivității 
muncii, reducerii cheltuielilor 
materiale, • eliminării risipei 
de mijloace materiale și fi
nanciare și de forță de mun
că. Este de înțeles că, fără 
a pune ordine deplină în a- 
ceste domenii de activitate, nu 
vom putea asigura creșterea 
rapidă a venitului național, a 
bunăstării poporului. Subliniez 
aceasta, pentru că dorim ca 
științele economice să acorde 
o atenție mai mare acestor 
probleme, să participe mai ac
tiv, mai direct, -la soluționa
rea acestor probleme. Avem 
toate condițiunile să realizăm 
programul elaborat de partid, 
angajamentele luate de orga
nizațiile de partid din indus- 
trie. Sîntem convinși că vom 
obține, rezultate bune.

Și în agricul'nTă sînt în a- 
cest an rezultate bune. După, 
datele de pînă acum, vom 
avea cea mai bună recoltă din 
istoria României. O recoltă 
mai mare de cereale decît a- 
cum un an — cînd, de aseme
nea, fusese cea mai mare de 
pînă atunci. Sperăm să putem 
spune an de an că avem cea 
raai mare recoltă din istoria 
României.- Depunem eforturi 
mari în. agricultură și avem 
încă rezerve pentru a spori 
simțitor producțiile. După cum 
se știe, în această toamnă au 
fost condițiuni grele, ploi, i- 
uundații. Cu toate ' acestea re
colta a fost strînsă aproape 
complet. Mai sînt puține pro
duse de strîns — îndeosebi 
sfeclă de zahăr și porumb — 
dar și acestea vor fi recolta
te la timp.- Am reușit aproape 
să terminăm ■ însămînțările, 
ceea ce creează premisele 
pentru o recoltă bună și în 
anul viitor. S-a putut constata, 
în aceste împrejurări, că pînă 
la urmă hotărîtor este omul. 
In aceste «ăptamînl țărănimea, 
specialiștii, , muncitorii, arma
ta, tineretul au răspuns cu 
însuflețire chemării partidului, 
au învins greutățile provoca
te de ploi și inundații, asigu- 
rîncl strîngerea în condițiuni 
corespunzătoare a recoltei • și 
realizarea însămînțărilor. A- 
vem deci asigurate și în agri
cultură ■ premisele înfăptuirii 
programului elaborat de Con
gresul al X-lea al. partidului. 
In concluzie, în domeniul e- 
Conomic; activitatea se desfă
șoară în condițiuni bune.

Nu doresc Să insist asupra 
celorlalte sectoare de activi
tate. Fără îndoială, 'c:ă. apli- 
cind măsurile stabilite de 
Conferința Națională din va
ră, definitivînd legile care au 
fost elaborate cu acest pri
lej, luînd măsurile Organiza
torice corespunzătoare de per
fecționare a conducerii tutu
ror laturilor activității eco- 
nomico-sociale, vom putea în
făptui sarcinile trasate încă 
de Conferința Națională din 
1967 și de Congresul al X- 
lea. Desigur, așa cum- am spus 
și la Conferința Națională, nu 
va- însemna că încheiem pre
ocuparea pentru perfecționa
rea conducerii activității eco- 
nomico-sociale. Acesta va -fi 
un proces continuu. Dezvolta
rea forțelor de producție, 
schimbările care vor interveni 
permanent în societate vor 
impune, fără îndoială, măsuri 
noi, - corespunzătoare. Va tre
bui să acționăm continuu 
pentru adîncirea și dezvolta
rea democrației -socialiste, 
pentru perfecționarea organis
melor colective pe care le-am 
creat —de la întreprindere și 
pînă sus — în vederea ■ parti
cipării largi a maselor popu
lare Ia conducerea tuturor 
sectoarelor de activitate. Tre
buie îmbunătățit în continua
re cadrul de participare orga
nizată a clasei muncitoare, - a 
țărănimii, a intelectualității,- a 
tuturor oamenilor muncii la 
conducerea vieții sociale, la 
elaborarea și înfăptuirea poli
ticii interne și'- externe a par
tidului și statului. Adîncirea 
democrației socialiste consti
tuie uri factor de'o deosebită 
Importanță pentru dezvoltarea 
orînduirii noastre, un element 
primordial făuririi societății 
socialiste multilateral dezvol- 
tatp în România.

La plenara din noiembrie a- 
nul trecut și la Conferința 
Națională s-a acordat o mare 
atenție problemelor eticii, și 
echității socialiste. Au fost 
luate în acest sens o serie de 
măsuri, au fost elaborate un 
șir da documente, printre ca
re și normele de viață socia
listă, . supuse dezbaterii publi
ce. Desigur, ele urmează a fi 
definitivate și aplicate în via
ță. Dar nu trebuie așteptat 
pînă. cînd vor fi- definitivate 

de Congresul al XI-lea. Ele 
ar trebui să-și găsească apli
carea în viață și în activita-* 
tea de zi cu zi. Ca să spun 
așa, trebuie să le experimen
tăm de pe acum în viață. Nu 
numai să le studiem și să fa
cem propuneri de îmbunătăți
re a lor, dar să le aplicăm și, 
pe baza experienței pe care o 
vom cîștiga, să putem să tra
gem concluziile necesar® in 
vederea definitivării lor la 
Congresul al XI-lea al parti
dului. Aceasta va fi, cred, cea 
mai eficientă contribuție la e- 
laborarea unor criterii și nor
me care să constituie îndru
mar pentru fiecare membru 
de partid și membru al or
ganizației tineretului comunist, 
pentru fiecare cetățean al pa
triei noastre.

Trebuie să luăm atitudine 
ma:. hotărîtă împotriva feno
menelor negative care se ma
nifestă în viața noastră so
cială, împotriva tendințelor de 
îmbogățire, a încercărilor de a 
trăi fără muncă, împotriva tu
turor formelor de manifestare 
a parazitismului social, care 
trebuie lichidat cu desăvîrși- 
re în societatea noastră so
cialistă. Trebuie să avem per
manent in vedere că făurirea 
unei societăți înaintate, a u- 
nui om nou, manifestarea de
plină a personalității umane, 
nu se pot realiza decît îmbî- 
nînd armonios interesele per
sonale cu cele generale, pu- 
nînd întotdeauna mai presus 
interesele societății, ale între
gii noastre comunități socia
liste. Egoismul, tendința unora 
de a se preocupa numai de ei. 
părerea că dacă le este lor bi
ne Ie este tuturor, este un 
fenomen negativ ce nu trebuie 
să-și găsească ’ loc în societa
tea noastră. (Vii aplauze).

Desigur, acordăm și vom a- 
corda în continuare atenție 
înfăptuirii consecvente a prin
cipiilor socialiste de retribu
ție în raport cu cantitatea și 
calitatea muncii fiecăruia, cu 
gradul răspunderii sociale, cu 
aportul concret la progresul 
societății, combătînd totodată 
teoriile și practicile egalita
riste în repartiția socială, ve
ghind la menținerea unor di
ferențe echitabile între veni
turile diferitelor categorii de 
cetățeni. Nu putem închide 
ochii la încercările unora, că
rora li s-au asigurat în cadrul 
sistemului de salarizare veni
turi corespunzătoare muncii 
lor, de a-și diferenția venitu
rile pe alte căi. Trebuie să ve
ghem cu fermitate la respec
tarea principiilor echității so
cialiste. Acest lucru este va
labil și în sfera de activita
te pe care o oferă științele 
sociale. Se întîmplă să se 
plătească unele lucrări după 
numărul paginilor și nu după 
Valoarea conținutului acesto
ra. Uneori, cu cît se scrie mai 
mult, deci cu cît se consumă 
mai multă hîrtie, cu atît se 
plătește mai mult. (Animație, 
aplauze prelungite). Expune
rea unei idei mari nu nece
sită neapărat dimensiuni mo
numentale. Dimpotrivă, tocmai 
lipsa puterii de sinteză duce 
adesea la amplificarea exa
gerată a unor lucrări. Totoda
tă, trebuie să ne gîndim și la 
cititori, Ia timpul lor, la po
sibilitatea lor de a parcurge 
lucrările ce li se oferă. Exis
tă riscul ca lucrările prea 
mari să rămînă necitite. Tre
buie să avem în vedere că 
sînt discipline multe, că an de 
an științele se diversifică, a- 
par probleme noi — iar stu
dentul, omul, în general, do
rește să fie la curent cu nou
tățile, să înțeleagă fenomene
le noi. Rolul profesorului, al 
cercetătorului, este de a tine 
seama de această situație și 
de a ușura studiul, informarea, 
redînd esențialul în mod con
centrat. Cei care predau știin
țele sociale trebuie să facă e- 
forturi sg predea scurt, să 
scrie concentrat, pe înțelesul 
oamenilor. Atunci vor face o 
treabă bună. Crede cineva 
că astăzi tinerii au mai mult 
timp să citească ? Dimpotrivă! 
Sînt atîtea discipline moder
ne I Procesul de învățămînt 
cere sintetizarea disciplinelor, 
ușurarea posibilității tînărului 
de a-și însuși cunoștințe tot 
mai vaste în condițiile dez
voltării vertiginoase a tutu
ror științelor.

Stimați tovarăși
Pornind de la preocupările 

priyind înfăptuirea programu
lui de dezvoltare socialistă, 
de făurire a societății socialis
to multilateral dezvoltate. 
România acordă o atenție deo
sebită problemelor internațio
nale, participă activ la în
treaga viată internațională. 
Cunoașteți principiile politicii 
externe a țării noastre, nu mă 
voi mai referi la ele. Acor
dăm o mare atenție relațiilor 
cu toate țările socialiste, cu 
țările în curs de dezvoltare, 
cu toate statele lumii, fără 
deosebire de orînduire so
cială.

Viața internațională, trans
formările din .ultimii ani și, 
mai cu seamă din anul aces
ta, confirmă pe deplin juste
țea politicii externe, a orien
tărilor generale date de Con
gresul al X-lea al partidului 
nostru. România s-a aflat în 
toată această perioadă în rîn- 
durile forțelor, celor mai îna
intate, acțio.nînd pentru reali
zarea unor raporturi noi între 
state, pentru abolirea politicii 
imperialiste de forță și dictat, 
pentru, afirmarea egalității în 
drepturi, respectului indepen
denței și suveranității națio
nale, a neamestecului în tre
burile interne, avantajului re
ciproc, pentru renunțarea Ia 
forță sau ■ amenințarea cu for- 
ța*în viața internațională. Pu
tem afirma astăzi cu toată tă
ria că viața internațională, e- 
venimen-tele care s-au " desfă

șurat, cursul nou care se dez
voltă în lume, de destindere 
și colaborare, constituie o do
vadă elocventă a justeței po
liticii noastre. România este 
unul din participant» activi la 
marile schimbări progresiste 
din lumea de astăzi. (Aplauze 
puternice).

S-au creat condițiuni pentru 
începerea, în decada a treia 
a. lunii noiembrie a acestui 
an, a lucrărilor pregătitoare 
pentru organizarea conferin
ței europene. Cunoașteți că 
România a fost printre țările 
care au militat cu toată fer
mitatea pentru ținerea acestei 
conferințe — și, fără îndo
ială, vom lua parte în conti
nuare atît la pregătirea cît și 
la desfășurarea ei. Vom face 
totul pentru ca această confe
rință să poată duce la o îm
bunătățire radicală a relații
lor dintre statele continentu
lui nostru.

Vizita pe care am efectua
t-o recent în Belgia și Luxem
burg — țări cu altă orîndui
re socială — constituie o ex
presie, de asemenea, elocven
tă, a posibilităților reale de 
dezvoltare a unei colaborări 
largi între țări. cu sisteme so
ciale diferite, dacă ele sînt 
animate de principiile egali
tății și respectului, de dorin
ța de a conlucra în spiritul a- 
vantajuluf reciproc. Declara
țiile semnate cu aceste țări, 
care constituie angajamente 
solemne de a acționa, în rela
țiile dintre țările noastre și în 
relațiile cu alte state, în spi
ritul principiilor Ia care m-am 
referit, au o semnificație deo
sebită nu numai pentru țările 
noastre, dar și pentru rela
țiile viitoare în Europa, pen
tru viața internațională, deoa
rece ele subliniază că este pe 
deplin posibil să se dezvolte 
raporturi largi între toate sta
tele, fără deosebire de orîn
duire socială. Noi vom acțio
na în această direcție și în 
viitor! (Aplauze puternice).

România, fiind membră în 
C.A.E.R., acționează pentru a 
înfăptui programul complex 
de dezvoltare a cooperării în 
producție cu țările din aceas
tă organizație. Totodată, ea 
lărgește cooperarea cu toate 
țările socialiste, cu celelalte 
state ale lumii. Considerăm 
că problemele cooperării eco
nomice între țările socialiste, 
între toate țările lumii con
stituie un factor de o deose
bită importanță pentru pro
gresul economic și social al 
fiecărei țări și, totodată, un 
factor important al păcii și 
destinderii internaționale.

Sînt evenimente noi legale 
de inițierea tratativelor și pa
rafarea acordurilor între Re
publica Democrată Germană 
și Republica Federală a Ger
maniei. Fără îndoială că nor- 
rt};alizar§ș., relațiilor dintre a- 
ces.te state, primirea lor în 
Organizația Națiunilor Unite 
și participarea cu drepturi e- 
gale a ambelor state la viața 
internațională au o legătură 
strînsă cu întregul proces de 
normalizare a relațiilor din 
Europa și din lume. După cum 
am mai spus și după cum se 
cunoaște, la acest proces 
România și-a adus activ con
tribuția, inclusiv în ce priveș
te dezvoltarea relațiilor cu 
Republica Federală a Germa
niei. Nu mă mai refer aici Ia 
relațiile noastre intense cu 
Republica Democrată Germa
nă, pentru că ele sînt bine
cunoscute. S-au obținut pași 
importanți pe calea spre o- 
prirea războiului din Vietnam. 
Sperăm că acordurile la care 
s-a ajuns între părțile intere
sate vor fi semnate în cel mai 
scurt timp, creîndu-se astfel 
condiții ca . toate popoarele din 
Indochina să-și poată soluțio
na problemele fără nici un a- 
mestec din afară, în condiții 
de pace și libertate deplină.

Nu aș dori să mă refer Ia 
alte evenimente ale vieții in
ternaționale. Le-am analizat Ia 
Conferința. Națională. Ceea ce 
a urmat de atunci confirmă 
aprecierile făcute, inclusiv în 
ce privește vizita președinte
lui Nixon în China și convor
birile dintre președintele 
S.U.A., pe de o parte, și pre
ședintele Mao Tze-dun și pre
mierul Ciu En-lai, pe de. altă 
parte, inclusiv în ce privește 
vizita președintelui Nixon în 
Uniunea Sovietică și convorbi
rile avute cu secretarul gene
ral al C.C. al P.C.U.S.. L. I. Brej- 
nev>cu ceilalti conducători so
vietici. Acordurile care au ur
mat confirmă ceea ce am 
spus. Noi apreciem că acest 
curs este bun și sperăm că 
dezvoltarea relațiilor dintre 
aceste țări va servi cauzei ge
nerale a păcii și colaborării, 
cauzei independenței și suve
ranității popoarelor, dreptului 
fiecărei națiuni de a se dez
volta liber. In acest spirit a- 
preciem și normalizarea rela
țiilor între R.P. Chineză și Ja
ponia, între R.P, Chineză si 
Republica Federală a Germa
niei.

Desigur, trebuie să avem 
permanent în vedere că reali
zarea acestui curs nou, cere 
eforturi serioase din partea 
tuturor popoarelor. Ceea ce 
s-a obținut pînă acum repre
zintă pași importanți, dar nu 
trebuie să ne facem iluzii, nu 
trebuie să uităm că mai sînt 
forțe reacționare, imperialiste 
care , nu privesc cu ochi buni 
cursul nou, care vor să-l în
cetinească sau chiar să-I 
schimbe. Este necesar de a- 
ceea să intensificăm eforturile 
pentru dezvoltarea colaborării 
internaționale, pentru crește
rea rolului fiecărei țări, mari 
sau mici, în viata internațio
nală, pentru sporirea aportului 
țărilor mici și mijlocii în or
ganismele internaționale, unde 
trebuie să-și spună cuvîntul 
în soluționarea tuturor proble
melor care privesc așezarea 
relațiilor viitoare între state. 
Este necesar să ne preocu
pam mai mult de perfecționa
rea Organizației' Națiunilor 

Unite care poale și trebuie 
să joace un rol mai impor
tant în imprimarea noului 
curs, în realizarea colaborării 
și păcii în lume.

In acest spirit acționează și 
vor acționa partidul și țara 
noastră. Aceste probleme tre
buie să-și găsească permanent 
reflectarea în predarea știin
țelor sociale, explicîndu-se in
terdependența dintre probleme
le construcției socialiste în pa
tria noastră și problemele co
laborării internaționale, îți 
spiritul la care m-am referit. 
Procedînd în acest fel vom 
face ca tineretul, cetățenii pa
triei noastre să înțeleagă mai 
bine complexitatea fenomene
lor lumii contemporane, rolul 
și sarcinile ce revin Româ
niei, poporului nostru ca mi
litant activ pentru socialism, 
în lupta împotriva imperialis
mului, pentru pace și colabo
rare internațională. (Aplauze 
puternice, prelungite).

Stimați tovarăși,

Acestea au fost cîteva pro
bleme la care am dorit să mă 
refer în încheierea lucrărilor 
consfătuirii dumneavoastră.

După cum am fost informat, 
în consfătuire au fost ridicate 
numeroase probleme, s-au fă
cut critici, s-au formulat pro
puneri. Consider că este nece
sar ca toate acestea să fie a- 
nalizate în cel mai scurt timp, 
să fie incluse într-un docu-
ment unitar și trimise tuturor 
participanților la consfătuire, 
arătîndu-se și modul în 
vor fi soluționate.

Ați studiat programele 
discipline sociale. Știu că 
făcut observații, critici și 
puneri. Va fi necesar ca 
tru fiecare domeniu de 
vitate să se definitiveze 
gramele, cu participarea 
a cadrelor didactice, a repre
zentanților studențimii, a or
ganizațiilor de partid, astfel 
ca ele să corespundă cîi mai 
bine spiritului în care s-au 
desfășurat discuțiile, cerințe
lor puse de partid acestui do
meniu de activitate. In gene
ral, consider că va fi necesar 
să acordăm o atenție mai mare 
consultării cadrelor didactice

care

unor 
s-au 
pro- 
pen- 
acti- 
pro- 

largă

și studenților în elaborarea 
programelor. Se cunoaște că, 
în cadrul dezvoltării demo
crației socialiste, atragem, în 
fabrică, oamenii muncii la e- 
laborarea măsurilor de dezvol
tare a uzinelor. In universi
tăți cu atît mai mult se im
pune să avem o participare 
activă atît a profesorilor, cît 
și a tinerilor, care trebuie pî
nă la urmă să studieze după 
aceste programe. Să nu des
considerăm părerea reprezen
tanților studențimii. întotdea
una, chiar în condițiunile 
luptei noastre ilegale, tinerii 
au avut păreri bune. Și acum 
au păreri foarte bune. Con- 
sultați-vă cu ei cu s-pirit de 
răspundere și veți găsi cele 
mai bune căi pentru desfășu
rarea activității și în dome
niul predării științelor socia
le!

Sînt lucruri de îmbunătățit 
și în ce privește activitatea 
Ministerului Educației și In- 
vățămîntului. Sper că, din cri- 
ticile care s-au adus aici, mi
nisterul va trage concluziile 
corespunzătoare în ce priveș
te îmbunătățirea predării ști
ințelor sociale și va acționa 
cu mai multă fermitate pen
tru îndeplinirea sarcinilor ce 
îi revin în acest domeniu.

Sarcini importante revin în 
această direcție și secțiilor 
Comitetului Central al parti
dului, și îndeosebi Secției de 
propagandă a C.C., care tre
buie să acorde mai multă a- 
tenție îndrumării întregii acti
vități de predare a științelor 
sociale în școli, creșterii ro
lului învățămîntului nostru de 
toate gradele în educarea co
munistă a tineretului.

Totodată, comitetele județe
ne de partid trebuie să acorde 
mai multă atenție orientării 
desfășurării generale a proce
sului de învățămînt, activită
ții catedrelor de științe socia
le, formării conștiinței socia
liste a tineretului studios.

Apreciez că lucrările con
sfătuirii dumneavoastră au 
prilejuit un schimb bun de 
păreri. Sper că, reîntorși aca
să, participant» vor acționa cu 
mai multă fermitate pentru 
a-și îndeplini răspunderile im
portante ce le revin în învă- 
țămîntul superior, că vor face 
totul pentru a transforma pre
darea științelor sociale în
tr-un mijloc puternic de edu
cație comunistă, de formare a 
omului nou, de înarmare a ti
neretului cu concepția comu
nistă despre viață. Să facem 
în așa fel îneît științele so
ciale să devină o puternică 
forță revoluționară în trans
formarea societății, în trans
formarea omului !

Aveți răspunderi mari, to
varăși, și nu mă îndoiesc că 
fiecare dintre dumneavoastră, 
toți cei care lucrează în acest 
domeniu, toate cadrele noas
tre didactice vor face totul 
pentru a răspunde cu cinste 
încrederii pe care partidul, 
statui și întregul nostru po
por le-o acordă 1 (Aplauze 
puternice).

Îndeplinind în bune condi
țiuni sarcinile care vă revin 
în acest sector important de 
activitate, veți aduce și dum
neavoastră un aport tot mai 
însemnat la întreaga operă de 
făurire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate, la fău
rirea societății comuniste în 
România.

Vă . urez succes deplin în 
activitatea viitoare, multă să
nătate și fericire! (Aplauze 
puternice, prelungite ; se scan
dează : Ceaușescu — P. C. R. ! 
Asistența ovaționează Înde
lung pentru partid, pentru Co
mitetul Central, pentru secre
tarul general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu).


