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MESAJUL 
adresat de tovarășul 

NICOLAE CEAUȘESCU 
revistei 

„Contemporanul"

PI enara lărgită 
a Comitetului judefes 

nedoara a 1 P.C.ILHu
Teri, la Deva, a avut loc ple

nara lărgită a Comitetului ju
dețean Hunedoara al P.C.R.. 
consacrată dezbaterii vastului 
program de îmbunătățire a 
muncii politico-ideologice. de 
educare marxist-lenjnislă a co
muniștilor, a tuturor oameni
lor muncii, elaborat de secre
tarul general ai Partidului Co
munist Român, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu,

La lucrările plenarei au par
ticipat membrii și membrii su- 
plean’i ai Comitetului județean 
de partid, membrii comisiei de 
revizie, membri ai Consiliului 
popular județean, cadre cu 
munci de răspundere din eco
nomie. organizațiile de masă și 
obștești, activiști de partid și 
de stat, secretari ai comitete, or 
muniicipale orășenești șii cornu-
rale de partid. preșe-
dinți ai comitetelor execu-
tive ale consiliilor popu-
lare comunale, lectori ai comi
tetului județean de partid, zia
riști și alte cadre din domeniul 
muncii de propagandă.

Participanții Ia plenară au 
salutat cu vii aplauze, prezen
ța în mijlocul lor a tovarășului 
ILIE VERDEȚ. membru al Co- 
mi telului Executiv, al Prezidiu
lui Permanent al C.C. al 
P.C.R., prim-vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al Re
pel’’. --ii Socialiste România.

A participat, de asemenea. 
to\ . :.șul Neculai Agachi, mem
bru al C.C. al P.C.R.. minis
trul industriei metalurgice.

In cadrul lucrărilor plenarei.
. . loachim M -o. mem

bru al C.C. al P.C.Pn, prim-secre
tar al Comitetului județean Hu
nedoara al P.C.R., a prezentat o 
amplă informare cu privire lu 
activitatea desfășurată de or
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Plenara noastră are loc în 

condițiile cind partidul, între
gul nostru popor desfășoară o 
vastă activitate pentru înfăp
tuirea exemplară a istoricelor 
hotărîri ale Congresului al X- 
lea al partidului. Noi vom a- 
naliza astăzi, în lumina pro
punerilor și a expunerii tova
rășului Nicolae Ceaușescu, acti
vitatea desfășurată de organele 
și organizațiile de partid, orga
nizațiile de masă și obștești, 
in domeniul politico-ideologic 
și de educare marxist-leninistă 
a membrilor de partid, a tu
turor oamenilor muncii și vom 
stabili măsurile ce se impun 
în vederea ridicării muncii de 
partid la nivelul sarcinilor și 
exigențelor actuale.

Dorim ca plenara să se des
fășoare într-un spirit militant, 
combativ, să determine o mai 
profundă angajare a comuniști
lor la viața organizațiilor de 
part d. să înlesnească o mai 
intensă circulație de idei, să 
ducă la promovarea mai amplă 
a sistemului de valori ideolo
gice. politice, profesionale și e- 
tice proprii orânduirii noastre 
socialiste.

însuflețit de profundul con
ținut de idei, de realismul pro
punerilor și indicațiilor secre
tarului general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu, Co
mitetul județean de partid a 
luat o serie de măsuri pentru 
cunoașterea acestor documente 
de. către masa membrilor de 
partid și ceilalți oameni ai 
muncii din județ, pentru ridi
carea pe o treaptă calitativ su
perioară a întregii activități 
politico-ideologice.

In spiritul acestor prețioase 
ir.dic. •... au fost îmbunătățite 
planurile de muncă a’.e birou
lui și ale secțiilor Comitetului 
județean de partid, ale orga
nelor și organizațiilor de partid, 
de masă, obștești, ale institu
țiilor de învățământ și cultu
ră. Au fost instruite colectivele 
de agitatori, reîmprospătată agi
tația vizuală, au fost reactivate 
brigăzi ie artistice de agitație, 
s-au recrutat și instruit pro- 
pagandiștii în vederea pregăti
rii și deschiderii noului an de 
învățământ de partid.

In scopul cunoașterii cerin
țelor reale ale propagandei, a 
fost inițiată.și efectuată o cer
cetare sociologică privind for
mele și metodele cele mai a- 
decvate. conținutul activității 
ideologice în condițiile județu
lui nostru.

In această perioadă au avut 
loc adunări generale ale orga
nizațiilor de bază și plenare 
lărgit-' ale comitetelor de partid 
din unitățile industriale, agrico
le, instituții, adunări ale orga
nizațiilor U.T.C, de sindicat și 

ganele și organizațiile de partid 
pentru îmbunătățirea muncii 
politico-ideologice, de educare 
marxist-leninistă a comuniști
lor. a tuturor oamenilor mun
cii din județ.

Pe marginea materialului 
prezentat și a programului de 
măsuri au luat cuvintul tova
rășii : Gheorghe Vasiu, prim- 
secretar al Comitetului muni
cipal de partid Hunedoara.

Aspect din sala în care au avut loc lucrările Plenarei lărgite a Comitetului județean de partid.

femei, pentru dezbaterea aces
tor documente și pentru adop
tarea măsurilor de îmbunătă
țire a activității politico-ideo
logice. Biroul Comitetului ju
dețean de partid a acordat spri
jin concret și permanent orga
nizațiilor de bază în pregătirea 
adunărilor generale și plenare
lor care au avut loc. Ca ur
mare, acestea s-au desfășurat în 
condiții bune, într-un spirit cri
tic și autocritic, de responsa
bilitate partinică, oferind posi
bilitatea unor analize profunde 
și a unei larg: participări la 
dezbateri a unui mare număr 
de membri de partid.

Participanții la adunările și 
plenarele organizațiilor de partid 
au exprimat adeziunea lor to
tală la aprecierile, tezele și in
dicațiile cuprinse în programul 
de acțiune politico-educativă, în 
expunerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, au afirmat hotărî- 
rea de a nu precupeți nici un 
efort pentru îndeplinirea obiec
tivelor acestor documente.

Prețioasele inițiative și pro
puneri relevate cu prilejul dez
baterilor — care dovedesc încă 
o dată că organizația noastră 
județeană dispune de un va
loros potențial uman — ne dau 
prilejul să confruntăm in mod 
realist necesitățile îmbunătățirii 
muncii politico-ideologice, impu
să de sarcina ridicării conștiin
ței oamenilor muncii cu acti
vitatea organizațiilor de partid, 
a tuturor instituțiilor care au 
competențe și îndatoriri în a- 
cest sens.

Principalul obiectiv care a 
polarizat și polarizează întrea
ga activitate organizatorică, po
litică și cultural-educativă des
fășurată de comitetul județean, 
de toate organele și organiza
țiile de partid — se arată în 
informare — îl constituie mo
bilizarea comuniștilor și a ce
lorlalți oameni ai muncii hune- 
doreni — români, maghiari, 
germani și de alte naționali
tăți — la îndeplinirea sarci
nilor de plan și a angajamen
telor pe primul an al cincina
lului, la pregătirea condițiilor 
pentru anul viitor. S-nu făcut 
cunoscute și explicat sensuj și 
însemnătatea obiectivelor eco
nomice ale actualului cincinal 
și ale planului pe 1971, impor
tanța și semnificația angaja
mentelor luate în întrecerea so
cialistă. S-au asigurat condițiile 
ca adunările generale a'.e sala- 
riaților să constituie un pri
lej de afirmare plenară a de
mocrației muncitorești, în care 
salariații să-și manifeste deschis 
și ferm poziția de proprietari 
și producători ai bunurilor ma
teriale. S-au organizat, cu mai 
multă regularitate, schimburi de 
experiență, consfătuiri cu dife

Petre Constantin, miner, șef de 
brigadă la E. M. Lupeni, Erou 
al Muncii Socialiste, Aron Po
pa, rectorul Institutului de 
mine Petroșani, Vasile Zgîrcea, 
secretarul comitetului comunal 
de partid Sarmizeget'isa, pri
marul comunei. Vi-jrel Faur, 
prim-secretar al Comitetului 
județean Hunedoara al U.T.C., 
Costache Trotuș, director ge
neral, președintele consiliului 

rite categorii de salariați, dez
bateri, simpozioane, mese rotun
de și convorbiri pe diferite te
me. Prin presa de partid, ga
zetele de perete și cele satirice, 
prin munca de la om la om și 
prin alte mijloace s-a luat po
ziție față de unele rămâneri 
în urmă, față de o serie de 
manifestări necorespunzătoare 
din întreprinderi, șantiere, agri
cultură sau instituții.

Merită subliniat faptul că tot 
ceea ce s-a întreprins în ca
drul întâmpinării semicentena
rului partidului nostru a con
tribuit la educarea comunistă 
și patriotică a oamenilor, la 
creșterea conștiinței lor. Putem 
evidenția pe această linie ac
țiunile ample de popularizare 
a realizărilor cincinalului 1966- 
1970 și a obiectivelor actualu
lui cincinal, de cunoaștere și 
de interpretare justă a hotărâ
rilor și legilor statului nostru, 
întâlnirile membrilor comitetu
lui județean, ai celorlalte or
gane de partid cu diferite ca
tegorii de oameni ai muncii, 
îndeosebi cu tineretul, intensi
ficarea informării politice, a ac
tivității cultural-artistice.

Comitetul județean de partid 
— a spus în continuare primul 
secretar — s-a preocupat ca 
plenarele sale, ale comitetelor 
municipale și orășenești, adu
nările generale ale organizați
ilor de bază să fie astfel pre
gătite incit acestea să fie pă
trunse de spirit militant, de un 
climat cât mai propice dezba
terilor în mod critic și auto
critic a problemelor majore pe 
care comuniștii sînt chemați să 
le rezolve. A fost extinsă me
toda ca în adunările sau ple
narele de partid să se prezinte 
informări din partea comuniș
tilor asupra modului cum își 
duc ia îndeplinire sarcinile în
credințate de organele și or
ganizațiile din care fac parte.

In anul acesta, membrii Co
mitetului județean de partid și 
ai biroului, un număr însem
nat de cadre cu munci de răs
pundere și alți membri de 
partid cu experiență au parti
cipat în mai mare măsură la 
acțiunile organizate pe linie 
cultural-educativă, au rezolvat 
sarcini de lectori și propagan
diști. au publicat articole în pre
sa de partid, au participat la 
dezbateri și schimburi de ex
periență, la activități în cadrul 
brigăzilor științifice, simpozioa
nelor, au făcut expuneri pe di
ferite teme ale politicii interne 
și externe a partidului și sta
tului nostru.

In biroul și secretariatul co
mitetului județean s-au anali
zat probleme privind educarea 
membrilor de partid, s-au sta
bilit măsuri pentru îmbunătă

de administrație al Centralei 
industriale Hunedoara, 'I cvică 
Manea, președintele cooperati
vei agricole de producție Boz, 
Clemente Constandin, președin
tele Comitetului județean pen
tru cultură și artă. Ion Hodo
rog, maistru turnător la uzina 
„Victoria** Călan, Clement 
Negruț, prim-secretar al Comi
tetului municipal de partid Pe
troșani. Maria Crețu, vicepre

țirea activității educative, a 
conținutului și orientării ziaru
lui județean, muncii politice și 
cultural-educative în sprijinul 
producției. Asemenea analize au 
efectuat mai multe organe și 
organizații de partid.

Desigur, acțiuni pe linia e- 
ducației comuniste s-au desfă
șurat mult mai multe și mai di
ferențiate. Ele au fost eviden
țiate pe larg în adunările ge
nerale și plenarele de activ și, 
de aceea, considerăm că nu es
te cazul să insistăm asupra lor.

Așa cum se subliniază în pro
gramul de măsuri elaborat de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
„Ca rezultat al profundelor 
transformări petrecute în anii 
de după eliberare, al victoriei 
orînduirii socialiste, al uriașei 
activități politico-educative des
fășurate de partid, în țara 
noastră s-au obținut rezultate 
deosebit de importante în lăr
girea orizontului cultural, în 
ridicarea nivelului politic și i- 
deologic și formarea conștiinței 
socialiste a celor ce muncesc'.

Cunoașteți tovarăși — a ară
tat tovarășul loachim Moga — 
că și în județul nostru, care 
cunoaște o puternică dezvoltare 
economică și social-culturală, au 
loc mutații esențiale în nivelul 
de cultură, în conștiința politică 
și civică a oamenilor. Ceea ce 
caracterizează conștiința, con
duita marii majorități a munci
torilor, țăranilor, intelectualilor 
hunedoreni, este dăruirea pen
tru infăiNuirea exemplară a 
politicii partidului, atitudinea 
înaintată și responsabilă in 
muncă, familie și societate.

Constatăm cu deosebită satis
facție că in fiecare colectiv de 
muncă, în fiecare sector și do
meniu de activitate, numărul 
muncitorilor, țăranilor, intelec
tualilor care dau dovadă de o 
înaltă conștiință socială, de 
abnegație și angajare fermă in 
îndeplinirea sarcinilor, de
cinste, demnitate și onoare este 
în continuă creștere.

Climatul sănătos, de hărnicie 
și dăruire, conștiința înaintată 
ce caracterizează colectivele 
n -asire de muncă își găsesc co
respondentul material in rezul
tatele de prestigiu. obținute în 
îndeplinirea sarcinilor de plan 
și a angajamentelor luate în 
întrecerea socialistă. In 8 luni, 
pe : nsamblul industriei județu
lui. sarcinile de plan au fost 
depășite cu 182 milioane lei la 
producția globală, 237 milioane 
lei la producția marfă vîndută 
și încasată ; s-au dat peste plan 
de la începutul anului și pînă 
acum 67 800 tone cărbune net. 
14 800 tone fontă, 26 000 
tone oțel, aproape 10 000 

ședintă a Comitetului jude
țean al femeilor. Cornel Stoica, 
inspector general al Inspecto
ratului școlar județean, Brîn- 
coveanu Pogea, președintele 
Consiliului județean al sindi
catelor, David Lazăr, secretar 
al Comitetului județean Hune
doara al P.C.R., Romulus Rusu, 
directorul spitalului Deva, Vio-

(Continuare în pag. a 3-a) 

tone laminate. S-a realizat un 
volum de investiții de 67,3 la 
sută din planul anual.

In agricultură ca urmare a 
măsurilor luate de conducerea 
partidului, a hărniciei lucrători
lor de pe ogoare am obținut în 
acest an rezultate bune, depă
șind producția planificată la 
grîu și se prelimină depășiri ș! 
la celelalte culturi.

Scrisoarea adresată de tova
rășul Nicolae Ceaușescu organe
lor și organizațiilor de partid, 
oamenilor muncii din agricul
tură constituie prin înaltele sa
le îndemnuri un nou și puternic 
imbold în realizarea sarcinilor 
ce revin acestui important do
meniu al economiei.

(Continuare în pag. a 3-a) 

„SAPTAMINA CRUCII ROȘII"
^Dialog dtsțLrt

TRIUMFUL VIEȚII

Dumitru GHEONEA

(Continuare în pag. a 3-a)Tinăra Ioana Cîrlea donează...

— De bună seamă, fiecare 
a donat onorific singe, din 
pură conștiință, din profund 
devotament uman.

— Evident. Și mai e ce
va. Sîngele se află în propor
ție 1/13 din greutatea corpu
lui uman și a ceda un fla
con înseamnă — forțând com
parația — a lua o picătură 
dintr-o găleată, adică o can
titate infimă. Mai mult : în 
tot timpul, corpul omului dis
pune de o cantitate de sînge 
suplimentară — de depozit, 
cum se mai spune — care 
poate și chiar trebuie înlo
cuită, împrospătată, știut 
fiind că sîngele donat se re
generează foarte repede, fă
ră nici cel mai mic efort 
din partea donatorului. La 
"unii oameni — la hiperten
sivi, de pildă — se simte 
chiar nevoia de a dona din 
cînd în cind sînge.

Am fost martorii acțiunii 
de donare de sînge >a Spi
talul unificat Petroșani. Oa
menii urcă pe rînd în ca
ravana sanitară, serineile pă
trund ușor în vene, fără du
rere, flacoanele se umplu re
pede cu unul dintre cele mai 
utile medicamente ale vieții 
umane — sîngele — medica
ment care previne și vindecă 
atâtea cazuri urgente de îm
bolnăvire. Personalul spitalu
lui contribuie la sănătatea 
acelora pe care-i îngrijesc *

— Multiplele întrebuințări 
ale sîngelui sînt astăzi binecu
noscute de toată lumea — ne-a 
spus, de la bun început, doc
torul în medicină Iosif Eșanu. 
directorul Spitalului unificat 
Petroșani. Cu atît mai impor
tantă și mai utilă apare, deci, 
acțiunea de recoltare a sînge- 
lui, de la donatorii onorifici, 
ce se desfășoară, în aceste zi
le, in întreaga țară, în cadrul 
„Săptămânii Crucii Roșii".

— Cum a decurs această 
acțiune în cadrul colectivului 
pe care-l conduceți ?

— Mai bine ca niciodată. Și 
eram convins că așa va fi. 
Personalul nostru a fost în
totdeauna receptiv la neca
zurile oamenilor, pricinuite 
de boli, s-a aplecat întot
deauna cu stăruință și devo
tament asupra paturilor lor 
de suferință, redindu-le opti
mismul și încrederea în via
ță. Poate este inutil să vă 
spun, dar o fac totuși, că pri
mul donator onorific la spi
talul nostru a fost secreta
rul organizației de partid — 
medicul Viorica Munteanu 
—, urmat de directorul in
stituției, de alți medici și de 
personal mediu cu experien
ță și înaltă pregătire profe
sională. Aș mai vrea să re
marc colaborarea noastră per
manentă și fructuoasă cu 
conducerea Centrului de re
coltare și conservare a sîn
gelui Petroșani, prin persoa
na directorului său — me
dicul Virgil Martin — aici, 
de față.

Cu prilejul împlinirii a 90 
de ani de la tipărirea primu
lui număr al .Contemporanu
lui" și a 25 de ani de la rea
pariția sa în perioada de după 
eliberarea țării, doresc să fe
licit călduros colectivul redac
țional și colaboratorii revistei.

Revista „Contemporanul** a 
jucat un rol important în isto
ria modernă a României: apă
rută în perioada intrării pro
letariatului român în arena so- 
cial-politică a țării, „Contem
poranul" s-a situat de la în
ceput de partea forțelor înain
tate ale societății, militînd pen
tru interes&le și revendicările 
maselor oprimate, pentru idea
lurile de libertate națională și 
socială ale poporului. Un rol
de seamă a jucat „Contempo
ranul" în răspîndirea, în Ro
mânia, a ideilor avansate ale
epocii, a principiilor socialis
mului științific, contribuind la 
unirea mișcării muncitorești cu 
noua ideologie revoluționară a 
proletariatului, la ridicarea pe 
o treaptă superioară, a luptelor 
sociale din țara noastră. In a- 
cea perioadă, „Contemporanul" 
a oglindit poziția progresistă, 
patriotică pe care s-au situat 
numeroși intelectuali de seamă,

La I. 8. L. Petroșani

BONURI 01 LARG CONSUM MAI VARIAU, 
l)E CALITATE MAI BUNĂ

Scrisoarea adresată de tovară
șul Nicolae Ceaușescu oameni
lor muncii, organelor și orga
nizațiilor de partid, sindicale și 
U.T.C., conducerilor întreprinde
rilor socialiste de stat și unită
ților cooperatiste, ministerelor 
și organizațiilor economice din 
domeniul producției și desface
rii bunurilor de larg consum a 
stârnit un viu ecou în rîndul 
tuturor lucrătorilor din acest 
domeniu. Conștienți de impor
tanța și utilitatea indicațiilor 
cuprinse în scrisoarea secreta
rului general al partidului nos
tru, salariații întreprinderii de 
industrie locală din Petro.șani 
s-au întrunit, zilele trecute, în
tr-o ședință operativă de lucru. 
Ei au dat glas deplinei adeziuni 
la recomandările tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, cuprinse in 
cuvintul adresat celui de-al 
V-lea Congres al cooperației de 
consum, ce a avut loc la Bucu
rești, și-au analizat cu exigen
ță și matură responsabilitate 
posibilitățile de care dispun pri
vind dezvoltarea producției bu
nurilor de larg consum, reali
zarea lor exemplară — în ter
men și de bună calitate —. asi
gurarea pieței cu cantități di
verse și suficiente, și s-au an
gajat să-și sporească substanțial 
rodul muncii de creație și de 
execuție, contribuind astfel la 
ridicarea continuă a nivelului 
de trai al poporului nostru. Un 
aspect major al activității lor 
de viitor — pînă la sfârșitul a- 
cestui an și în următorii patru 
ani ai actualului cincinal — îl 
va constitui creșterea volumului 
de bunuri de larg consum din 
valoarea totală a producției în
treprinderii, astfel îneît să f« 
satisfăcute în tot mai mare mă
sură preferințele și exigențele 
oamenilor muncii. 

cărturari și militanți sociali 
care au înțeles să-și pună crea
ția, talentul, cuvintul și fapta 
în slujba poporului, a indepen
denței naționale și eliberării 
sale sociale. Cinstim memoria 
cărturarilor și publiciștilor mi
litanți care, grupați în jurul 
„Contemporanului", au făcut din 
ridicarea nivelului de cultură 
al poporului, din răspîndirea 
largă în mase a ideilor mate
rialiste, din făurirea unei arte 
și culturi inspirate din necesi
tățile dezvoltării progresiste a 
societății românești țelul suprem 
al creației și activității lor.

Din 1946, de cind a apărut 
primul număr al noii serii. 
„Contemporanul" s-a înscris in 
viața socială ca o publicație mi
litantă in slujba politicii parti
dului comunist, a clasei mun
citoare, a poporului ridicat Ia 
viață nouă. Privind retrospectiv 
activitatea desfășurată de „Con
temporanul", în perioada de 
după eliberare, se poate spune 
că paginile sale au oglindit ta
bloul amplu al participării de
votate, entuziaste a intelectua
lității noastre, alături de clasa 
muncitoare, de țărănime, de 
toți oamenii muncii, la lupta 
pentru transformarea revoluțio

La temelia propunerilor și a 
angajamentelor asumate, ca 
urmare a indicațiilor profund 
realiste ale conducerii partidu
lui și statului nostru, au stat 
succesele obținute pînă acum de 
salariații întreprinderii. Cele 
mai recente succese au fost cu
lese chiar în vara acestui an, 
la expoziția republicană a bu
nurilor de larg consum, deschi
să -în capitala patriei, la care 
I.I.L. Petroșani a fost prezentă 
cu o gamă bogată și diversă de 
produse, ce s-au buedrat de a- 
precierea unanimă a juriului și 
a publicului vizitator. Unele din 
aceste produse' vor intra in 
producție de serie chiar din 
primul semestru al anului vi
itor. Intre acestea se vor afla : 
garnituri de mobilă (cameră 
combinată pentru tineret), ga
raje metalice, aragaze portative 
(cu toate accesoriile necesare), 
confecții de textile, tablouri în
târzii și multe altele.

Aprecierea de care s-au bu
curat exponatele I.I.L. Petroșani 
atestă înaltul lor grad de exe
cuție și de utilitate, calitatea 
ridicată și aspectul estetic, pre

Pagina a 2-a ;
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nară a societății românești, e- 
lanul cu care oamenii de cul
tură au răspuns chemării parti
dului nostru comunist, și-au în
sușit politica sa și au acționat 
pentru transpunerea ei în viață, 
pentru edificarea socialismului 
pe păinintul României. In de
cursul acestei perioade, „Con
temporanul" a adus o contribu
ție însemnată la făurirea cul
turii noastre noi, pătrunsă de 
idealurile socialismului, de 
ideile filozofiei materialist-dia- 
lectice, de concepția despre lu
me și viață a proletariatului. 
Prin aceasta. „Contemporanul" 
și-a cucerit prestigiu în opinia 
publică, s-a afirmat ca demn 
continuator a| luminoaselor sale 
tradiții de aproape un secol.

Astăzi, în fața revistei „Con
temporanul", a întregii noastre 
prese, ca de altfel în fața în
tregului popor, stau sarcini tot 
mai mari și complexe, exigențe 
sporite. Este Știut că poporul 
nostru este angajat cu toate 
forțele, cu întreaga sa energie, 
într-o uriașă activitate creatoa
re pentru înfăptuirea prevede-

(Continuare în pag. a 4-a) 

țul convenabil de desfacere, a= 
tunci cind va începe producția 
de serie. Iar aceste atribute 
evidențiază, la rîndul lor, inte
ligența și fantezia creatorilor, 
înalta pregătire profesională și 
pasiunea în muncă a acelora 
care le-au executat, răspunderea 
lor majoră de a aproviziona a- 
bundent populația, cu produse 
de larg consum diverse și de 
buna calitate.

In cadru! ședinței operative 
de care aminteam, salariații 
I.I.L. Petroșani au adoptat un 
plan de măsuri concrete ori- 
vind îmbunătățirea și sporirea 
activității de viitor. Ei au pre
conizat ca, pînă la sfârșitul a- 
cestui an, să mai livreze pe pia
ță trei prototipuri (camere com
binate „P 71", biblioteci „Jiul" 
și „P 71" și paturi studențești), 
urmînd ca pînă la finele actua
lului plan cincinal să-și diver-

G. DINU

(Continuare în pag. a 3-a)
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OCHI.
OCHI — IEZERE, 
ASEMENI ACEȘTI I

TARIM FERMECAT;

BUCHETE DE IEZERE

BUCHETE.

Pași timizi
Irizări o lume nouă

Consiliului populai

înăuntru ?
i.nccrtilu-

Ijmi-

codrelor didactice, 
cea a elevilor, 

ridicată la înălțimea ce-

Șl MILIOANE DE M1INI,

I’H OFERIM

PAȘI ȘOVĂIELNICI,
PAȘI H0TAR1ȚI, 
PAȘII VIITORIMII;

ROMÂNIE !
Mircea ION

Festivitate de început de 
an școlar. Elevi emoționați. 
Părinți cu rouă pe gene. 
Flori, multe flori. Și das
căli.

Către directoarea
Lucia Daniel, j 
peste 20 de ani, se ii 
tâ un pici cu tomnate 
c/zet de flori.

— Sînt Adiți Zecheru. și 
sint in clasa 1. ȚI-A\1 adus 
flori. Mămica ȚI-A fost e- 
levă.

Glasul micuțului tremura. 
In spatele lui se afla fosta 
elevă Cavașahski, Draghița 
Zecheru

■ I

I
I 

toarea școlii. ■ 
profesoară de | 

indreap- I
itC' ul bu- '

I
I
I
I
I
I „I 

,f‘l 
-I

mama.

Goroole. trondofiri, gladiole... 
Soare în priviri, entuziasm și mai 
□ Ies multă, multă nerăbdare. Na- 
turol, e ziua în care minunata 
vacanța de care ne-am bucurct 
din plin trei luni și-o luat zborul 
pe nesimțite ; e ziua in care pa
șii miilor de copii ai țării se 
dreaptă, plini de voioșie 
școală.

Pentru unii a devenit de 
o prietenă dragă ; alții se 
dreaptă spre ea încă nesiguri, 
timizi, dar plini de curiozitate și 
nerăbdare. Vise, ginduri, speran
țe...

Ora 8 dimineața. Curtea școlii 
nr. 1 freamătă de glasurile nu
meroșilor elevi, părinți, profesori. 
Torent de glosuri. Emoția. ne
răbdarea. satisfacția le sclipesc 
in ochi. Soarele iși trimite timid 
și el citevo roze de soare prin
tre norii care, de dimineață, a- 
coperiseră orașul.

— Camelia, vii și tu la școa
lă ?

— Da Alina ! Vrei să stai cu 
mine in bancă ? Doar știi că și 
la cămin om stat împreună.

- Sigur că da 1 Dor oare cum 
va fi la școală ? Nedumerirea fi
rească a fetițelor e împărtășită de 
toți cei de o virstâ cu ele, de toți 
cei care astăzi prima oară pă-

șese timizi pragul claselor primi- 
toaie care-i așteaptă.

Mă apropii de una din tova
rășele învățătoare, Munteonu 
Elena, care anul acesta va con
duce clasa l-o B în codrul noii 
Școli generale nr. 7. E pri
mo clasă a dinsei, ai cărei 
elevi n-ou împlinit încă vîrsta de 
7 ani.

„Și, totuși, am convingerea — 
imi mărturisește tovarășa învăță
toare — că voi lucra bine cu ei, că 
mo vor ajuta și înțelege și că la 
sfirșitul onului vor reuși să obți
nă rezultate bune, dacă nu mai 
bune decit cei care ou intrat in 
școală de la virsta de șapte ani. 
Desigur că pentru aceasta trebu
ie muncă,

Același 
cuvintul 
prof. I. 
roșul Traian

multă muncă." 
luciu il subliniază 
de deschidere

Dancu, și
Blaj, prim—vice-

in
Ș'

tova-

tine timpul cintă 
tinerețea, cu tine, cu 
mine și cu noi toți e 
primăvară totdeauna. 
Ți-au înțeles toți efor

ii l-am înțeles 
te-am urmărit

— te-am ur
mărit și eu. Și-au con
topit toți cu tine gin- 
dul — mi l-am con
topit și eu. E mult 
de-atunci ? Mult... To
tuși e astăzi, e miine...

Tu din rouă crești 
rodul in palme. Te-am 
urmărit de mult în 
zbaterea cu timpul. Ai 
biruit natura și ai su
plinit trecutul 
zentul. Atunci ca și a- 
cum îți simt 
sinceră dăruire, 
ji acuratețe, de 
tu, numai tu, 
ești capabil; t 
vestea nu le-ai împăr
tășit decit prin faptele

un fluviu uriaș, încre
derea, nemărginita în
credere ce ți-ai pus-o

ruin sublim se arcuia 
o imensa și pură sa
tisfaci ie.

De atunci, vezi, 
atunci, el crede 
tine, de atunci s-a

TIE
TINERE
PROFESOR

cu pre-

aceeași 
, rivnă 

care 
omule, 

toate a-

Ant simțit odată 
înundîndu-mă,

tu in inocența infan
tilă a intiiului școlar 
care a acut primul 
contact cu gingășia, 
tactul și sensibilitatea 
ta de dascăl.

Am palpitat 
cu tine cînd 
acea mină a lui, 
tremurinde și 
toare încercări 
cordări, ținea 
condeiul 
armă 
de-acum

cu

odată 
mina, 

cu 
șovăi- 
și iti

ne sigur 
prima lui

de
in
a-

propiat și iubește în
lănțuirea străină ieri 
a slovelor și tu ești 
inindru, ești fericit 
pentru dorința lui de 
a ști, de a fi, de a 
crede, de a deveni.

Tu, cel care cu neos
toită dragoste, pasiune, 
și migală, le-ai dă
ruit cu totul candorii 
unui suflet nobil, il 
modelezi, il crești, 
crește prezentul 
trecut, viitorul

tent și il inalți 
cum pădurea i 
cîntecu-n viori...

Ți-am urmărit inima, 
privirea, gestul, mina, 
ți-am intuit gindirea, 
ți-am înțeles menirea, 
și-am trăit alături de 
tine, înălțarea pe 
mai înalt pisc la c 
tul unei asidue 
tăvi, plină de meandre 
din care triumfător ai 
reușit lauri să culegi.

Mă simt datoare fi
rii să-ți mulțumesc, 
să-ți string in palme 
și-n suflet izbînda, ro
dul plămădit de mi- 
găloasa-ți, dar nobila-ți 
muncă, 
dăruit 
fericită a 
plinite semenilor tăi de 
miine.

Sub palpitația 
tiimă a semenilor aș 
vrea să simți toate 
gindurile, lot respec
tul. lauda, cinstirea și 
iubirea.

Ție omule iți apar
țin munca, rodul și-m- 
plinirea. Ție...

înalță

pe care le-ai 
cu conștiința 

muncii im-

Steta BOZERO

președinte ol 
municipol.

„Activitatea 
conjugotă cu 
trebuie 
rințelor actuale. Munca instruc- 
tiv-educativă o cadrelor didac
tice. trebuie să contribuie le rea
lizarea misiunii istorice a popo
rului nostru, constructor al so
cialismului".

In această atmosferă de 
suflețitor entuziasm și elan tine
resc este declarat deschis noul 
an școlar 1971 — 1972. In frunte 
cu învățătorii lor, cîteva clase se 
îndreaptă în rind spre i>o<ja lor 
școală, deschisă in incinta fos
tului local al liceului teoretic. 
Aici, alte emoții, altă așteptare, 
altă nerăbdare. Uniformele 
panglicuțele. ghiozdanele, au luat 
locul vechii uniforme de la 
min și grădinițe. Acum totul e 
pregătit pentru școală.

in-

noi,

că-

— Dar oare asta să fie adevă
rata noastră școală ? se întrea
bă Florina C.

— Dincolo de ușa oceosta e 
clasa noastră ne-a spus tova
rășa învățătoare, se gîndește Fe
lix P. Dar cum e ‘ ” 
Are și benei ? Toate 
dinile și nedumeririle se 
nează insă dinii odată cînd în
vățătoarea deschide ușa clasei 
și această mulțime nedumerită, 
curioosă și ne obdăfoare, pășește 
timidă și mirată in noua clasă. 
Pe bănci ii așteaptă Hori, cioco
lată și încă ceva.. Ceva... ce 
le-a oțios atenția încă Je cina 
au intrat in clasă... Cariile, căr
țile, otit de mult visate, aștep
tate și de care nu se vor mai 
despărți nicioda'ă.

Ionel Vlădon, nerăbdător, des
chide aritmetica și-i spune tatălui 
că-i va place și crede că-i fru
moasă. Mihaeia Bicoi promite

mamei ca-n carnețelul de note 
aflat pe bancă ii va aduce nu
mai zece.

Promisiuni, vise dorin! 
tiu micuții elevi. Ginduri, 
ronțe pentru părinți Au intiot 
timizi în alto lume, plină de noi 
bucurii, surprize, inedit.

l-am lăsat adînc:ți in 
ieșit ușor din clasă c 
că peste olți ani vor iași și din 
oceostă lume. Fermi insă. dîrji, 
stăpini pe toate comcile des
coperite, în oceastă nouă lume.

Si... din nou. alte

Sugestii pentru activități pionierești
Ordinul „Vînă

tarii de munte"

Problema instruirii tehnico- 
productive a format în anul 
școlar 1970—1971 principalul o- 
biect care a polarizat atenția 
atît în școlile de cultură gene
rala licee cil și in școlile pro
fesie riale. Rezultatele obținute 
și concretizate cu ocazia expo- 
jițre: -Invățămînt modern, in- 
■vâțămint practic” organizat de 
Inspectoratul școlar județean 
Ja sfîrșitul anului școlar pre
cedent, au condus la ideea că 
formarea unui om cu o boga
tă cultură generală în care să 
fie integrale in mod armonios 
multiple cunoștiințe in dome
niul tehnicii. presupunînd cu
noașterea temeinică a bazelor 
producției moderne. priceperi 
și deprinderi de a mînui teh
nica modernă ineepînd cu unel
tele cele mai simple.

Pentru a traduce in viață cu 
mai multă ușurință aa.i’izele la 
care s-a ajuns în această pri
vință este necesară o nouă op- 
lică din partea cadrelor asupra 
căilor de instruire tehnl.o-pro- 
ductivă

Pornind de la premisa că în
treaga acțiune educativă trebuie 
?ă aibă ca efect educarea co
munistă a tineretului, cadrele 
didactice trebuie să subordoneze 
toate acțiunile acestui țel. Dar 
pentru a realiza educația co
munistă a tineretului consider 
că este necesar ca toate activi
tățile educative să formve un 
sistem general unitar, după cum 
și fiecare activitate educativă 
să contribuie la dezvoltarea 
multilaterală, fizică, morală, es
tetică și intelectuală a oricărui 
Knăr. De aceea una 
principalele preocupări ale 
drelor didactice, care se «x

o ri'e practice ale elevi
lor, trebuie să fie orientată în 
așa fel îneît orice activitate 
practică să fie încadrată în 
mod irmonios în sistemul uni
tar al preocupărilor moral-edu- 
ca'.i-e Dacă nu înrer-ăm să re- 
zo ■ âm în acest fel activitățile 
lucrărilor practice, munca noas
tră poate duce la forma! sm 
în predarea cunoși nțelor. la 
accentuarea caracterului leore- 
1ic al învătămîntului practic și. 
ceea ce e mai grav. Ia alune
carea pe panta practicismului 
îngust — fără eficacitate edu
cat! -â. Pentru a preînlîmpina 
această situație este necesar ca 
întrenisa activitate din cadrul 
lucrărilor de instruire practi
că să constituie un tot unitar 
cu întreaga noastră muncă e- 
ducativă și să fie o preocupare 
a întregului colectiv didactic.

O atenție deosebită trebuie 
acordată și ideij că instruirea 
tehnico-product: vă și activitățile 
practice trebuie valorificate și 
din punct de vedere moral. Tn 
acest sens lucrările practice din 
ateliere, din laboratoare, cum 

’ rr/j-

loacele pe care le putem foiosi 
pentru formarea profilului mo
ral al elevilor. De asemenea, 
trebuie avut în vedere ca în
treaga activitate practică să fie 
organizată riguros și subordo
nată unor țeluri educative bine 
precizate, altfel s-ar putea trans
forma într-o activitate îngus
tă, ruptă de restu] activităților 
educative, predominînd carac
terul meșteșugăresc al lucrări
lor care are ca efect dobîndirea 
unor simple abilități manuale.

me de fier pentru laboratorul 
de chimie" deoarece in acest 
scop se pune accent pe timp. 
O influență pozitivă asupra co
lectivului de elevi are organiza
rea muncii de atelier pe echi
pe și grupe. Acest sistem de lu
cru pe lîngă faptul că sudează 
colectivul de elevi, stabilește o 
atmosferă de voioșie și priete
nie, contribuind la apropierea 
sufletească între colegi, promo
vează colaborarea dintre mem
brii grupelor, dezvoltă simțul

VALOAREA
EDUCATIVA
a lucrărilor

practice
din
ra

cii pă
Organizarea științifică a în- 

vățămintului practic pe baza do
cumentelor de partid asigură ti
neretului frumoase trăsături 
morale, valoroase pentru socie
tate. Astfel. în cadrul lucrări- 

^lor practice printr-o organizare 
’ rațională, se formează în rîn
dul tineretului o nouă concep
ție și atitudine față de muncă.

Rezultatele materiale ale ac
tivităților elevilor și utilității 
lor sociale trebuie să ducă la 
întărirea încrederii in forțele 
proprii, la schimbarea motivu
lui muncii.

Pentru realizarea acestor tră
sături consider că este necesar 
să se reflecteze asupra modu
lui cum se organizează activi
tatea elevilor în cadrul orelor 
de lucrări practice, deoarece 
multe cadre didactice acordă 
atenție executării unor lucrări 
pentru întrebuințarea timpului 
intr-un fel oarecare, neglijind 
stopul. In acest sens elevilor li 
se va spune : vom confecționa 
cile o masă de lucru pentru 
cercul de electrotehnică ; lucra
rea fiind planificată în 6 ore 
în felul acesta se pune accent 
pe scop. Nu se va spune timp 
de două ore „vom lucra la cle-

controlului și autocontrolului, 
o gîndire tehnică și estetică.

Experiența anilor a întărit 
convingerea că acolo unde sis
temul de instruire este organi
zat pe echipe sau grupe s-a ob
ținut în rîndul elevilor o opi
nie puternică, sănătoasă față de 
muncă, o responsabilitate pen
tru calitatea execuției unui o- 
biect cit .și pentru folosirea scu
lelor. Mai mult, s-a constatat 
că elevii fruntași n-au mai ră
mas indiferenți față de colegii 
lor rămași în urmă. In rîndul 
elevilor s-a manifestat mai pu
ternic simțul răspunderii. nu 
numai pentru acțiunile proprii, 
ci și pentru faptele celorlalți 
membri ai colectivului. După 
ce elevii se conving de foloase
le lucrărilor practice ei vor în
drăgi munca, schimbîndu-și a- 
titudinea față de orele de ac
tivități practice pe care sînt ten
tați să le considere ca o o- 
bligație școlară secundară. Cînd 
s-a observat schimbul în atitu
dinea elevilor față de muncă 
este momentul ca orele de diri- 
genție să sprijine activitățile 
practice prin introducerea unor 
teme în legătură cu valoarea 
socială, morală și educativă a

muncii, subliniindu-se in discu
ții rolul muncii în realizarea 
procesului tehnic și ideea că, 
orice muncă cinstită, onorează 
și înnobilează pe cel care o de
pune, ajută la întărirea și dez
voltarea patriei. Cred că nu 
este greșită introducerea în ac
tivitățile practice a unui sistem 
de muncă, acesta contribuind 
la intensificarea inițiativei, a 
capacității de muncă. Pentru ca 
lucrările practice de atelier, la
borator sau producție să aibă 
un efect pozitiv asupra elevilor, 
în sensul de a-i face mai bine 
dispuși, mai încrezători in for
țele lor, cu mai multă dragoste 
in pregătirea lucrărilor, consi
der că în atenția cadrelor di
dactice trebuie să stea următoa
rele :

1) lucrările practice nu tre
buie limitate numai la pregăti
rea teoretică și formarea de
prinderilor de a mînui unelte. 
Ele trebuie valorificate și din 
punct de vedere educativ pen
tru formarea profilului moral 
al tineretului;

2) seriozitatea și conștiinciozi
tatea în muncă, integrarea în 
colectiv, responsabilitatea pen
tru activitatea proprie, respec
tul față de oamenii muncii, a- 
jutorul reciproc, atitudinea fa
ță de utilaje și scule, optimism 
și entuziasm în muncă, încre
dere în sine, modestie și iniția
tivă sînt tot aii tea forțe morale 
valoroase pentru societate pe 
care le putem sădi în conștiința 
elevilor prin lucrările practice.

3) pentru a da activităților 
practice eficacitatea educativă 
dorită se impune organizarea 
lor metodică, integrarea lor în 
complexitatea acțiunilor educa
tive, subordonîndu-le formării 
idealului educației comuniste la 
elevi.

4) în vederea formării perso
nalității elevilor, învățămîntul 
tehnico-practic și lucrările prac
tice trebuie bazate pe un pro
fund umanism. Este necesar să 
dublăm stăpînirea tehnicii noi 
cu o conștiință morală comu
nistă fermă.

5) pentru dezvoltarea spiritu
lui critic și autocritic, metoda 
discuțiilor și analiza muncii în 
colectiv creează forțe noi opini
ei colectivului, care ajută '.a 
însușirea unei discipline liber 
consimțite, la lichidarea rămî- 
nerii în urmă și a greutăților 
în muncă.

Desigur, nu am precizat toa
te formele de lucru ale muncii 
educative de la activitățile prac
tice, analizate și completate, a- 
dopta'.e specificului fiecărei 
școli. Vom reuși ca orele de in
struire practică să devină un 
mijloc de destindere în odih
na activă, contribuind la pro
cesul de educare comunistă a 
tineretului școlar.

Praf. loan DUMITRU

caracter mili- 
pregătit și des- 
deveni rnern. ra- 

recoman- 
și zile

Seară

audiție
Ieri, in sala bibliotecii clu

bului din Perila a avut loc 
o seară de audiție „Teatrul 
lui Vasile Alecsandri", care 
s-a bucurat de succes.

Prinia oră de laborator 
la Liceul teoretic Petroșani

Foto ’ I. Licit

Un joc cu 
tar caic, bine 
fășurat, poate 
bil pentru copii. 11 
dăm pentru vacanțe 
libere.

Locul de organizare ! un 
teren accidentat și împădurit 
(neapărat în apropierea tabe
rei, școlii) care va fi marcat 
cu semne convenționale oficia
le sau anume stabilite (înain
te, la stînga, 100 m. împrejur 
ele).

Pregătirea : O echipă specia
lă, de preferință comandantul 
unității și cîțiva pionieri, care 
din anumite motive nu pot 
participa la joc, trasează, cu o 
zi înainte, și în mare taină, 
traseul care urmează să f e 
parcurs- Pe traseu vor ascun
de (în scorburi, sub pietre, in 
copaci) plicuri cu întrebări și 
diferite teme de istețime sau 
practicei să acorde primul aju
tor, să amenajeze o punte, să 
gătească, să cînte etc).

Organizarea : Unitatea se îm
parte în mai multe echipe (se 
poate respecta și structura de
tașamentelor) de forte egale. 
Fiecare echipă iși alege coman
damentul și acordă grade (ge
neral, colonel, maior, căpi
tan ele.). Startul de plecare se 
dă la intervale de 15'—20' pen
tru fiecare echipă după ce, în 
prealabil, i se înmîneaz 
mul plic. Respeclînd i.id

din plic, echipa trebuie să par
curgă terenul orientîndu-se du
pă semnele convenționale pî- 
nă la plicul al doilea, pe care, 
dacă îl găsește, execută indi
cațiile cuprinse in el, îl așează 
Ia loc și pornește mai departe.

După ce toate echipele «u 
parcurs terenul, au răspuns la 
întrebări, au rezolvat șarade, 
careuri de rebus și au trecut 
probele practice, judecătorii 
(sau observatorii) ascunși la 
fiecare punct de control ana
lizează și acordă punctajul, 
premiile.

Premiile și festivitatea de 
premiere trebuie să fie, de ase
menea, originale, interesante; 
decorații confecționate din 
scoarță de copaci și frunze, 
avansări în grad etc.

Comandant de pionieri fiind, 
ara organizat vară de vară cu 
fiecare serie de 
joc. Intrebîndu-i 
anume le-a 
în tabără, chiar și după a 
de zile, 
spună.

ă de
tabără acest 
pe elevi ce 

plăcut mai mult

au fost în stare să-mi

joc frumos. Este fotbal 
handbal 

; este o cursă 
obstacole 
Este un

— Un
și nu-i fotbal ; este 
și nu-i handbal ;
cu surprize și obstacole dar 
nu numai atît. Este un joc 
nou, un joc combinat care poa
te fi practicat în aceeași mă
sură și cu aceeași plăcere de 
băieți și fete.

Locul de desfășurare : tere
nul de sport, dar mai ales un 
teren accidentat, un platou, o 
poieniță.

Pregătirea: se marchează
terenul — un hexagon cu latu
rile de 25—30 m. marcate la 
punctele de întîlnire printr-o 
grămadă de pietre.

jucătorii se 
echipe (de 

jucători). O. 
și cealaltă ;a 

în apărar.e 
re punct din

Desfășurareag j 
împart în două 
8, 10, 15, 20 de 
echipă ia bătaie 
apărare. Echipa 
fixează Ia fiecan 
hexagon un jucător. Ceilalți se 
împart peste tot pentru a reuși 
să prindă mingea (de fotbal, 
handbal, volei) și s-o aducă țn 
joc.

Primul jucător „de la bătaie'" 
sau o lovește 

trimite
aruncă mingea 
cu piciorul pentru a o 
cît mai departe în afara tere
nului și fuge pînă cînd cei din 
apărare o recuperează și o a- 
runcă în teitn. Dacă reușește 
să înconjoare terenul primește 
60 de puncte, dacă aleargă doar 
distanța unei laturi, 10 puncte, 
ș.a.m.d. Urmează al doilea, care 
aruneînd mingea fuge și el și 
dă colegului posibilitatea să se 
deplaseze. Cînd toți „au bătui 
mingea" cei din apărare trec 
în atac. La sfîrșit se face punc
taj'-‘ și premierea.

de atentie
jocului, folo-

1 această formulă cu ’ an 
poruncă, indică jucătorilor 
execute anumite mișcări, 
rostească anumite cuvinte.

în

Conducătorul 
sind 
de i 
să < 
să i 
Cei care execută fără ca 
prealabil să fie rostită formula 
sînt eliminați din joc. De exem
plu : Jak a spus: așezați-vă 
jos! Toți se așează. Insă pen
tru a le încerca atenția porun
cește imediat : ridicați-vă ! Fi
rește că unii vor sări imediat, 
fără să se fi rostit formula și 
vor fi eliminați din joc. In fe
lul "acesta jocul continuă.

Prof. Gligor HAȘA
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PLENARA
(Urmare din pag. 1)

rd Oeeș, președintele Uniunii 
Județene a cooperativelor de 
producție, Rusan Eronim, direc
tor ceneral al întreprinderii 
t-iectrocentralc — Dtva, Soss 
Andrei, președintele conciliului 
județean al oamenilor muncii 
de naționalitate maghiara. Gri- 
gore Boieru, maistru, secreta
rul comitetului de partid al 
șantierului IV al l.C.S. Hune
doara.

Parlicipanții la dezbateri au

dat o înaltă apreciere grandi
osului program al educației so
cialiste elaborat de tovarășul 
Nicolae Ccaușescu, neprețuitei 
contribuții personale a secre
tarului general al partidului 
la vasta operă de creare a o- 
mului nou — om cu conștiință 
socialistă desăvârșită, cu o so
lidă pregătire politică, ideolo
gică și profesională, devotat 
fără margini cauzei partidului 
și înfloririi patriei noastre, 
constructor activ al socialismu
lui multilateral dezvoltat în

LĂRGITĂ A COMITETULUI 
HUNEDOARA AL P.

JUDEȚEAN

România. Vorbitorii au eviden
țiat aspectele bune din munca 
politică, ideologică și cultural- 
educativă desfășurată de orga
nele .și organizațiile de partid, 
de instituțiile județene specia
lizate, au criticat și combătut 
cu tărie lipsurile și neajunsu
rile care se mai manifestă și

au făcut propuneri pentru îm
bunătățirea generală a întregii 
activități din acest larg dome
niu al muncii de partid. Toto
dată, cei care au luat cuvîntul 
și-au exprimat hotărârea fermă 
de a depune eforturi sporite, 
întreaga lor capacitate de mun
că. pentru realizarea neabătută

a sarcinilor mărețe trasate de 
Congresul al X-lea al Partidu
lui Comunist Român, pentru 

'înfăptuirea punct cu punct a 
programului de îmbunătățire a 
activității po’.itico-ideologice, de 
educare marxist-leninistă a în
tregului nostl-u popor.

Intîmpinat cu puternice a-

C. R.
plauze a luat cuvîntul tovară
șul IL1E VERDET.

In continuare, participant la 
plenară au adoptat programul 
de măsuri, menit să ducă la 
promovarea unei vaste și efi
ciente munci politice, ideologice 
și cultural-educative, în rîndul 
comuniștilor, a tuturor oameni

lor muncii din municipiile, ora
șele și comunele județului Hu
nedoara.

Dînd curs dorinței unanime, 
parlicipanții la plenară au a- 
dopiat, într-o atmosferă de pu
ternic entuziasm, de profund a- 
tașament față de partid, o tele
gramă adresată Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Român, personal tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, societarul 
general al partidului, cel mai 
iubit fiu al poporului nostru.

Cu prilejul Plenarei lărgite a 
Comitetului județean de partid 
a fost organizată o expoziție cu- 
prinzînd materiale, forme și 
mijloace folosite în munca po
litică de masă desfășurată do 
organizațiile de partid din ju
dețul Hunedoara. Expoziția a 
întrunit aprecierile unanime ale 
participanților la plenară, ea 
oferind o gamă largă și variată 
de mijloace pentru desfășurarea 
unei activități eficiente în a- 
cest domeniu ai muncii d» 
partid.

Informarea prezentată de tovarășul loachim Moga
(Urmare din pag. 1)

După ce a expus principalele 
realizări ale organizațiilor de 
partid, ale oamenilor muncii 
din județul nostru în înfăptui
rea politicii partidului — expre- 
6îe vie a progreselor înregistra
te pe planul educației comu
niste — primul secretar al Co
mitetului județean de partid a 
spus :

In documentele Congresului 
nl X-Jea, ale plenarelor C.C. dl 
F.C.R., în cuvântările și indica
țiile secretarului generai al 
partidului nostru sînt stabilite 
cu o deosebită claritate jaloa
nele edificării societății socialis
te multilateral dezvoltate în 
România. Desprindem din aces
tea, ca o condiție fundamenta
lă a mersului înainte, necesita
tea Și obligația de a lupta pen
tru făurirea unei înalte conști
ințe socialiste care să asigure 
participarea fiecărui comunist, 
a fiecărui cetățean, cu toată 
pasiunea și abnegația, la asigu
rarea succesului construcției a- 
cestei societăți.

Analizând de la nivelul unor 
asemenea cerințe preocupările 
de până acum ale organizației 
județene de partid, constatăm 
alături de rezultatele pozitive, 
și existența unor deficiențe in 
activitatea noastră de formare 
ideologică și călire politică a 
oamenilor muncii.

Așa cum s-a subliniat, cin 
■punct de vedere cantitativ, mun
ca de propagandă desfășurată 
Jn ultimul timp a căpătat o sfe
ră mai largă de cuprindere. 
Raportând însă activitatej noa
stră la cerințele formulate în 
propunerile -Și în expunerea to
varășului Nicolae Ceaușescu la 
consfătuirea de lucru a activu
lui de partid din domeniul ideo
logiei, ne dăm seama că orga
nele și organizațiile de partid 
mu au făcut totul pentru s.lu
area întregii muari de educație 
Ja nivelul cerințelor și al posi
bilităților reale pe care le a- 
vem. Uneori propaganda desfă
șurată a avut un caracter festiv, 
unilateral. In cele mai multe ca
ruri ne-am axat pe populariza
rea realizărilor — lucru nece
sar, dar care nu trebuie absolu
tizat — și mai puțin pe proble- 
-mcle de fond ce le avem de re
zolvat în economie, în vjața in
ternă de partid. în învățăminS 
și cultură. în formarea etico- 
morală a oamenilor. S-a acțio
nat insuficient în direcția com
baterii unor fenomene negative 
ca nepăsarea, neglijența, necin
stea. trîndăvia. lipsa de răspun
dere etc.

In învățământul de partid s-au 
manifestat fenomene de tehni
cizare, formalism, superficiali
tate. care au diminuat eficiența 
scontată. Au existat cazuri de 
organizare birocratică a unor 
cercuri și cursuri, în care o 
parte a cursanților au fost în
cadrați fără a ține seama de 
dorințele lor. au repetat mai 
mulți ani aceeași formă sau 
forme similare de învățământ, 
din care cauză nu au manifes
tat suficient interes față de 
program, nu au parVcipat ia 
dezbateri sau au lipsit de. Ia 
expuneri și seminarii. Cele mai 
multe exemple de acest fel s-au 
Sntîlnit la unitățile forestiere 
și de industrie locală .'le Ia O- 
răștie și Hațeg, Ia I.M. Hune
doara, T.C. Deva, in unele or
ganizații de bază de li T.C.M.M. 
Petroșani, organizațiile comer
ciale din Deva, Petroșani. Hu
nedoara și Brad, precum și în 
comunele Brănișca. Rîu de 
Mori, Baru, Răchitova, Mărti- 
nești, Turdaș. Șoimuș etc. Con
siderăm că vina principală a- 
•parține organizațiilor de partid 
j-cspective, îndeosebi secretarilor 
acestora, care nu au respectat 
fntrutotul indicațiile date, n-au 
manifestat inițiativă și preocu
pare pentru a face din învăță
mîntul de partid un instrument 
eficace de ridicare a nivelului 
politic și ideologic.

Au existat cazuri de propa
gandiști care nu au oferit 
exemplu pozitiv în pregătirea 
teoretică și metodică, prezen- 
■tfndu-se.în fața cursanți’or :n- 
•tificienl pregătiți, din care ca- 
■»zâ au recurs adesea la citirea 
textelor ce formau obiectul te
melor.

în legătură cu a«stea. vorbi
torul a arătat că nici Cabinetul 
Județean de partid- nu poate fi 
absolvit de răsoundere. Acesta 
n-a urmărit cu atenție modul 
rum au fost recrutați și pregă
tiți propagandiștii, nu a exerci
tat un control sistematic și nu 
a acordat un ajutor mal concret 
cercurilor de învățământ și pro
pagandiștilor. Cred că sântei i de 
acord — a continuat vorbito
rul— că nu a fost pe măsura 
cerințelor nici preocuparea 
noastră pentru a atrage diferi
tele categorii de intelectuali la 
procesul de pregătire politico-- 
ideologică.

Lipsuri serioase s-au consta
tat și in dezbaterile ideologice 
din cadrul adunărilor generale 
ale organizațiilor de bază, mai 
cu seamă in ce privește conți
nutul și concluziile ce trebuiau 
desprinse din acestea. Nu a e- 
xîstat suficient descernămînt în 
alegerea temelor, recurgîndu-se 
uneori la subiecte generale, fă
ră tangență cu specificul și pre
ocupările oamenilor ; în unele 
organizații din construe,ii, uni
tăți forestiere și localități înde
părtate, dezbaterile n-au cunos
cut o organizare sistematică. o 
densitate corespunzătoare.

Nu spunem o noutate, tova
răși, cînd afirmăm că adunări
le generale ale organizațiilor de 
partid constituie o adevărată 
școală de educație a comuniș
tilor, locul unde se conturea
ză coordonatele activității vi
itoare, unde se confruntă opinii 
și de unde izvorăsc cele mai 
valoroase soluții. De aici și con
cluzia necesară că fiecare adu
nare generală indiferent de su
biectul pus în discuție, trebuie 
să exercite o puternică infuen- 
ță educativă, să aibă un ecou 
adine în conștiința comuniștilor, 
să contribuie la formarea și 
dezvoltarea lor ca militanți re
voluționari. Punînd față în fa
ță aceste cerințe cu realitățile 
din unele organe și organizații 
de partid din județul nostru, 
putem spune că mai avem în
că foarte mult de făcut pentru 
ridicarea rolului adunărilor de 
partid la nivelul sarcinilor 
mari care stau în fața noastră. 
Avem în vedere in mod deo
sebit situațiile cînd luni în șir 
organizații de bază pun in dis
cuție în exclusivitate probleme 
de producție datorită faptulb^ 
că tematicile adunărilor nu 
sînt judicios echilibrate, astfel 
incit în atenția comuniștilor să 
se afle probleme educative, ale 
vieții interne de partid, de con
ducere a organizațiilor de masă, 
toate acestea, firește în contex
tul realizării sarcinilor economi
ce și sociale. în strînsă legătu
ră cu starea de lucruri din uni
tatea în care își desfășoară ac
tivitatea.

De altfel, în aceste organiza
ții Și nu numai în acestea, se 
manifestă carențe și în alte la
turi ale vieții interne de partid. 
Nu rareori întîlnim aici lipsă 
de combativitate, un slab spi
rit critic și autocritic, insufi
cientă operativitate în analiza
rea fenomenelor negative din 
activitatea unităților, a mem
brilor de partid și cadrelor ,cu 
munci de răspundere, și adop
tarea unor măsuri care să con
ducă în mod hotărât la îndrep
tarea situației. Unii membri de 
partid nu se achită de înda
toririle elementare ce le revin 
— lipsesc de la adunările ge
nerale, nu-și achită cu regula
ritate cotizația, se sustrag de la 
îndeplinirea sarcinilor profesio
nale, manifestă lipsă de grijă 
și dezinteres față de averea ob
ștească, privesc cu pasivitate și 
îngăduință risipa, sustragerea 
din bunul obștesc. Din neferi
cire, asemenea manifestări se 
întâlnesc și la unele cadre cu 
munci de răspundere împotriva 
cărora nu s-au luat la timp mă
surile cuvenite. Caracteristice 
din aceste puncte de vedere sînt 
aspectele întîlnite la unele or
ganizații de partid de la C. S. 
Hunedoara, E. M. Dîlja, I. M. 
Hunedoara, U.E.L. Hațeg, co
merț Deva și Hunedoara, C.A.P. 
Banpotoc, Livadia, Mărtinești, 

' Dineu Mare și altele.
Considerăm că este locul să 

spunem că o bună parte din 
aceste neajunsuri se datoresc 
și membrilor comitetelor jude
țean, municipale și orășenești 
de partid care participă prea 
puțin la viața organizațiilor de 
partid din întreprinderi, agri
cultură. școli, iar ajutorul a- 
cordat acestor organizații este 
sporadic și insuficient.

Vorbitorul a arătat apoi că 
unele cadre cu funcții de răs
pundere în aparatul economic 
și de stat au subestimat sarci
nile politice, socotindu-le ca 
preocupări exclusive ale orga
nizațiilor de partid. Asemenea 
mentalități sînt străine partidu
lui nostru. Acești tovarăși tre
buie să înțeleagă că ei au fost 
promovați de partid ca oameni 
politici și deci trebuie să pună 
pe primul plan preocuparea 
pentru înfăptuirea politicii parti
dului. întîlnim de asemenea ca
zuri cînd unele cadre nu ma
nifestă suficientă receptivitate 
față de sesizările și cererile oa
menilor muncii, încercări de 
gîluire a criticii, favoritisme, 
familiarisme.

In expunerea la consfătuirea 
dc lucru a activului de partid 
din domeniul ideologiei tovară
șul Nicolae Ceaușescu sublinia 
că pentru a înfăptui societatea 
socialistă multilateral dezvolta
tă .este necesar să ne preocu
păm de ridicarea nivelului po

litic, a conștiinței comuniste a 
tuturor membrilor de partid, 
deoarece fiecare membru de 
partid, la locul său de muncă, 
trebuie să fie un activist, un 
luptător pentru înfăptuirea li
niei politice generale a parti
dului nostru, pe care să o în
țeleagă, să știe să o explice, 
să-i convingă și pe alții de 
justețea ei”.

In spiritul acestei prețioase 
indicații. caracteristica domi
nantă, definitorie a activității 
politice și cultural-educative tre
buie să o constituie strădania 
colectivă de a contribui la for
marea omului nou, la comba
terea unor fenomene negative 
din viața economică și socială. 
In acest sens, organele și or
ganizațiile de partid au la în- 
demînă o multitudine dc for
me și mijloace de influențare 
politică, de informare și cul
turalizare a maselor.

Cu toate acestea, în munca 
politică de masă există nume
roase neajunsuri; se fac insu
ficiente eforturi pentru genera
lizarea experienței acumulate 
în cursul anilor și pentru a 
găsi forme mai atractive și cu 
un mesaj educativ mai eficient. 
Unele organizații dc partid de 
la întreprinderea minieră Hu
nedoara, E. M. Aninoasa, E. M. 
Dîlja, U.M.M.R. Simcria, I.G.C.L., 
unitățile comerciale și Fabrica 
de pîine din Deva sau de la 
cooperativele agricole de pro
ducție din Căstău, Boșorod, 
Banpotoc, Hărău și alteie nu 
acordă importanța cuvenită 
muncii politice de la om la om, 
gazetelor de perete, panourilor, 
graficelor, brigăzilor artistice 
de agitație, expunerilor, celor
lalte forme în rezolvarea sar
cinilor din formațiile de lucru 
respective. Numai așa se ex
plică faptul că aici agitatorii 
nu sînt instruiți cu regulari
tate, unii figurînd doar pe ta
bele fără nici o activitate con
cretă.

Situația este similară și in 
ce privește agitația vizuală. La 
multe gazete de perete se pu
blică articole cu caracter ge
neral, altele nici nu mai exis
tă, iar caricaturile, satira. în 
general, prin care se poale și 
se impune luarea unei poziții 
combative față de neajunsuri, 
lipsește. Cit despre brigăzile ar
tistice de agitație, trebuie să 
spunem că sînt departe de ceea 
ce ar trebui să fie. Unele s-au 
și desființat iar altele au o ac
tivitate sporadică. Se folosesc 
în mică măsură și alte forme 
ale muncii politice cum sînt : 
convorbirile în grup, dialogul, 
răspunsurile la întrebări, schim
burile de experiență, demon
strațiile praotice, serile de cal
cul, jurnalele vorbite, consul
tațiile, concursurile tematice, 
cercurile de citit și altele.

Serioase neajunsuri există și 
în activitatea de informare a 
oamenilor muncii. Nu în toate 
organizațiile de partid sînt ex
plicate temeinic, pe larg, cu 
sensul și implicațiile lor ma
jore, hotărîri importante care 
se referă la politica internă și 
externă a partidului și statu
lui nostru, prevederile unor 
legi, decrete și altele.

Toate aspectele negative men
ționate mai sus s-au repercu
tat negativ în activitatea unor 
întreprinderi, secții, sectoare, 
șantiere, unități agricole, insti
tuții. Fenomenul nefolosirii tim
pului de lucru — ca aspect e- 
vident al stării indisciplinare 
— se manifestă și acum cu 
toate consecințele lui negative. 
Pe 8 luni din acest an, indi
cele de folosire a fondului de 
timp de lucru este realizat doar 
în proporție de numai 94.5 la 
sută. Pe aceeași perioadă s-au 
înregistrat peste 1 milion om 
ore nelucrate din cauza absen
țelor nemotivate și învoirilor și 
aproape 115 000 om ore între
ruperi în producție. Toate a- 
cestea, în condițiile prestării 
a mai mult de 2,6 milioane om 
ore suplimentare. Cele mai mul
te absențe nemotivate și în
voiri sînt la C. C. Petroșani, 
C.M.N. Deva, întreprinderile 
miniere Barza și Hunedoara, 
C.E.I.L. Deva, C.S.H.și U.M.M.R. 
Simeria. La cea mai mare parte 
din acestea s-a efectuat un 
număr exagerat de ore supli
mentare.

Dacă mai adăugăm și greu
tățile determinate de fluctua
ția forței de muncă și de alte 
perturbări ale procesului de 
producție ne apar mai clar și 
motivele pentru care, după 8 
luni, unele întreprinderi au în
registrat serioase rămîneri în 
urmă la anumiți indicatori prin
cipali ai planului de stat. Ast
fel, nu au realizat prevederile 
la producția globală și produc
tivitatea muncii E. M. Deva și 
U.E.L. Hațeg, iar întreprinde
rile „Vidra' și F. C. Orăștie, 
„Marmura' Simeria, întreprin
derile de industrie locală de la 
Brad, Deva, Hațeg și Orăștie 
nu au realizat planul de ex
port. S-au manifestat neajun
suri și în ce privește respec
tarea N.T.S., organizarea mai 

bună a locurilor de muncă, fo
losirea în mod cit mai judicios 
a bazei materiale și a fondu
rilor care sînt puse la dispo
ziția unităților pentru preveni
rea accidentelor și a îmbolnă
virilor profesionale.

In programul de educație co
munistă și în expunerea tova
rășului Nicolae Ceaușescu — a 
spus in continuare vorbitorul 
— s-a evidențiat pregnant rolul 
și poziția comunistului în so
cietatea noastră, necesitatea e- 
ducării comuniștilor pentru a 
ști ce înseamnă a fi membru 
de partid, luptător consecvent 
împotriva vechiului, a menta
lităților retrograde. Trebuie să 
arătăm insă că in direcția for
mării unei conduite elico-mo- 
rale ireproșabile a membrilor 
de partid, avem destule lacu
ne. Sînt încă membri de partid 
care săvârșesc abuzuri, încalcă 
legislația țării, se dedau la acte 
compromițătoare, punînd j'n si
tuație neplăcută și organizațiile 
din care fac parte. S-a ajuns 
în situația ca unii membri de 
partid cu munci de răspundere 
ca Vasile Florea și Ion Pozî- 
nărea, fostul director și respec
tiv fostul inginer șef la I. M. 
Hunedoara, Ioan Moldovan și 
Gheorglie Voi cu, foști directori 
la clubul ..Siderurgistul”, să fie 
excluși sau sancționați pentru 
abateri deosebit de grave. De 
asemenea, sînt unii membri de 
partid cu munci de răspundere 
in economie, aparatul de stat, 
instituții care tolerează o sea
mă de abateri de la disciplina 
de partid și dc stat.

Ne îngrijorează, tovarăși și 
creșterea stării infracționale în 
anumite sectoare, îndeosebi în 
comerț. In semestrul 1 a! aces
tui an, față de aceeași perioa
dă a anului trecut, infracțiu
nile au crescut, în mod deose
bit delapidările, furturile din a- 
vutul obștesc, înșelăciunea în 
dauna avutului obștesc, negli
jența și abuzul în serviciu. Re
țin atenția faptele antisociale 
săvîrșile de Iacob loan, fost 
contabil șef la T.A.P.L. Deva, 
care și-a însușit necinstit peste 
100 000 Iei, Dobra Petru, fost 
gestionar în Băița, 200 000 lei, 
Tudor loan dc la Vinalcool Hu
nedoara 400 000 lei și Bolcu loan 
de la O.L.F. Brad, care a furat 
maj multe vagoane de ceapă 
și pe care le-a vîndut cu peste 
100 000 lei.

Față de starea infracțională 
din județ, considerăm că se fac 
vinovați, alături de unele or
gane și organizații de partid, 
de masă — și aș spune că în 
primul rînd — conducătorii u- 
nităților economice, ai organe
lor noastre de stat, miliție, pro
curatură și justiție, care au ac
ționat insuficient și fără efi
ciența necesară în direcția pre
venirii infracțiunilor, pentru 
respectarea strictă a legalită
ții socialiste. Se manifestă încă 
multă blîndețe față de cei care 
atentează la bunul obștesc, fa
ță de cei care încalcă legile 
statului, normele de conviețui
re in societate.

Referindu-se la modul cum se 
desfășoară activitatea cultural- 
educativă, vorbitorul a subli
niat că activitatea desfășurată 
de instituțiile cultura’-artistice, 
de sindicate, organizațiile U.T.C. 
a răspuns și răspunde încă în 
mică măsură funcției politico- 
educative. In case de cultură, 
•cluburi, cămine culturale s-a 
pus în unele perioade accentul 
pe activitățile de divertisment, 
pe realizarea de venituri bă
nești, noglijîndu-se în mod ne- 
permis conținutul activității. 
Munca cultural-artistică desfă
șurată cu formațiile de ama
tori are un caracter discon
tinuu, cu mari mobilizări în pe
rioada concursurilor și cu va
canțe prelungite după aceea.

Nici repertoriile teatrelor pro
fesioniste din județ, nu au a- 
vut in toate cazurile un con
ținut de idei educativ, iar 
calitatea artistică a interpre
tării uneori lasă de dorit. A- 
ceasta a condus, în special, la 
Teatrul de stat din Petroșani, 
și -la scăderea numărului de 
spectatori.

Se poate aprecia că institu
țiile noastre cultural-artistice, 
sindicatele, organizațiile U.T.C.. 
Oficiul județean de turism au 
încă lipsuri serioase în folosi
rea instructiv-educativă a tim
pului liber al oamenilor mun
cii. Duminicile cultural-sporti
ve, organizate cu regularitate 
anii treeuți în Valea Jiului, la 
Orăștie și în alte localități, au 
loc acum destul de sporadic. 
Desigur, aceste stări de lucruri, 
orientarea unilaterală a muncii 
cultural-educative se datoresc 
unui stil defectuos de muncă 
al factorilor care răspund de 
acest domeniu.

Insuficient s-au ocupat orga
nizațiile de partid, de sindicat 
și ale U.T.C., Comitetul jude
țean pentru cultură și artă și 
inspectoratul școlar precum și 
ceilalți factori cu competențe 
și răspunderi in acest domeniu 
de formare la masa de oameni 
aj muncii a unși concepții ma

teria’.ist-dialectice despre natu
ră și societate.

Din conținutul documentelor 
ix? care le dezbate plenara 
noastră — se spune in infor
mare — rezultă eu claritate sar
cinile de mare răspundere le
gate de educația politică și ce
tățenească a tineretului. In 
imensa lui majoritate tineretul 
din județul nostru este munci
tor, sirguincios, devotat cauzei 
construcției socialismului. Aces
ta tinde tot mai mult să se în
cadreze in munca productivă 
din mină, din uzină sau de ‘pe 
ogoare.

Faptu] că avem un tineret 
harnic și devotat cauzei coli
strucției socialismului nu tre-
buie să ne ducă la automul-
țumire, la neglijarea fenome-
nelor negative chiar dacă ele se 
manifestă izolat. Trebuie spus, 
că există situații cînd unii ti
neri vor mai degrabă să de
vină funcționari, iar o parte 
duc o viață parazitară, trăiesc 
pe seama părinților și a socie
tății, au manifestări cosmopoli
te sau huliganice.

Neajunsurile in activitatea și 
atitudinea unor tineri se dato
rase în primul rînd Comitetu
lui județean al U.T.C. și ce
lorlalte organe și organizații 
U.T.C., care nu-și fac îndeajuns 
simțită prezența in mijlocul ti
nerilor din întreprinderi, șan
tiere, unități agricole, școli, în 
preocupările și aspirațiile lor. 
In același timp, aceste neajun
suri se datoresc și organizați
ilor de sindicat, consiliilor popu
lare, organizațiilor de femei, 
conducerilor întreprinderilor, ca
re nu s-au preocupat la nivelul 
cerut și în raport cu răspun
derile ce lc revin în acest sens.

Trebuie spus, de asemenea, 
că unele organe și organizații 
de partid au neglijat sarcina 
statutară de a se ocupa direct 
de îndrumarea organizațiilor 
de tineret, unii secretari și 
membri ai birourilor unor or
ganizații nu participă decit ra
reori la manifestările și acțiu
nile tineretului.

In condițiile perfecționării în- 
vățămînlului, școala — organi
zația de partid dc aici, cadrele 
didactice, organizațiile de tine
ret — constituie principalul fac
tor de educație a tinerei gene
rații, în școlile noastre de toate 
gradele s-au obținut uncie re
zultate în intensificarea activi
tății de educație politică, ce
tățenească prin și pentru mun
că. Totuși, în aceste unități e- 
xistă încă multă inerție-în apli
carea măsurilor stabilite dc con
ducerea partidului pentru lega
rea mai strînsă a învățământu
lui de producție.

Un mijloc eficient de educa
ție a tineretului îl constituie 
munca voluntar-oatriotică Mun
ca este în fond primul act de 
conștiință înaintată, de patrio
tism. Considerăm însă că or
ganizația județeană a U.T.C. a 
făcut încă puțin pentru antre
narea întregului tineret la mun
ca patriotică.

In activitatea politico-ideolo- 
gicâ desfășurată de către Co
mitetul județean de partid, de 
către organele și organizațiile 
de partid, în organizarea și mo
bilizarea colectivelor de muncă 
la înfăptuirea obiectivelor eco
nomice și social-culturale un 
aport însemnat l-au adus și 
cele două ziare locale — ..Dru
mul socialismului” și „Steagul 
roșu”. Este necesar ca în viitor 
redacțiile celor două ziare să 
pună un mai mare accent pe 
îmbunătățirea conținutului, care 
să fie în strînsă concordanță 
cu acțiunile și preocupările Co
mitetului județean de partid, 
cu cerințele pe care le ridică 
procesul construcției socialiste 
din județul nostru, masele largi 
de cititori. Este necesar să se 
pună accent mai mare pe pro
blemele teoretice și ideologice, 
pe generalizarea activității po
zitive de educare marxist-leni
nistă a membrilor de partid, a 
tuturor oamenilor muncii, a or
ganizațiilor noastre de partid. 
Colegiile de redacție, redactorii 
șefi să se ocupe mai pregnant 
de prezentarea chipului omului 
nou, înaintat, a rolului și po
ziției comunistului în societa
tea noastră, a muncitorului ca
re făurește bunuri materiale și 
spirituale, a țăranului de pe 
ogoare, a intelectualului legat 
de popor, care prin activitatea 
ce o desfășoară transpun în 
viață politica partidului și sta
tului nostru. Ziarele noastre 
trebuie să manifeste mai multă 
combativitate și exigență față 
de neajunsuri, față de stările 
de lucruri negative din toate 
domeniile de activitate.

Transpunerea în viață a sar
cinilor ce ne revin din amplul 
program de educație comunistă 
— se arată în informarea pre
zentată de tovarășul loachim 
Moga — va asigura întărirea 
rolului conducător al organi
zațiilor de partid, ridicarea la 
nivelul etapei în care ne găsim 
a conștiinței comuniștilor, a tu
turor oamenilor muncii, va con
tribui la cimentarea -și mai pu- 

tcrnică a unității moral-politice 
și ideologice a celor ce mun
cesc — români, maghiari, ger
mani și de alte naționalități — 
in jurul partidului, va genera 
noi eforturi creatoare in toate 
domeniile de activitate.

Măsurile elaborate de secre
tarul general al partidului nos
tru, indicațiile de o inestima
bilă valoare teoretică și prac
tică cuprinse în expunerea sa 
la consfătuirea activului de 
partid din domeniul ideologiei, 
precum și concluziile șj propu
nerile reieșite din adunările ge
nerale, plenarele comitetelor de 
partid, activitatea desfășurată 
în această perioadă, constituie 
un cuprinzător îndrumar pen
tru organizația județeană de 
partid în vederea introducerii 
in întreaga activitate ideologi
că, politică și cultural-educa- 
tivă a unui puternic spirit 
partinic, spiritul clasei munci
toare : combativ, ferm, revolu
ționar.

Este locul și cazul să relevăm, 
stimai i tovarăși, faptul că or- 
gani/a(ia .județeană de partid 
Hunedoara s-a bucurat și 
se bucură de un sub
stanțial și permanent ajutor 
din partea conducerii de partid 
și <le stat, personal a tovară
șului Nicolae Ceaușescu, pentru 
care exprimăm și cu acest pri
lej, în numele comuniștilor, al 
tuturor oamenilor muncii de pe 
întinsul județului cele mai cal
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nu doar prin cunoștințele 
lor profesionale și devota
mentul uman, dar și prin- 
tr-o parte din sîngele său. 
Nu am scăpat prilejul unui 
dialog cu câțiva donatori și 
primitori de singe.

— De ce donați singe ? — 
ne-am adresat medicului 
IOAN BĂLAN, cu citeva 
ore înainte de a pleca la 
sărbătorirea a 35 de ani de 
la absolvirea Facultății de 
medicină din București.

— Pentru că iubesc oame
nii — a venit răspunsul cel 
mai scurt și mai firesc po
sibil — și pentru că oame
nii au întotdeauna nevoie 
unul de altul.

— Ați mai donat ?
— Da. și din aceleași mo

tive.
— Nu vă e frică ?
— Păi de ce ? E o simplă 

înțepătură pe care aproape 
că nu o simți. Nu ai nici 
Un sentiment neplăcut, nici 
o tulburare și în 72 de ere 
sîngele cedat se reface com
plet. stimulând o serie de 
organe ale corpului uman. 
De multe ori. pentru destui 
oameni, este chiar necesar 
să doneze sînge.

Comunista Ofniesser Olga. 
soră medicală de 22 de ani 
la secția de interne a Spi
talului unificat Petroșani, a 
dus o susținută activitate de 
convingere a donatorilor o- 
norifici de sînge și a donat 
personal un flacon. I-am re
petat întrebările :

— De ce donați singe ?
— Trăind atîția ani prin

tre bolnavi, le cunosc bine 
suferințele și bucuriile alină-

lipsa, dar cîtă nevoie au alții 
de el.

Și i-am mai pus o între
bare interlocutoarei, la răs
punsul căreia ar trebui să

rii durerii. Pentru viața lor
am donat sînge.

— Nu vă e frică ?
— N-am nici un motiv u'

nimeni nu trebuie să se
gîndească că i se ponte in
tâmpla ceva dacă i se ia
puțin sînge. Nouă ni se ia
puțin, că nici nu-j simțim

Bunuri de
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sifice substanțial producția, ca
re va cuprinde, printre altele, 
următoarele noi tipuri de pro
duse de larg consum: cameră 
combinată „Transilvania** ca
meră combinată „P 73 — 75“, 
garaje pentru autoturisme, con
fecții de textile, articole mă
runte din metal, piese de tur
nătorie etc. Dintre numeroasele 
propuneri a reținut atenția și 
aceea referitoare la asigurarea, 
în Petroșani, a unui spațiu co
respunzător privind deschiderea 
unui magazin de prezentare .și 
desfacere a produselor realizate 
de I.I.L., în care să funcționeze 
un registru de sugestii ș: pro
puneri — adevărat barometru 
al cerințelor și preferințelor 
populației, Consiliul yopuiaț 

de mulțumiri, o dată cu an
gajamentul nostru ferm dc a 
munci neabătut pentru trans
punerea în viață a sarcinilor ce 
ne revin din programul măreț 
de edificare- a socialismului 
multilateral dezvoltat în patria 
noastră.

Sîntcm conștienți că mai a- 
vem multe de făcut pe linia va
lorificării la un nivel superior 
a resurselor și posibilităților de 
care dispunem. îndeosebi in do
meniul pe care-1 analizăm, bi
rou] și secretariatul Comitetului 
județean de partid pot și tre
buie să intervină mai prompt, 
cu inițiative și măsuri mai e- 
fii iente, cu putere de influen
țare și înrîurire pozitivă în o- 
rientarca organelor și organi
zațiilor dc partid, a tuturor fac
torilor cărora.,li s-a încredințat 
menirea de a contribui și rea
liza educația comunistă a oa
menilor muncii.

Vom lua măsuri ca prin mun
ca de propagandă și politică să 
ajutăm pe fiecare membru de 
partid să devină un luptător 
de avangardă, activ și consec
vent. pentru socialism, un mo
de! de conduită elico-morală la 
locul său de muncă, în viață, 
în familie. Avem posibilitatea 
de a ridica la un nivel supe
rior activitatea noastră ideolo
gică în așa fel ca ea să înar
meze pe comuniști, pe ceilalți 
oameni ai muncii cu cunoaște

mediteze toți cei care do
nează sînge.

— Considerați că meritați 
vreo recompensă pentru fap
tul că ați donat sînge?

— In nici un caz, nu. Am 
dat sînge, din conștiință, 
l-am dat pentru binele oa
menilor. Știu prea bine — și 
oricine trebuie să știe — 
sîngele înseamnă viață...

Intr-un salon din secția de 
reanimare a spitalului am 
stat de vorbă cu cîțiva bol
navi care se bucuraseră de 
binefacerile singelui, care, 
numai datorită transfuzării 
unor importante cantități de 
sînge. se mai află în via
ță. -Olga Rusu a fost adusă 
în stare de inconștiență în 
urma unei ocluzii deosebit 
de grave — ne-a spus me
dicul loan Samoilă, șeful 
secției. Nu credeam nici noi 
că va supraviețui. Am făcut 
totul s-o salvăm, i-am trans
fuzat 5 1 de sînge și acum... 
puteți sta de vorbă cu ea.

— Ce sentiment vă încear
că acum cind știți că sinteți 
în viață numai datorită sin
gelui unor semeni ai dv. și, 
bineînțeles, priceperii și o- 
portunilății in intervenție a 
medicilor ?

— Nu găsesc cuvinte să-mi 
exprim mulțumirea și recu
noștința pentru donatorii a- 
nonimi de sînge, pentru per
sonalul acesta minunat care 
m-a redat familiei, fetiței 
mele de 10 luni.

— V-ați aflat vreodată in 
postura de donator de sin
ge ?

— Niciodată, dar n-aș pre
geta să ajut și eu pe alții, 
cu sîngele meu. ori de cîte 
ori va fi nevoie.

Discuția cu elevul Ion 
Radu, din clasa a V-a a Șco
lii generale nr. 4 Petroșani, 
a fost emoționantă. Victimă 
a unui grav accident de cir
culație, minorul Ion Radu 
a ajuns in stare de comă la 
spital. Abia după 48 de ore 
și-a recăpătat cunoștința, 
timp în care pendulase între 
viață și moarte. Cu mari 
eforturi, fusese salvat.

— Acum te simți bine, 
da ?

— Da, în curînd voi merge 

larg consum mai variate
municipal Petroșani are dato
ria să studieze această propu
nere și să-i găsească cea mai 
utilă soluție.

Exprimîndu-și sentimentele 
lor de profundă recunoștință 
pentru grija deosebită pe care 
partidul și statul nostru, perso
nal tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
o poartă îmbunătățirii perma
nente a nivelului de trai al oa
menilor muncii, salariații I.T.E. 
Petroșani au adresat C.C. al 
P. C. R., tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, o telegramă în care 
se spune, printre altele : .Ca 
participant la cel de al V-lea 
Pavilion de mostre de bunuri 
de conSum, animați de dorința 
fierbinte de a consolida și dez
volta succesele obținute de co
lectivul întreprinderii noastre 
in spiritul aprecierilor și obser

rea și înțelegerea justă a prin
cipiilor și liniei politice a parti
dului, a tezelor teoretice ela
borate de Congresul al X-lea, 
precum șj a îndatoririlor pe 
care Ic are față de societate.

In încheierea informării pre
zentate în fața plenarei, tova
rășul loachim Moga a spus: Ne 
revin, deci, mari răspunderi, 
dar avem și mijloacele și for
țele necesare, experiența și ho
tărârea de a înfăptui neabătut 
programul dc educație comunis
tă — parte integrantă a mă
rețului program de înflorire 
continuă a patriei și națiunii 
noastre socialiste.

ReafirmînduT.ne adeziunea u- 
naniină față de programul co
munist de educare marxM-le- 
ninistă a membrilor dc partid 
și a tuturor oamenilor muncii, 
elaborat de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. organizația noastră 
județeană de partid, toți oame
nii muncii hunedoreni — ro
mâni, maghiari, germani și de 
alte naționalități — însuflețiți 
de cx^mnhil personal de ab
negație. dăruire și devotament 
al secretarului general al parti
dului. față de cauza poporului, 
ne angajăm să luptăm cu con
secvență pentru traducerea 
neabătută în vs-*«ă a politicii 
interne și externe a partidului 
de ridicare spre culmile pro
gresului și civilizației, a patriei 
noastre socialiste — România.

acasă la cei doi frați ai mei 
care mă iubesc și pe care-i 
iubesc. Apoi, dacă mă lasă ne
nea doetoru’, am să merg iar la 
școală, am să mă jac cu uo- 
pi". . A venit la mine și to
varășa învățătoare (Marga
reta Radu n. n.) și mi-a spus 
că mai vine pînă m-oi face- 
bine dc tot...

— Tu ai da sînge pentru 
alți copii ?

— Aș da. Numai să fiu să
nătos, să merg la școala să 
mă întîlnesc cu copiii...

...Sîngele — de atîtea ori 
confirmat — minunat dar 
pentru triumful vieți*. Sîn
gele înseamnă viață...

TV
VINERI 24 SEPTEMBRIE

18.00 Deschiderea emisiunii. 
Căminul.

18,50 Lumea copiilor : .Doi 
școlari... năzdrăvani" cu 
Iurie Darie și Miliaela 
Istrate.

19,10 Tragerea Loto.
19,20 1 001 de seri.
19,30 Telejurnalul de seară.
20,00 Cronica politică internă 

de Eugen Mândrie.
20,15 Muzică ușoară româ

nească cu orchestra Sile 
Dinicu.

20,25 Mai aveți o întrebare ? 
Hormonii si viața

21,05 Film artistic: „Flacăra 
devotamentului" — pro
ducție a studiourilor ja
poneze. Premieră pe 
țară.

22,55 Telejurnalul de noapte.

MICA 
PUBLICITATE

VIND GARAJ DIN TA
BLA, VOPSIT, Str. Republi
cii nr. 105, apartament 26, 
Petroșani.

vațiilor cuprinse in scrisoarea 
dumneavoastră, am chibzuit 
asupra celor mai eficiente 'na
suri tehnice, organizatorice și 
politice, care să asigure crește
rea și îmbunătățirea calitativă 
permanentă a producției dc 
bunuri de larg consum.. Vă 
încredințăm, stimate tovarășe 
secretar general, că întreg co
lectivul întreprinderii, sub în
drumarea organizației de partid, 
se va mobiliza pentru folosirea 
rațională a capacităților de pro
ducție, asigurînd o calitate co
respunzătoare a produselor și, 
totodată, lărgirea gamei sorti
mentelor de produse și des
facerea lor către consumatori» 
conștienți fiind că astfel vom 
aduce o contribuție Ia prospe
ritatea patriei noastre socialis-
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adresat de tovarășul Nicolae Ceausescu revistei „Contemporanul" a

DUMINICA 26 SEPTEMBRIE

rilor planului cincinal, pentru 
dezvoltarea bazei tehnico-mate- 
riale a noii orinduiri. pentru 
perfectionarea continuă a or
ganizării societății, asigurând 
premisele ridicării neincetate a 
nivelului de trai material și 
spiritual. Incadrindu-se in vasta 
activitate de construcție econo
mică și socială a țării, rcvisu 
„Contemporanul* este chemam 
să-și consacre întreaga activi
tate transpunerii în viață a lio- 
tăririlor Congresului al X-lea 
a| partidului. a programului 
făuririi in patria noastră a so
cietății socialiste multilateral 
dezvoltate.

In organizațiile partidului, in 
toate colectivele de muncă se 
dezbate in prezent programul 
de intensificare a activității i- 
deologice și de educație socialis
tă adoptat de conducerea parti
dului. program îmbrățișat cu 
deplină adeziune de toți comu
niștii, de clasa muncitoare 
țărănime, de intelectualitate, de 
toți oamenii muncii, fără deose
bire de naționalitate. Întreaga 
opinie publică din țara noastră 
este conștientă de importanța 
deosebită a educației socialiste 
— parte componentă insepara
bilă a edificării socialismului 
și comunismului, ce implică în 
mod necesar o înaltă conștiință 
revoluționară, un spirit de pro
fundă responsabilitate socială, 
o concepție filozofică și o etică 
avansată. Răspunzînd acestor

cerințe obiective ale dezvoltării 
noastre sociale, revista ..Con
temporanul-, ca de altfel țoale 
publicațiile din țara noastră, es
te chemată să joace un rol ac
tiv in nobila operă de educare 
socialistă a maselor, in lărgirea 
continuă a orizontului cultural 
al celor ce muncesc, in făurirea 
omului nou al societății comu
niste.

Militind neobosit pentru pro
pagarea ideologiei noastre 
marxist-leniniste, a filozofiei 
materialist-dialectice. revista es
te chemată să contribuie tot 
mai eficient la formarea unei 
concepții științifice, revoluțio
nare a celor ce muncesc, la cul
tivarea în rîndul intelectualită
ții și a maselor largi de cititori 
a inalteloi idealuri ale socialis
mului și comunismului. Astăzi, 
ca și cu nouă decenii in urmă, 
.Contemporanul' poate și tre
buie să se afirme ca o largă 
tribună activă de luptă pentru 
cele mai înaintate idei ale epo
cii — ideile socialismului și co
munismului —, pentru cel mai 
avansat umanism — umanis
mul socialist ! Ținind seama că 
și in domeniul culturii, al arte
lor, al gindirii filozofice se ma
nifestă cu putere lupta dintre 
vechi și nou, dintre ideile îna
intate și cele perimate, depășite 
de evoluția istorică, este nece
sar ca revista să combată cu 
tărie concepțiile retrograde, an- 
tiștiințifice, curentele de gindi- 
re care nu slujesc progresului

social și uman, teoriile străine 
de interesele poporului, ale ce
lor ce muncesc. Una din înda
toririle de onoare ale revistei 
„Contemporanul’, ca și ale tu
turor ziarelor și revisțelor din 
țara noastră, este de a ajuta 
Pe cititori să înțeleagă, de pe 
pozițiile partidului, fenomenele 
noi ale vieții sociale, schimbă
rile profunde care au loc in 
lume, realitățile epocii contem
porane. aspirațiile progresiste 
ale umanității, pentru ca fieca
re să poată acționa conștient, 
cu toate energiile și capacități
le sale, la crearea in România 
a unei înalte civilizații mate
riale și spirituale socialiste, în 
lupta universală pentru o viață 
mai bună.

Revistei ..Contemporanul* ii 
revine un rol deosebit de im
portant in promovarea artei 
realiste, militante, pătrunse de 
patosul revoluționar al vremu
rilor noi pe care le trăim, a 
unei arte închinate omului, per
fecționării sale morale, înnobi
lării și îmbogățirii vieții spiri
tuale a întregului nostru popor. 
Literatura și arta ce se creează 
astăzi în patria noastră au me
nirea să redea în mod veri
dic realitățile specifice ale so
cietății socialiste in care trăim, 
să înfățișeze dialectic procesul 
dezvoltării noastre sociale, lup
ta dintre vechi și nou in toate 
sferele creației materiale și spi
rituale, să contribuie Ia înlătu
rarea a ceea ce este negativ in

societate, să cultive un model 
înaintat de viață. Numai astfel 
ea va putea deveni un factor 
activ al progresului, o forță 
transformatoare dinamică in 
mersul nostru înainte. Situin- 
du-se pe pozițiile gindirii mate
rialist-dialectice, care relevă ro
lul hotâritor al maselor in fă
urirea istoriei, forța creatoare 
a omului, care preamărește po
porul — făuritorul tuturor valo
rilor materiale și spirituale —, 
este firesc ca literatura și arta 
să pună in centrul atenției lor 
cunoașterea și reflectarea vieții 
celor ce muncesc, existența mul
tilaterală a omului. Tocmai de 
aceea, datoria revistei este de 
a sluji, in întreaga sa activita
te, interesele maselor largi ale 
celor ce muncesc — principa
lul beneficiar al oricărei creații 
literar-artistice, al întregii cul
turi înaintate, a tot ce făurește 
noua noastră societate.

«Contemporanul* poate, de a- 
semenea, juca un rol mai activ 
in participarea oamenilor de 
cultură, a creatorilor de artă, 
a intelectualității patriei noas
tre la întreaga viață social-po- 
litică, în creșterea contribuției 
lor — alături de clasa munci

toare, de țărănime, de întregul 
popor — la propășirea Româ
niei socialiste.

„Contemporanul" poate adu
ce o contribuție sporită la popu
larizarea marilor valori ale 
culturii realiste, umaniste, u- 
niversale, ale cunoașterii știin
țifice, ale gindirii înaintate de 
pretutindeni, ale patrimoniului 
spiritual al tuturor popoarelor. 
In spiritul politicii României, 
de largă colaborare internațio
nală, de pace și prietenie cu 
toate popoarele, „Contempora
nul" este chemat să militeze 
pentru dezvoltarea relațiilor 
culturale dintre poporul nos
tru și celelalte popoare, pentru 
participarea activă a țării la 
schimbul de idei și de valori 
artistice pe plan mondial. la 
dezvoltarea culturii și civiliza
ției contemporane.

Urez colectivului redacțional 
și colaboratorilor revistei „Con
temporanul noi sițccese in 
realizarea marilor răspunderi 
încredințate de partid, in efor
turile închinate educației socia
liste a maselor, dezvoltării și 
infloririi culturii noastre noi, 
propășirii poporului român.
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DIN ȚĂRILE SOCIALISTE
PR AGA 23 (Agerpres). — 

Volumul producției chimice 
a R. S. Slovace va crește in 
cursul actualului cincinal cu 
aproximativ 70 la sută. Potri
vit prevederilor, se vor dez
volta cu precădere industria 
prelucrătoare de petrol și cea 
de mase plastice. țesături 
sintetice și îngrășăminte ar
tificiale.

★

VARȘOVIA 23 (Agerpres). 
— Combinatul chimic ..Poli
ce" a dat în acest an țării 
100 000 tone de îngrășăminte 
azotoase. Combinatul — unul 
dintre cele mai mari de a- 
cest tip din R. P. Polonă — 
urmează să fie extins in vii
tor.

Pină ia sfirșitul anului, aici 
va intra in funcțiune o nouă 
uzină pentru producerea aci
dului sulfuric cu o capacitate 
anuală de 400 000 tone.

★

BELGRAD 23 (Agerpres). 
— Au fost terminate lucrări
le de proiectare a unui nou 
complex de extracție și pre
lucrare a minereului de ni
chel in Macedonia. Crearea 
unui asemenea complex in 
R. S. F. Iugoslavia a devenit 
posibilă după ce geologii au 
descoperit bogate zăcăminte 
de nichel. Complexul din 
Macedonia va produce apro
ximativ 12 000 de tone de ni
chel anual.

MOSCOVA 23 (Agerpres). 
— Obiectivele industriale din 
Ural vor folosi în noul cin
cinal o cantitate dublă de 
gaze naturale. Conform cal
culelor specialiștilor, acestea 
vor avea nevoie de 52 mili
arde de metri cubi de gaze 
naturale anual. Acest nece
sar va fi acoperit prin co
nectarea la magistralele de 
gaze din Ural a zăcămintelor 
din Siberia. In prezent, de 
gazele naturale care se ex
ploatează in apropierea Bu- 
harei, și care ajung în Ural 
prin conducte a căror lungi
me depășește citeva mii de 
kilometri, se folosesc 500 de 
întreprinderi și populația din 
50 de orașe.

URS.S.: Instalația pentru producerea benzolului de la Rafinăria de petrol din Angarsk 
(regiunea Irkutsk).

întilnire Firgil Trofin —
Wladyslaw Kruczek

VARȘOVIA 23 — Corespon
dentul Agerpres, Iosif Dumi- 
trașcu, transmite : la 23 septem
brie, tovarășul Virgil Trofin, 
membru al Comitetului Execu
tiv, al Prezidiului Permanent 
al C.C. al P.C.R., președintele 
Uniunii Generale a Sindicatelor 
din România, care își petrece

o parte a concediului de odih
nă în R. P. Polonă, a avut o 
întîlnire cu Wladyslaw Kruc- 
zek, membru al Biroului poli
tic al C.C. al P.M.U.P., preșe
dintele Uniunii Centrale a Sin
dicatelor din Polonia. Intîlnirea 
s-a desfășurat într-o atmosfe
ră tovărășească.

B

intîlhire Maxim Berghiami - 
Sava Bilbnkov

SOFIA 23 — Coresponden
tul Agerpres, C. Amariței, tran
smite : La Varna a avut loc, 
între 20 și 22 septembrie, în
tâlnirea dintre Maxim Berghia- 
nu, președintele Comitetului de 
Stat al Planificării din Republi
ca Socialistă România, și Sava 
Dîlbokov, vicepreședinte al Con-, 
siliului de Miniștri, președinte- 
le Comitetului de Stat al Pla
nificării din R.P. Bulgaria. Pre
ședinții instituțiilor centrale de 
planificare din cele două țări 
au examinat probleme legate 
de dezvoltarea și adîncirea co
laborării economice, cooperarea 
în producție și de lărgirea li
vrărilor reciproce de mărfuri în 
perioada 1971—1975, convenin- 
du-se majorarea cu peste 20 la

sută a volumului schimburilor 
comerciale față de livrările cu
prinse în Acordul comercial de 
lungă durată pe perioada res
pectivă. Cu acest prilej, a avut 
loc u.n schimb preliminar de 
păreri privind programul de 
coordonare a planurilor după 
1975, precum și în organizarea 
unui schimb de experiență în 
legătură cu metodele și tehni
ca de prognozare cât și alte pro
bleme de interes reciproc, de
curgând din Programul com
plex al dezvoltării colaborării 
economice și al integrării so
cialiste, adoptat de sesiunea a 
25-a a C.A.E.R. de la București.

Intîlnirea s-a desfășurat într-o 
atmosferă de înțelegere deplină 
și de colaborare frățească.

După alegerile
COPENHAGA 23 (Agerpres). 

— Cum se va numi viitorul 
prim-mi nistru al Danemarcei se 
va afla de abia vineri lă prin/.. 
Spre uimirea observatorilor po
litici din Copenhaga, primul 
ministru al guvernului de coa-. 
liție de pînâ acum a amînat 
luarea unei hotărâri în proble
ma viitorului cabinet, care ar 
fi trebuit să intervină imediat 
după anunțarea rezultatelor 
scrutinului de marți. Hilmar 
Baunsgaard va anunța oficial

din Danemarca
dacă guvernul său va demisio
na, după ce va fi primit de 
rege, vineri dimineața. Jens 
Otto Krag, președintele Partidu
lui social-democrat, a cerut 
demisia guvernului Baunsgaard 
imediat după aflarea rezultate
lor alegerilor.

La alegerile de marți, celor 
trei partide ale coaliției guver
namentale revenindu-le numai 
88 de mandate dintr-un total de 
175, ele n-au obținut majori
tatea absolută.

S. U. A. au cerut Japoniei și altor 
parteneri comerciali 

restrîngerea exporturilor de textile
WASHINGTON 23 (Agerpres). 

— Statele Unite a,u cerut Ja
poniei și altor parteneri co
merciali să-și restrângă expor
turile de produse textile pe 
piața americană, informează a- 
genția Associated Press. S-a a- 
nunțat că, în acest scop, asis
tentul ministrului comerțului a! 
S.U.A., Stanley Nehmer, va 
conduce o misiune comercială 
americană care va părăsi Wa
shingtonul la 29 septembrie cu 
destinația Tokio.

După cum informează agen

ția Associated Press, Statele U- 
nite doresc ca pînă la 1 octom
brie să încheie convorbirile în 
problema textilelor, iar în ca
zul că rezultatul acestor con
vorbiri nu vor fi satisfăcătoare, 
Administrația proiectează intro
ducerea, cu începere de la 15 
octombrie, a unor noi restric
ții vamale. Industriașii ameri
cani din ramura textilă și-au 
exprimat nemulțumirea față de 
restricțiile voluntare anunțate 
recent de Japonia, pe care le 
consideră ca insuficiente.

8,30 Sport și sănătate.
9,00 Matineu duminical pen

tru copii.
10,00 Viața satului.
11,15 Albumul compozitorilor 

români — Gherasc Den- 
drino.

12,00 De strajă patriei.
12.30 Emisiune in limba ma

ghiară.
14,00 Fotbal : Steaua — F. C. 

Argeș (Divizia A). Trans
misiune directă de la 
Stadionul Republicii.

15.50 Polo pe apă : România 
— S.U.A. și România — 
Italia (înregistrare de la 
Hvar).

16.20 Box : Finalele turneu
lui internațional de la 
Ostrava (aspecte înregis
trate).

16.45 Postmeridian 
zin.

18,10 Film serial pentru ti
neret — „Planeta gigan- 
ților*.

19,00 Vetre folclorice : Bistri- 
ța-Năsăud.

19.20 1 001 de seri.
19.30 Telejurnalul de seară. 
20,00 Reportajul săptăminii.

Pe locul viitoarelor o- 
rașe.

20.20 Film artistic : „Asasinul 
din Cartea de telefon”.

21.50 „Zi-le d-alea, d-ale noas
tre*. Emisiune de va
rietăți muzicale de Alex. 
Bocăneț.

22.45 Telejurnalul de noapte. 
Sport.

Maga-

LUNI 27 SEPTEMBRIE

18,00

18,15

Deschiderea emisiunii. 
Muzică populară inter
pretată la cimpoi și o- 
carină de Marin Stăn- 
culeț și la țambal de 
Dumitru Nicolae Vișan. 
Ecranul. Emisiune 
informații și critică 
nematografică. 
Stop cadru. 
Publicitate. 
1001 de seri.

18,15

22,40

MIERCURI 29 SEPTEMBRIE

22,55
23,10

16,40 Deschiderea emisiunii. 
Fotbal : Spartak Trnava 

Dinamo București.

MARȚI 28 SEPTEMBRIE

18,00 Deschiderea emisiunii. 
Emisiune literară.
Brățara de aur — emi- 
siune-concurs pe mese- 

realizată de Redac- 
TV pentru tineret 
colaborare cu C.C. 
U.T.C. (semifinala)

rii 
tia 
în 
al . ________ __
Publicitate.
1001 de seri. 
Telejurnalul de seară. 
Reflector.
Momente din istoria tea
trului. Richard al III- 
Ica de William Shakes
peare.
Cincisprezece minute cu 
Amalia Rodrigue/.' 
Oameni și fapte.
Telejurnalul de noapte.

Ancheta TV.
Telecinemateca : „Decli
nul familiei Amberson" 
— premieră pe țară. 
Tcleglob : Imagini din 
R. P. Chineză. 
Refrene fără virstă. 
Telejurnalul de noapte. a

de 
ci-

18,45
19,15
19.20
19,30 Telejurnalul de seară.
20,10 Te laud, și te apăr și 

te cînt. Emisiune lite- 
rar-muzicală. Versuri ale 
poeților contemporani 
închinate patriei și co
ruri patriotice din crea
ția ultimilor ani.

20,40 Roman foileton : „A-
ghiotantul excelenței sa
le" (III).

21.20 Prim plan — Alexan
dru Popescu — prima
rul municipiului Pi
tești.

21,50 Parada vedetelor : Ju
liette Greco și Sergio 
Endrigo.

22.20 Din țările socialiste.
22,35 Telejurnalul de noapte.

PENTRUPENTRU 
SAPTAMINA

A

SAPTAMINA
VIITOARE

18,30

18,50

19,10
19,20
19,30

(Meci retur in Cupa 
Campionilor Europeni). 
Transmisiune directă de 
la Trnava. In pauză: 
Polo pe apă : România
— U.R.S.S. și România
— R.F.G. (aspecte înre
gistrate d< 
Mult e i 
moașă.
prof. dr. Sorin Stati. 
Confruntări. — 
bilitatea 
sistemul 
lective.
Tragerea
1001 de 
Telejurnalul de seară,

le Ia Hvar). 
dulce și fru- 
Emisiune de

Responsa- 
individuală in 
conducerii co

Pronoexpres. 
seri.

JOI 30 SEPTEMBRIE
Deschiderea emisiunii. 
Fotbal : Rapid — A. C. 
Napoli. (Meci retur in 
Cupa U.E.F.A.) — Trans
misiune directă de la 
Stadionul Republicii. 
Polo Pe apă : România 
— Ungaria (aspecte în
registrate de la Hvar). 
Emisiune in limba ma
ghiară.
La volan — emisiu
ne pentru conducătorii 
auto.
Timp și anotimp in a- 
gricultură.
Pentru sănătatea dv. 
1001 de seri. 
Telejurnalul de seară. 
Reflector.
Panoramic științific. 
Pagini de umor. Stan 
și Bran buclucași. 
Cadran internațional. 
Gala interpreților — 
Maya Plisețkaia.
Interpretul săptăminii : 
Gigi Marga.
Telejurnalul de noapte.

VINERI 1 OCTOMBRIE
18,00 Deschiderea emisiunii. 

Căminul.
18,50 Lumea 

teor II*.
19,10 Tragerea Loto.
19,20 1001 de seri.
19.30 Telejurnalul de seară. 
20,00 Cronica politică internă

— de Eugen Mândrie.
20,15 Muzică ușoară cu for

mația Cornel Popescu.
20.30 Film artistic : „Muntele 

Tigrului e luat cu asalt"
22,35 Imagini din R. P. Chi

neză.
22,45 Telejurnalul de noapte.

SÎMBATA 2 OCTOMBRIE
Deschiderea emisiunii. 
Emisiune in limba ger
mană. »
Bună seara, fete ! Bună 
seara, băieți! 
Publicitate.
1001 de seri 
Telejurnalul de seară. 
Tele-enciclopedia. 
Săptămina 
nală.
Film serial :
— episodul 
dentul". O producție a 
studiourilor franceze. 
Teledivertisment.
Telejurnalul de noapte. 
Sport.
Seară 
Irina 
Buciu

copiilor. ,Me-

16,15

18.00

11.10

22.10
22,50

23,10

internațio-

„Atomiștii" 
II: „Acci-

de romanțe cu 
Loghin, Angela 
și Pușa Poenaru.

ANUNȚĂ
concurs pentru ocuparea următoarelor posturi:

e un maistru miner
• un maistru electrician

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

Condițiile de salarizare sînt cele prevăzute în H.C.M. nr. 914/1968.
Concurcnții din alte localități vor depune cerere la biroul personaj al exploatării pînă în 

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

al exploatării.
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SPIONAJULUI 
INDUSTRIAL

(Urmare din nr. 6 809)

TACTICA POSTULUI DE 
ASCULTARE VEST- 

EUROPEAN

In cazul în care duc tra
tativele cu eventuali clien- 
ți, conducătorii firmelor fo
losesc prilejul, fiind mai vor
băreți, deconspirînd, bineîn
țeles „in exclusivitate", date 
statistice și planuri ale socie
tății respective, cu scopul o- 
nest de a se pune mai bine in 
lumină activitatea depusă și 
de a convinge mai ușor clien
tul. Unele firme americane 
au observat că „semenele” lor 
din Statele Unite sint mai pu
țin vigilente atunci cind tra
tează cu eventualii clienți 
vest-europeni. Astfel, pe a- 
ceastă cale, o serie de infor
mații industriale americane 
devin cunoscute concurenți
lor americani prin surse eu
ropene. S-a constatat că in
dustriașii americani, dornici

de a contracta o vînzare, le 
vor spune clienților europeni 
potențiali mai multe date im
portante cu privire la activi
tatea ce o desfășoară, pla
nurile de viitor etc. decit le- 
ar spune concurenților din 
Statele Unite. Reprezentan
țele europene ale altor fir
me din Statele Unite culeg 
aceste informații, astfel că. 
așa cum consideră o revistă 
americană de specialitate, 
„dacă o societate are un post 
de ascultare vest-european, 
beneficiază adeseori de infor
mații pe care nu le-ar putea 
obține de partea această a 
Oceanului Atlantic*.

..La un alt nivel, reprezen
tanții producătorilor sînt sur
se tradiționale de aprovizio
nare cu informații competi
tive. In dorința lor de a vin
de o anumită aparatură, u- 
nii vînzători sint dispuși să 
vâ spună cum a folosit un 
concurent o piesă similară. 
Sau poate că ei vor releva
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(Va urma)

L. MIRCEA

alte informații pe care le 
dețin, in schimbul semnăturii 
Pe un contract de vînzare". 
Astfel, o informație care ar 
costa multe zeci de mii de 
dolari, pentru a putea fi ob
ținută printr-o agenție spe
cializată în spionaj industri
al. poate fi primită „cadou" 
in schimbul unei semnături 
pe un contract de citeva zeci 
sau sute de dolari.

„Dezaprobarea generală a 
acestor practici*, constată cu 
amărăciune publicația la ca
re ne refeream, ..a devenit 
dureros de limpede unui ma
re producător de turbine de 
gaz. Acest producător dorea 
să efectueze un studiu cu 
privire la aplicațiile turbine
lor sale, achiziționate de in
dustria chimică. Nu numai 
că cumpărătorii n-au vrut să-i 
spună producătorului cum e- 
rau folosite turbinele, dar 
fabricantul a aflat că u- 
nele întreprinderi au mers 
pînă la a le cere ca u- 
tilajele să le fie livrate într-un 
anume punct intermediar. 
Abia după aceea cumpărăto
rii expediau turbinele Ia u- 
zinele pentru care au fost 
comandate, către destinația 
lor finală astfel că pînă și 
amplasarea turbinelor la uzi
ne era păstrată secret*.
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