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Ambasadorul Uniunii Sovietice
Miercuri, 19 aprilie a. c., tova

rășul Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Consiliului de Stat

Ambasadorul
Miercuri, 19 aprilie a.c., tova

rășul Nicolae Ceaușescu preșe
dintele Consiliului de Stat al
Republicii Socialiste România,

al Republicii Socialiste România, a 
primit pc Vasili Ivanovici Droz
denko, ambasadorul extraordinar și 
plenipotențiar al U.R.S.S. la Bucu-

Republicii Zambia
a primit pe ambasadorul extra
ordinar și plenipotențiar al Re
publicii Zambia, Paul John Fir- 
mino-Lusaka, în legătură cu

rești, la cererea acestuia.
Cu acest prilej a avut loc o con

vorbite care s-a desfășurat într-o 
atmosferă tovărășească.

la București♦

plecarea sa definitivă din țara 
noastră.

Cu acest prilej a avut loc o 
convorbire care s-a desfășurat 
într-o atmosferă cordială.
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3. Unele măsuri organizatori-

DE STAT

președinția tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, miercuri 19 
aprilie a avut loc Plenara Con
siliului Național al Frontului U- 
nității Socialiste, cu următoarea 
ordine de zi:

1. Informare cu privire la 
„Contribuția organizațiilor com
ponente și a consiliilor Frontu
lui Unității Socialiste la activi
tatea politico-educativă și la 
mobilizarea oamenilor muncii 
pentru îndeplinirea angajamen
telor luate ca răspuns la Che
marea Consiliului Național.

2. Informare cu privire la re
alizarea planului de relații in
ternaționale în anul 1971; planul 
de relații internaționale în anul 
1972.

La plenară au participat ca 
invitați reprezentanți ai unor 
ministere, organe centrale și or
ganizații de masă, secretarii 
Consiliilor oamenilor muncii de 
naționalitate maghiară și germa
nă, secretarii consiliilor județe
ne ale Frontului Unității Socia
liste, reprezentanți ai presei 
centrale.

Plenara a dat o înaltă apre
ciere activității desfășurate de 
către toate organizațiile politi
ce de masă și obștești, de în
tregul nostru popor, pentru înJ 
făptuirea Programului Partidu
lui Comunist Român, a ideilor 
de o mare valoare teoretică și 
practică din expunerea prezen

ta

tovarășul Nicolae 
Ceaușescu la Plenara C.C. al 
P.C.R. din 3—5 noiembrie 1971 
privind îmbunătățirea muncii 
politico-ideologice și cultural-e
ducative, educarea maselor în 
spiritul eticii și moralei socia
liste, al echității, exigenței și 
responsabilității comuniste.

Plenara a apreciat rezultatele 
obținute de oamenii muncii de 
la orașe și sate în lupta lor 
pentru transpunerea în viață a 
angajamentelor luate în cursul 
anului trecut, ca răspuns la Che
marea Consiliului Național al 
Frontului Unității Socialiste. 
Realizările obținute în înfăptui
rea sarcinilor de plan în indus
trie și agricultură, pe tărîmul 
învățămîntului, științei și cultu-

rii au ridicat întreaga țară pe 
noi trepte ale progresului și ci
vilizației, evidențiază forța crea
toare inepuizabilă a maselor 
populare conduse de partid, u- 
riașele rezerve existente în toa
te domeniile de activitate, ma
rile posibilități pe care le des
chide punerea lor integrală în 
valoare.

Plenara adresează eroicei 
noastre clase muncitoare che
marea de a-și mobiliza în con
tinuare eforturile în lupta pen
tru îndeplinirea cu succes a o- 
biectivelop economice și sociale 
trasate de partid, pentru înfăp
tuirea tuturor sarcinilor pla
nului de stat pe anul 1972, 
pentru punerea bazelor trainice 
realizării planului pe

în scopul ridicării neîncetate a 
puterii economiei noastre națio
nale, a nivelului de trai al în
tregului popor. Harnicii noastre 
țărănimî cooperatiste, tuturor 
țăranilor, Plenara le adresează 
îndemnul de a nu-și precupeți 
forțele în vederea realizării la 
timp a lucrărilor agricole care 
asigură recolta acestui an, de a 
transpune în viață programul 
anual de irigații, pentru a pune 
în valoare bogățiile pămîntului, 
a mări șeptelul, de a obține pro
dusele necesare populației și 
nevoilor economiei naționale. 
Valoroasa noastră intelectuali
tate este chemată să-și pună și

In ziua de 19 aprilie a. c. a avut 
loc, la Palatul Republicii, ședința 
Consiliului de Stat prezidată de to
varășul Nicolae Ceaușescu, președin
tele Consiliului de Stat.

La ședință au participat, ca in
vitați, miniștri și alți conducători 
ai organelor centrale de stat, pre
cum și președinți ai unor comisii 
permanente ale Marii Adunări Na
ționale.

Consiliul de Stat a adoptat decre
tul privind înființarea, organizarea 
și funcționarea Ministerului de In
terne, ca urmare a fuzionării Consi
liului Securității Statului și Ministe
rului Afacerilor Interne.

Consiliul de Stat a dezbătut și 
adoptat, de asemenea, decretele pri
vind : ratificarea Tratatului cu pri
vire la interzicerea amplasării de 
arme nucleare și alte arme de dis
trugere în masă pe fundul mărilor 
și oceanelor și în subsolul lor, des
chis spre semnare la Moscova, Lon
dra și Washington la 11 februarie 
1971; ratificarea Protocolului adi
țional la Tratatul dintre Republica

Populara și Republica
Populară Federativă Iugoslavia pri
vind asistența juridică, semnat la 
Belgrad, la 18 decembrie 1960; ra
tificarea Convenției pentru reprima
rea capturării ilicite a aeronavelor 
încheiată la Haga, Ia 16 decembrie 
1970; acceptarea unor amendamen
te la regulile anexe ale Convenției 
internaționale pentru ocrotirea vie
ții omenești pe marc, încheiată la 
Londra la 17 iunie 1960, la care 
Republica Socialistă România a a- 
derat prin Decretul nr. 773/1966; 
ratificarea Convenției între Guvernul 
Republicii Socialiste România și Gu
vernul Republicii Populare Bulga
ria privind colaborarea vamală, în
cheiată la Sofia la 24 noiembrie 
1971 și aderarea Republicii Socia
liste România la Convenția privind 
înființarea ~ 
rare în
(O.G.I.R.)
25 aprilie

Consiliul de Stat 
gramul privind controlul pe care îl

va efectua, prin comisiile perma
nente ale Marii Adunări Naționale, 
în trimestrul II al anului 1972.

Totodată, în vederea îmbunătăți
rii activității în domeniul justiției, 
Consiliul de Stat a hotărît ca or
ganele competente să efectueze un 
studiu și să prezinte propuneri cu 
privire la perfecționarea legislației 
penale, a legislației privind sancțio
narea contravențiilor, precum și a 
legislației referitoare la soluționarea 
obștească a unor abateri.

In continuare, au fost rezolvate 
unele cereri de grațiere, precum și 
lucrări curente.

★

anul 1973, (Conlinuare in pag. a 4 a)

Organizației de colabo- 
industria 
semnală 
1964.

de rulmenți 
la Moscova la

a aprobat pro-

In cadrul ședinței, tovarășul Con
stantin Daicoviciu, în numele mem
brilor Consiliului de Stat, a expri
mat tovarășului Nicolae Ceaușescu 
sentimentele de compasiune și 
profunde condoleanțe, în legătură 
cu încetarea din viață a tovarășului 
Andruța Ceaușescu, tatăl președin
telui Consiliului de Stat.

Mesajul președintelui Consiliului de Stat
a tna

Stimați tovarăși,
In cadrul ședinței de astăzi a 

Consiliului Național al Frontu
lui Unității Socialiste s-a ana
lizat activitatea depusă de con
siliile frontului, de Consiliul 
Național, de organizațiile com
ponente, pentru înfăptuirea ho- 
iărîrilor Plenarei Comitetului 
Central, a chemării Consiliului 
Național în vederea intensifi
cării activității politico-educa
tive de afirmare în societate a 
principiilor eticii și echității 
socialiste.

Sînt cunoscute măsurile adop
tate, ecoul lor, faptul că în toa
te sectoarele activității statului 
nostru hotărîrile Comitetului 
Central al partidului, chemarea 
Consiliului Național al Frontu
lui Unității Socialiste au deve
nit o realitate. Toate organiza
țiile, toate instituțiile care au 
sarcini în domeniul educației 
socialiste au trecut la organiza
rea activității pentru transpu
nerea în viață a programului 
elaborat de plenara Comitetu
lui Central al partidului din no
iembrie anul trecut; rezultatele 
activității se și reflectă în felul 
In care masele largi populare, 
întregul popor înfăptuiește po
litica partidului nostru, planul 
cincinal, programul privind dez
voltarea multilaterală a Româ
niei. Desigur, pe drumul edu
cației. al ridicării nivelului de 
cunoaștere al întregului nostru 
popor, pe drumul formării u- 
nui om înaintat, cu o înaltă 
conștiință socialistă, este nevoie 
să depunem încă o activitate 
intensă ; de fapt, această acti
vitate nu va putea înceta nicio-

dată, întotdeauna va trebui să 
depunem eforturi pentru per
fecționarea Și autoperfecționa- 
reâ cetățenilor. Țelul nostru es
te de a așeza relațiile din so
cietatea noastră pe principiile 
comunismului științific, dar și 
aceste principii trebuie dezvol
tate, perfecționate în raport cu 
dezvoltarea științei, a forțelor 
de producție, în raport cu acu
mularea de noi cunoștințe de 
către întreaga omenire.

Iată de ce realizările pe care 
le-am obținut — și care au fost 
menționate și aici — în dome
niul educației, al formării o- 
mului nou, constructor al so
cialismului, trebuie considerate 
numai începuturi. In această 
direcție trebuie să ne înzecim 
eforturile ; aceasta constituie o 
obligație și pentru Consiliul Na
țional și pentru toate consiliile 
frontului, precum și pentru 
ganizațiile componente 
Frontului Unității Socialiste 
re trebuie să colaboreze mai
ne îrutre ele, să aducă o contri
buție tot mai activă la îndepli
nirea sarcinilor construcției so
cialiste, la desfășurarea activi
tății politico-educative.

Este necesar să ne propunem 
să aducem anumite îmbunătă
țiri în activitatea Consiliului 
Național, a consiliilor județene 
și a celorlalte organisme ale 
Frontului Unității Socialiste. 
Frontul trebuie să aibă o răs
pundere mai mare în coordona
rea și îndrumarea activității or
ganizațiilor componente, astfel 
îneît munca de educație ce se 
desfășoară pe multiple planuri, 
de către un mare număr de or-

or- 
ale 
ca- 
bi-

ganizații, să fie mai bine orien
tată spre țelul comun t realiza
rea în viață a programului ideo
logic al partidului, ridicarea 
conștiinței socialiste a maselor 
de oameni ai muncii.

Consider, de asemenea, că es
te bine să ne gîndim la o îm
bunătățire a activității de răs- 
pîndire a științei și culturii ; în 
acest sens, Frontul Unității So
cialiste care reunește în rîndu- 
rile sale numeroase societăți și 
uniuni ale oamenilor de știință 
și cultură, trebuie să joace un 
rol mai activ în coordonarea 
activității acestora.

După cum se știe, un accent 
deosebit punem pe dezvoltarea 
participării maselor largi popu
lare Ia conducerea țării, pe dez
voltarea democrației socialiste 
șl, în acest cadru, pe dezbate
rea diferitelor proiecte de hotă- 
rîri și de legi de către oamenii 
muncii. Consider necesar să 
stabilim ca Consiliul Național și 
consiliile județene ale Frontului 
Unității Socialiste să aibă o răs
pundere mai mare în organiza
rea acestor dezbateri, în consul
tarea diferitelor categorii de oa
meni ai muncii, în centraliza
rea propunerilor acestora, ast
fel ca, realmente, propunerile 
făcute de cetățeni în cadrul dez
baterilor să fie temeinic studia
te și luate în considerare în ve
derea perfecționării și definiti
vării proiectelor de legi Și ho- 
tărîri. Consider că,
neral, este necesar
ganismele Frontului 
Socialiste să acorde 
tenție mai mare 
participării diferitelor categorii

la condu-de oameni ai muncii 
cerea societății; trebuie astfel a- 
cordată mai multă atenție ță
rănimii, ținînd seama că ea nu 
are o organizație proprie, cum 
sînt sindicatele, de pildă, pre
cum și diferitelor categorii de 
cetățeni din cartiere, care, de 
asemenea, nu sînt cuprinși în 
organizații obștești. In acest fel, 
realizînd o coordonare mai bu
nă a activității organizațiilor 
componente, și, totodată, antre- 
nînd în activitatea obștească ce
tățenii care nu sînt cuprinși în 
aceste organizații, Frontul Uni
tății Socialiste își va putea rea
liza mai bine misiunea Pe care 
o indică însăși denumirea sa 
de Front al Unității Socialiste, 
și anume aceea de a realiza u- 
nitatea întregului nostru popor, 
a tuturor oamenilor muncii, fă
ră deosebire de naționalitate, în 
munca pentru înfăptuirea poli
ticii interne și externe a parti
dului și statului. In felul acesta, 
Frontul Unității Socialiste ÎȘi 
va putea îndeplini în condițiuni 
mai bune sarcinile, scopul pentru 
care a fost creat, va putea jura 
un rol tot mai activ în întreaga 
viață socială a țării.

La ordinea de zi a fost și ac
tivitatea internațională a Fron
tului. Trebuie subliniat faptul 
pozitiv că, într-un răstimp rela
tiv scurt, Frontul Unității Socia
liste a reușit să stabilească re
lații largi cu un șir de organi
zații și mișcări de eliberare na
țională, cu organizații democra
tice și progresiste din 
țări ale lumii. Trăgînd 
mintele corespunzătoare 
tivitatea de pînă acum, 
pune să fie intensificate

tcle, colaborarea cu 
partide și organizații 
din alte state, cu mișcările de 
eliberare națională, contribuind, 
în felul acesta, la întărirea so
lidarității forțelor antiimperia- 
listc, a tuturor forțelor care se 
pronunță pentru o politică de 
pace, pentru colaborare între 
toate statele lumii.

Celelalte măsuri adoptate de 
Consiliu au, de asemenea, o im
portanță deosebită. Hotărîrea de 
a se studia îmbunătățirea Legii 
electorale, dezvoltarea democra
ției socialiste în țara noastră, 
este chemată să contribuie la 
înfăptuirea măsurilor stabilite 
de Conferința 
Partidului, de 
X-lea, privind 
întregii noastre 
organizării 
roiului organelor alese ale oa
menilor muncii în conducerea 
statului socialist, 
să nu menționez, 
hotărîrea de a se 
tirea în vederea 
rinței Naționale a Frontului U- 
nității Socialiste. Consider că a- 
ceastă conferință va trebui să 
analizeze mai temeinic activi
tatea de pînă acum, și, mai cu 
seamă, să stabilească orientarea 
de viitor, cristalizînd mai bine 
rolul Frontului Unității Socia
liste în societatea noastră so
cialistă, astfel ca aceasta să de
vină Intr-adevăr o forță politică 
importantă în realizarea unită
ții întregului nostru popor.

Cu aceasta, tovarăși, decla
răm ședința închisă; vă urez 
tuturor succes în activitatea 
dumneavoastră. (Aplauze puter
nice).

diferite 
politice

Națională a 
Congresul al 
perfecționarea 

vieți sociale, a 
societății, creșterea

Nu aș putea 
de asemenea, 
începe pregă- 
ținerii Confe-

al Republicii Socialiste România
Nicolae Ceaușescu, adresat participamilor

la sesiunea jubiliară a Comisie
Economice

lini este deosebit de plăcut ca, 
în numele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România și al 
meu personal, să adresez participan- 
ților la sesiunea jubiliară a Comi
siei Economice O.N.U. pentru Eu
ropa un mesaj de salut și calde 
felicitări cu prilejul aniversării unui 
sfert de veac de la crearea Comi
siei.

In cei 25 de ani de activitate, 
Comisia Economică a O.N.U. pen
tru Europa a adus o contribuție în
semnată la dezvoltarea și diversifi
carea raporturilor de colaborare și 
cooperare dintre statele europene, la 
promovarea unor relații bazate pe 
principiile fundamentale ale dreptu
lui internaționa’, la cauza înțelege
rii și destindem pe continent.

Participantă activă la procesul de

a 0.0. pentru Europa
destindere și colaborare între toate 
statele europene, România sprijină 
și va sprijini și în viitor activitatea 
Comisiei Economice O.N.U. pentru 
Europa; ea este hotărîtă să contri
buie, alături de celelalte națiuni eu
ropene, la realizarea securității și 
cooperării pe continent, care recla
mă edificarea unui sistem de rela
ții noi între state, menite să asi
gure dezvoltarea pașnică, nestinghe
rită a fiecărei națiuni, într-un cli
mat de respect mutual al indepen
denței și suveranității naționale, 
neamestec în treburile interne, de
plină egalitate în drepturi și avan
taj reciproc. In acest spirit, consi
derăm că trebuie depuse eforturi de 
către toate statele pentru realiza
rea unui asemenea climat, pentru 
organizarea și ținerea într-un timp

cît mai scurt a conferinței general- 
europene consacrate colaborării 
securității pe continent.

Prin activitatea sa consacrată 
tensificării cooperării economice, co
merciale și tehnico-științificc pe plan 
european, Comisia Economică pen
tru Europa poate și este chemată 
să dea un aport deosebit de însem
nat la dezvoltarea largă a raportu
rilor dintre statele continentului, Ia 
eliminarea oricăror îngrădiri și ba
riere artificiale care mai stau în ca
lea promovării unor asemenea rela
ții, la transformarea Europei într-un 
continent al colaborării, păcii și 
progresului.

Cu aceste sentimente urez succes 
deplin reuniunii dumneavoastră ju
biliare.

Și

m-

Nicolae ANDRONACHE 
șeful secției de propagandă a 

Comitetului județean de partid

In laborioasa activitate desfășurată de organele și orga
nizațiile de partid din județul nostru pentru înfăptuirea 
programului de educație comunistă, adoptat de plenara C.C . 
al P.C.R. din noiembrie anul trecut, au fost obținute rezul
tate insemnate pe linia îmbogățirii conținutului muncii ideo
logice și politico-educative, a utilizării unor forme și meto
de dinamice de influențare a conștiinței. Progresele calitati
ve înregistrate sînt rezultatul creșterii responsabilității, a 
rolului de conducător politic al organizațiilor de partid, la 
toate nivelurile, în această activitate destinată formării pro
filului ctico-moral propriu participanților la istorica operă 
de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate.

Desigur, în ansamblul formelor și metodelor de formare 
a omului nou, la îndeplinirea sarcinilor economice și sociale, 
la înfăptuirea politicii partidului, munca de la om la om o- 
cupă un loc foarte important. Aceasta pentru că ea, adresîn- 
du-se direct, nemijlocit, are o mare forță de înrîurire a psihi
cului oamenilor, un înalt grad de operativitate. Nici 
o altă formă a muncii politice de masă nu se poate adapta 
mai operativ la diferitele situații ridicate de viața, nu poate 
interveni cu mai multă promptitudine.

(Continuare în pag. a 2-a)

noastră

Dem. D. IONAȘCU

(Continuare in pag. a 3-a)

diferite 
învăță- 
din ac- 
se im- 
contac-

prinderile cu vasta lor experien
ță, la cursurile de ridicare a ca
lificării. Aici, la Petrila se lu
crează pe două fronturi. Pe lingă 
cursurile de calificare, utile de

și tinerii își confruntă cunoștin
țele, învață să gîndească mai ra
pid, iar „profesorii" le întăresc 
convingerile, le cristalizează de-

în ge- 
ca or- 
Unității 

o a- 
organizării

al Israelului, d-na Golda Mcir, va 
face o vizită oficială în țara noas
tră, în prima jumătate a lunii mai

va

nu putem să nu-i

Victor IAȚENCO
Instantaneu din punctul cel mai animat al Livezeniului

unică mare șansă, 
dacă va ajunge la

— Tinerii reprezintă fondul de 
aur, dacă vreți chiar viitorul mi
nei. De ei depinde, ei sînt aceia 
care hotărăsc azi pentru ziua de 
mîine...

Sînt spusele lăcătușului Nicolae 
Tercntică, de la mina Petrila, în- 
tr-un dialog scurt, în pauza din
tre ore. Tinerii sînt viața minei. 
Este bine spus viața, pentru că 
intr-un anume fel, în ciuda me
diei de vîrstă — 25 de ani — 
pe mină desigur, tinerețea prezin
tă ceva mai mult de o treime. 
Deci, peste 1 100 de tineri lu
crează în subteran și atelierele de 
la suprafață. Și acum, vârstnicii

mu

Instantaneu

altfel, peste 400 ele muncitori de 
toate meseriile și de toate virstele, 
învață. Se înfruptă, cum se spun- 
ne, din roadele experienței, apro
fundează tainele meseriei.

Așa cum îmi povestea secreta
rul U.T.C., Aurel Colda, și cum 
mi-au întărit-o cîțiva tineri, aici, 
la mină, contează foarte mult 
bunul renume al tinerilor. Nici- 
unuia dintre ei nu-i este deloc in
diferent modul de a fi al tovară
șului său de muncă, niciunuia nu-i

invitațta președintelui Consi
liului de Miniștri al Republicii So
cialiste România, tovarășul Ion 
Gheorgbe Maurer, primul ministru

„Maratonistul

Vacanța de primăvară a elevilor școlilor ge
nerale din Aninoasa a fost presărată cu surpri
ze ce nu vor fi uitate curînd de copii. Pornind 
de la criterii educative, comandamentul unității 
de pionieri a organizat cîteva excursii al căror 
scop a fost cunoașterea diverselor obiective in
dustriale din municipiu și județ, impresionantele 
realizări ale poporului nostru în anii de con
strucție socialistă. Astfel, a fost vizitată Fabrica 
„Viscoza11 Lupeni, unde elevii au putut cunoaș
te, prin explicații de specialitate dar adecvate 
puterii lor de înțelegere, procesul de fabricație 
a firelor de mătase artificială. O excursie prin

cîteva centre ale județului (Hunedoara — Deva
— Călan — lacul Cinciș) și alta în țară (Sibiu
— Brașov, Sinaia — Sighișoara — Tg. Mureș — 
Sovata) au fost adevărate lecții practice de geo
grafie economică.

Fiind bine concepute, activitățile de vacanță 
de la școala din Aninoasa păstrează un pronun
țat caracter formativ contribuind la orientarea 
școlară și profesională a elevilor, Ia formarea 
patriotismului socialist. Foarte atractive, excur
siile s-au întipărit în memoria copiilor lăsînd 
impresii durabile.

propagau 
cleștilor

după-amiază, la ora 
are loc în Petroșani (sala C.C.P.) 
instruirea propagandiștilor din 
învățămîntul de partid și ideo
logic al cadrelor didactice. Par
ticipă toți propagandiștii din 
Valea Jiului. In cadrul instrui
rii tovarășul IONEL CODREA- 
NU, activist Ia Cabinetul ju
dețean de partid va susține o 
expunere pc tenia integrării e- 
conomice socialiste, iar tovară
șul IONEL CAZAN, secretar al 
comitetului municipal de par
tid, va prezenta cîteva concluzii 
ce se desprind pe marginea ac
tivității desfășurate pînă acum 
în învățămîntul de partid, cu 
referiri Ia 
diștilor în 
închiderii 
partid.

sarcinile propagan- 
vederea pregătirii 
învățămîntului

Nu cred că nu l-ați întîlnit. Este intre două virste, po
trivit de înalt, dominat de niște ochi aproape ageri, ce se 
închid și deschid cu o viteză amețitoare. Îmbrăcat îngrijit, 
mereu proaspăt bărbierit și cu un discret miros de „spray", 
lucrează intr-un birou foarte solicitat. Dar parcă stă o cli
pă în birou? Aleargă! Toată ziua aleargă. Din birou în bi
rou. Uite-l, nu e! Aruncă în dreapta un zimbet, în stingă 
altul, o privire ce parcă încearcă să pătrundă în a funduri, 

salut amical, o glumă veche...
Telefonul zbirniie în continuu și funcționarul răspunde, 
promptitudine. Atent. Fără insinuări, fără tărăgănări.' 
— Se face I Sigur ' S-a notat!
Și oamenii îl caută mereu. Unii pentru prima oară. Se 

interesează de probleme ce-i frământă, solicită, întreabă. 
Funcționarul notează. Notează, vesel, tot și aprobă. Adică e... 

acord (că nu el aprobă !):

*<1

*
1

— Sigur, se face! Da, se poate, fiți fără grijă... Precis! 
Alții revin. Alții re-revin. Aceștia sînt, de obicei, cei 

prea puțin încrezători. Dar ce poți face cinci ți se spune că, 
in cutare zi, se rezolvă sigur ? Ai cuvîntul omului din față, 
dublat de un zimbet dezarmant sau de-o vorbă cuceritoare, 
dulce... Și bloc-notesul se umple. Pagină cu pagină. Iar 
funcționarul aleargă și răspunde tuturor. Chiar in pauza 
de masă e pe... aceeași rută. Cu un sandvici în mină. Acum 
salută abia înclinînd capul. Nu poate altfel. In fine, cînd 
cele 8 ore au trecut, se așează extenuat. Pentru cinci mi
nute doar. Ia bloc-notesul de pe masă și îl închide cu gri
jă. II așează în sertarul biroului. Apoi pleacă. A doua zi — 
aceiași solicitanți. Sau alții. Dar același spectacol..

L-am întrebat, într-o bună zi. ce face cu însemnările 
luate ? Cum le rezolvă ? Atunci, m-a privit oarecum sur
prins și mi-a răspuns sigur: nimic... in nici un fel! M-a 
contemplat cum amuțesc și m-a salutat din mers, zimbind, 
pentru că n-avea timp de pierdut, trebuia să intre în circu
itul său obișnuit...

Ieri cineva m-a oprit pe stradă. Era funcționarul meu. 
M-a întrebat dacă nu știu vreun post bun, pe undeva. Părea 
afectat că cei din conducerea instituției sale (foste) s-au 
arătat nemulțumiți de felul cum rezolvă solicitările oameni
lor muncii. Și eu, care îl știam de atita amar de vreme, și-i 
cunosc 
promit

perfect... kilometrajul ,.de bord", 
ajutorul.
Sigur! Se face... Am reținut!

Aș fi vrut să-i răspund că el are o 
Și profitabilă : maratonist să se facă. Și 
„balcaniadă"... Dar n-am vrut să-și schimbe impresia des 
pre mine!
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• Ce criterii 
stau la baza 
selecționării 
agitatorilor ?

@ De către cine 
si cînd sînt »

pregătiți și 
îndrumați ?

® Cum muncesc 
practic ?

® Activitatea 
pe linie pro
fesională și 
cea pe linie 
politică se în
trepătrund

® Ca în toate 
domeniile și 
în munca de 
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esențialul es
te eficiența
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în colectivele 
de agitatori - 

oameni 
cu prestigiu 

ridicat

| despre cerințele muncii politice

I de la om la om
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ț

*

ț

ț

ț
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și conștiință 
dezvoltată

Activitatea pe care o desfășoară 
organizația noastră ne-a demonstrat 
convingător că munca politică de 
la om la om are o eficiență mare 
asupra conștiinței maselor — arăta 
în cuvîntul său tovarășul Tiberiu 
Svoboda, membru al comitetului 
de partid al minei Pctrila. După 
Plenara Comitetului Central al 
P.C.R. din 3—5 noiembrie 1971, în 
cadrul măsurilor luate pentru îm
bunătățirea muncii de educație so
cialistă a maselor am reorganizat 
colectivele de agitatori, completîn- 
du-le cu elemente din cele mai îna
intate. Dacă la început am avut și 
unele șovăieli pentru că nu știam 
cine să fie agitator, documentele 
plenarei au clarificat aceste lucruri 
și — în lumina lor — comitetul 
de partid, organizațiile de bază de 
Ia mina noastră au trecut la sta
biliri colectivelor de agitatori ți- 
nînd cont ca aceștia să fie tova
răși din cei mai buni, care se bucu
ră de un prestigiu ridicat în fața 
întregului colectiv din care fac par
te, să dovedească foarte multă con
știință în îndeplinirea sarcinilor po
litice și economice, să lupte pentru 
îndeplinirea sarcinilor de partid și 
de stat.

O cerință principală asupra că
reia ne-am orientat noi a lost aceea 
de a selecționa ca agitatori numai 
pe acei care dovedesc în munca 
lor cu oamenii că posedă capacita
tea de a purta discuții, că au pu
tere de convingere asupra tovară
șilor în rîndul cărora își desfă
șoară activitatea. Intr-un cuvînt, am 
căinat să selecționăm ca agitatori 
pe cei mai buni comuniști din fie
care organizație de bază.

Pornind de la aceste criterii, în 
lumina indicațiilor date de tovară
șul Nicolae Ceaușescu, secretarul ge
neral al partidului, am selecționat 
ca agitatori în primul rînd tovarăși 
care tac parte din birourile orga
nizațiilor de bază, comuniști cu 
munci de răspundere, conducători ai 
organizațiilor de masă, sindicat, 
U.T.C., cadre din conducerile teh- 
nico-administralive ale sectoarelor 
— ingineri, maiștri —, muncitori 
șefi de brigăzi care prin activitatea 
desfășurată sînt în permanent con
tact cu oamenii și au posibilitatea 
eă-i mobilizeze la realizarea ltotărî- 
rilor de partid, a sarcinilor econo
mice și, bineînțeles, să combată cu 
efect unele fenomene negative din 
activitatea desfășurată pe linie de 
producție. Faptul că din aceste co-

Este îndeobște cunoscut că munca de Ia om Ia om repre
zintă o pîrghie principală de transmitere a cuvîntului și în
demnurilor partidului în masă, un mijloc de bază prin care 
se asigură un contact permanent cu ele, această activitate 
ocupînd un Ioc central în cadrul formelor și metodelor de 
mobilizare, de modelare a conștiințelor, de educație socia
listă. La fel ca în alte activități politice de masă, organele 
și organizațiile de partid din județ au dobîndit o anumită 
experiență în organizarea și desfășurarea muncii de Ia om Ia 
om, au venit cu inițiative valoroase, au obținut rezultate. 
Realitatea arată însă că această experiență nu este încă ge
nerală. Unele organe și organizații de partid se ocupă doar 
sporadic de îndrumarea metodică și folosirea agitatorilor, nu 
peste tot această formă importantă a muncii politice de ma
să a fost reconsiderată, se mai manifestă pe alocuri fenome
ne de formalism, de superficialitate.

Secția de propagandă a Comitetului județean de partid, 
împreună cu secretariatul Comitetului municipal de partid 
Petroșani, cu sprijinul ziarelor ..Drumul socialismului" și 
„Steagul roșu", au organizat, Ia Petroșani, o dezbatere-schimb 
de experiență pe tema : „MUNCA POLITICA DE LA OM 
LA OM". La ea au participat agitatori, responsabili cu pro-

blemele de propagandă din comitetele de partid și din unele 
birouri ale organizațiilor de bază de Ia exploatările miniere 
din Valea Jiului, secretari ai comitetelor de partid de Ia ex
ploatările miniere și de Ia orașe. Dezbaterea a fost organi
zată aici pentru că organizațiile de partid, colectivele de 
muncă de Ia exploatările miniere sînt confruntate — in con
dițiile organizării lucrului în 
o multitudine 
vitate politică

In cadru)
vențiile participanților s-au referit la cîteva probleme de me
todică și conținut ale muncii de la om al om : Cine sînt agi
tatorii și ce criterii au stat la baza selecționării lor. Cum 
sînt pregătiți, de către cine și cînd ; dacă birourile organiza
țiilor de bază sînt în măsură să 
tentă a agitatorilor cu conținutul 
de stat în spiritul cărora trebuie
cum este totuși rezolvată problema instruirii lor ?

Tinînd seama de experiența pozitivă relevată ca și de 
propunerea făcută în cadrul dezbaterilor, publicăm în pagina 
de față o succintă relatare despre 
cluziile și ideile desprinse.

de probleme a 
intensă, 
schimbului de

4 schimburi în subteran — cu 
căror rezolvare solicită o acti-

experiență, discuțiile și inter-

asigure înarmarea compe- 
documentelor de 
să acționeze sau,

parfid și 
dacă nu.

metodele evidențiate, eon-

lective fac parte cei mai buni co
muniști a condus la îmbunătățirea 
muncii politice de la om la om în- 
trucît multe din activitățile pe care 
le desfășoară agitatorii — datorită 
nivelului bun de pregătire pe ca- 
re-1 au —, multe acțiuni se reali
zează foarte operativ, nu se mai 
așteaptă indicații din partea orga
nului de partid sau instruiri; ei ac
ționează din proprie inițiativă, trec 
direct la popularizarea unor hotă- 
rîri de partid, a unor legi apărute 
sau la combaterea unor fenomene 
negative constatate în procesul de 
producție, în comportamentul oame
nilor.

Pentru cuprinderea tuturor sfere
lor de activitate din cadrul unită
ții noastre, aceste colective au fost 
repartizate în cadrul fiecărui com
partiment de activitate — sectoa
re de producție sau servicii — iar 
odată cu trecerea la programul de 
6 ore colectivele de agitatori au fost 
din nou repartizate pe cele patru 
schimburi de lucru asigurîndu-se 
condiții ca aceștia să poată cuprin
de toate locurile de muncă.

Instruirea —
moment
esențial

Aș vrea să redau cîteva aspecte 
privind lelul în care se instruiesc 
agitatorii la exploatarea noastră mi
nieră — a considerat util să arate 
în dezbatere, tovarășul ing. Virgil 
Stănescu, responsabil cu propagan
da in comitetul de partid al minei 
Aninoasa. Conștient de faptul că 
munca politica de la om la om 
constituie una din formele cele mai 
eficiente de a transmite în rîndul 
maselor sarcinile ce reies din ho- 
tărîrile de partid și problemele care 
se ridică la nivel de exploatare, co
mitetul nostru de partid a sprijinit 
birourile organizațiilor de bază în 
completarea colectivelor de agitatori 
cu cei mai buni muncitori, tehni
cieni și ingineri comuniști, oameni 
care în desfășurarea muncii poli
tice, se pot orienta, din proprie ini
țiativă, operativ, în funcție de eve
nimente, de stările de lucruri con
crete de la locurile de muncă. La 
rîndul său, comitetul de partid nu 
așteaptă indicații din afară, „de 
sus" pentru instruirea agitatorilor, ci 
lace acest lucru ori de cite ori se 
simte nevoia. Iată cîteva exemple : 
In luna noiembrie am considerat că 
una din problemele care la noi la 
exploatare se puneau mai pregnant 
era respectarea conduitei și echității 
socialiste. La instruirea agitatorilor 
s-a arătat că unele brigăzi în loc 
să încarce cărbunele curat, îl în
carcă amestecat cu steril care, la 
rîndul său, mai este plătit odată 
și brigăzilor de la pregătire. Asta, 
am considerat noi, reprezintă furt 
din avutul obștesc, fapt care dău
nează întreprinderii.

După Conferința pe țară a cadre
lor de conducere din întreprinderi, 
centrale industriale și de construcții, 
agitatorii au fost instruiți asupra 
problemelor în legătură cu folosi
rea capacităților de producție. La 
instruire am informat agitatorii a- 
supra utilajelor cu care este dcjtată 
mina, despre gradul de utilizare a 
acestor utilaje și despre aprovizio
narea tehnico-materială necesară.

O atenție deosebită am acordat, 
de asemenea, instruirii agitatorilor 
asupra sarcinilor ce le revin în le

gătură cu trecerea la generalizarea 
experimentării programului de 6 ore 
la fronturile de lucru din subteran. 
Agitatorii au fost instruiți cu sar
cinile ce Je revin începînd cu ple
carea muncitorilor mineri din Pe
troșani și pînă la intrarea în aba
taj, pe. ore și, pe schimburi, ca lie- 
care agitator să știe să ducă în per
manență munca de lămurire cu fie
care om. Ca urmare, nu am avut 
nici un fel de greutăți privind res
pectarea programului de lucru, pînă 
la nivelul abatajului. Am instruit, 
de asemenea, agitatorii în legătură 
cu calitatea producției. Rezultatele : 
la brigăzile unde în urma controa
lelor se găseau cantități de șist pes
te limitele admise, după instruire 
s-a constatat că majoritatea acestor 
brigăzi s-au încadrat în limitele ad
mise. Deci, agitatorii au dus și în 
această privință o muncă elicientă.

Instruirea din luna martie s-a fă
cut în legătură cu prețul de cost. 
De cc am instruit agitatorii pe a- 
ceastă tema ? In primele două luni 
ale anului am avut depășiri Ia con
sumul de seîndură. Agitatorilor li 
s-a arătat cum se poate acționa 
pentru reducerea consumului de seîn
dură și de lemn în general. Se ob
servă, pentru că noi ținem zilnic 
evidența consumurilor specifice, pro
grese în reducerea consumurilor de 
scindură și sperăm că în curînd să 
ne încadrăm în consumul normal.

Cum procedăm cu instruirea a- 
gitatorilor 3 a intervenit tovară
șul Vasile Rușitoru, membru al 
comitetului de partid de la Lupeni. 
Ei sînt instruiți atît lunar, asupra 
problemelor mai importante, sau și 
mai operativ cînd este cazul. Acolo 
unde organizația de bază nu reu
șește să instruiască agitatorii la ni
velul cerințelor a intervenit comi
tetul de partid pe exploatare și 
ajuta, mai ales prin cabinetul pen
tru științele sociale. Ori de cite ori 
este nevoie, comitetul de partid adu
nă agitatorii pe schimburi, pe sec
toare și stă de vorbă cu ei, verifica
— prin sondaj — cum s-a făcut 
instruirea lor periodică, solicită să 
raporteze 2—3 tovarăși asupra mo
dului in care procedează ei ca agi
tatori, cum pun problemele.

Vreau să mai fac o completare
— a intervenit și tovarășul Aurel 
Popa, membru al comitetului de 
partid, de la E. M. Lonea. In 
luna decembrie, in cadrul exploată
rii noastre s-au ivit niște greutăți 
care trebuiau rezolvate operativ de 
către colective. Agitatorii le-au sesi
zat, au venit la comitetul de partid 
și au pus întrebarea : cum în prima 
săptămină după trecerea la schimbul 
de 6 ore s-a putut respecta progra
mul și realiza sarcinile de plan ca 
după aceea să apară greutăți ? Bi
roul comitetului de partid a indi
cat atunci concret agitatorilor mă
surile ce trebuie luate și cei trebuie 
să facă ci concret prin munca po
litică de la om la -om. Problemele 
care se ridicau vizau organizarea 
muncii, aprovizionarea tehnico-ma
terială, în fond probleme care se 
referă la disciplină, întărirea respon
sabilității astfel ca fiecare să-și fa
că datoria. Acesta a fost, de fapt, 
subiectul unei instruiri a tuturor a- 
gitatorilor de Ia mina noastră.

zilnic, căutînd să fiu la curent 
cu evenimentele 
te ce au loc în 
peste hotare, cu 
nelor de partid 
sarcinile trasate 
noastră de partid. Citesc cu re
gularitate presa centrală și lo
cală, audiez emisiunile la radio 
și televiziune, particip la instru
irile ce se fac, atît la comitetul 
de partid cit și în organizația de 
bază. Nu vreau să enumăr, așa 
cum a făcut tovarășul Stănescu. 
instruirile ce au avut loc. Ca a- 
gitator am avut cel mai mult de 
lucru cînd s-a trecut la aplica
rea programului redus de 6 ore, 
pe patru schimburi. La locul 
meu de muncă am constatat că 
existau discuții contradictorii 
între oamenii de la suprafață 
cei din subteran. A trebuit 
lămurim aceste nedumeriri, 
contracarez aceste discuții, 
conving că munca în subteran e 
mai grea decît la suprafață...

In fața mea, ca agitator, a stat 
și stă ca un ghid cuvîntarea to
varășului Nicolae Ceaușescu la 
Conferința pe țară a cadrelor 
de conducere din întreprinderi, 
centrale industriale și de con
strucții din 17—19 februarie 
1972, din care am putut reține 
chemarea: ,,Nici o mașină și nici 
un utilaj sub randamentul pla
nificat, nici un minut nelucrat". 
La locul de muncă am stat de 
vorbă zilnic cu muncitorii în 
privința utilizării mașinilor și a 
timpului. Am dezbătut Și în a- 
dunările generale ale organiza
ției de bază a sectorului trans
port, unde lucrez, probleme le
gate de folosirea rațională a U- 
tilajelor precum și de întreține
rea lor corespunzătoare, asigu
rarea brigăzilor cu vagonete 
goale, adică ceea ce constituie 
specificul locului nostru de 
muncă. O altă problemă pe ca
re am avut-o în vedere în mun
ca de agitator este calitatea 
producției. Am căutat să deter
min pe cei din 
mai bine piatra 
dcmonstrîndu-le 
șistului din

mai importan- 
țara noastră și 
hotărîrile orga- 

și de stat, cu 
de organizația

și 
să 
să 
să

mie mi s-a băgat lemn de 4 
metri pentru armare la acope
riș ; dați-mi lemn mai scurt. Eu 
nu tai acest lemn. Aceasta a 
fost o activitate bună a agita
torului, care n-a așteptat indi
cații de la comitetul de partid 
sau de la conducerea minei, ci 
a intervenit operativ. Această 
inițiativă a fost foarte impor
tantă în condițiile E.M. Lonea 
unde sînt multe abataje care se 
urmează cu lemn.

Problema muncii agitatorilor 
a fost foarte mult discutată în 
biroul organizației noastre de 
bază — a spus tovarășul Caro! 
Laszlo, locțiitorul secretarului 
organizației de bază nr. 6 de 
la mina Dîlja. Noi, în toate 
posturile cheie am asigurat câte 
un agitator care este în același 
timp șj însuflețitorul locului de 
muncă. Dacă avem probleme, la 
sfîrșitul fiecărei zile de muncă, 
le aducem la cunoștința agitato
rilor care acționează fără să 
mai aștepte alte instrucțiuni. De 
exemplu, cînd am avut o me
die de greutate foarte scăzută 
la încărcătura pe vagonet, agi
tatorii au contribuit prin faptul 
că nu au scos vagonetcle slab 
încărcate, lămurind în același 
timp membrij colectivului des
pre necesitatea încărcării corec
te a vagonctelor. Peste cîteva 
zile de la această intervenție 
s-au observat îmbunătățiri în 
rulajul vagonetelor, a scăzut 
costul transportului și s-au pu
tut aproviziona brigăzile cu va
gonete goale. Acesta este un e- 
xemplu de felul cum agitatorii 
noștri rezolvă problemele cu 
promptitudine.

se poate face treabă. Și în prezent 
se duce munca prin agitatori ca să 
putem ajunge la acel nivel ca să 
asigurăm aprovizionarea tehnico-ma
terială.

In privința folosirii integrale a 
timpului de munca, agitatorii au 
exercitat o influență asupra oame
nilor. E drept, mai avem oameni 
certați cu disciplina. Am încercat 
prin diferite forme să combatem in
disciplina. In sensul acesta avem și 
un panou, avem și gazetă de pe
rete, avem și gazetă satirică. Dar 
unii țin, se pare, să se facă cunos- 
cuți colectivului „așa cum sînt". Am 
aplicat și o altă metodă : i-am che
mat împreună cu maistrul și am 
stat de vorbă cu ci. Munca indi
viduală cu omul a făcut ca nemo- 
îivatcle, învoielile din acest an să 
se reducă mult față de anul 1971. 
Agitatorii nu așteaptă ședința de in
struire ca numai după aceea să ac
ționeze, ci ei au fost instruiți în așa 
fel îneît orice apare nou — în 
presă, prin televiziune, prin radio 
— să discute cu oamenii, să-i încu- 
noștințeze.

Este vorba despre eficiența mun
cii politice de la om la om — a 
ținut să completeze tovarășul Vasile 
Bălăuță. Vă dau un exemplu : în 
cadrul sectorului II de la mina Lo
nea această eficiență se vede. E- 
xistînd Ia un moment dat o depă
șire la consumul de cherestea agi
tatorii au intervenit prompt și au 
reușit ca prin munca de lămurire 
dusă, prin exemplul personal să de
termine o preocupare pentru econo
misirea cherestelei la bandajarea co- 
perișiilui și în alte lucrări.

In lunile octombrie și noiembrie 
anul trecut, la E. M. Vulcan au 
intervenit probleme privind calita
tea reparațiilor, autodotarea și att- 
toutilarea — au arătat tovarășii 
Nicolae Radu și Gheorghc Săcăluș, 
secretarul comitetului de partid de 
la mina Vulcan. Sîntcm foarte mo
dești in posibilitățile atelierelor noas
tre. Totuși, am discutat cu agita
torii și rezultatele s-au văzut prin 
cele 12 inovații privind autoutilarea 
și autodotarea.

Unii dintre tovarășii care au vor
bit înainte s-au referit la munca 
agitatorului mai la genera! — a 
spus tovarășul Miluță Rugină. La 
exploatarea Uricani, ca și în alte 
mine din Valea jiului, funcționea
ză un număr însemnat de cadre cu 
pregătire medie și superioară. Ma
rea majoritate a acestor tovarăși 
sînt membri de partid.

încă din luna noiembrie se afla 
in studiu un plan de măsuri pen
tru trecerea la programul de lucru 
de 6 ore. Planul acesta a fost com
pletat cu o scrie de propuneri, a- 
probat, după care s-a trecut la apli
carea lui.

Luna decembrie s-a desfășurat în 
condiții cu totul nesatisfăcătoare, 
E. AL Uricani a înregistrat un mi
nus destul de substanțial — a spus, 
intre altele, tovarășul Miluță Ru
gină. La începutul lunii ianuarie, 
analizînd bilanțul lunii decembrie, 
comitetul nostru de partid a pus în 
lața întregului colectiv situația rcaK 
arătînd consecințele nerespectării 
măsurilor stabilite dar și rezervele 
de care dispunem pentru a înde
plini planul în condițiile progra
mului de 6 ore. Agitatorii, prin 
munca politică de la om la om, au 
făcut cunoscuie colectivelor din ca
re lăceau parte aspectele reale ale 
disciplinei, respectării programului 
de lucru, folosirii celor 6 ore la 
locul de muncă și nu plimbare prin 
galerii ș.a.m.d. Rezultatele s-au vă
zut. In luna ianuarie sarcinile de 
plan au fost realizate și depășite, 
în lunile februarie și martie, de 
asemenea. Bineînțeles, această mun
că a fost grea, anevoioasă. In lă

murirea problemelor legate de apli
carea cu succes a programului de 
6 ore un însemnat aport l-au adus 
agitatorii din rîndul cadrelor teh- 
nico-ingincrești.

Am avut de rezolvat și unele pro
bleme mai dificile legate de intro
ducerea tehnicii noi. In luna de
cembrie ne-am străduit să introdu
cem în subteran un complex de 
extracție. Tectonica stratului nu ne-a 
permis ca în lunile ianuarie—fe
bruarie și chiar și în martie să ne 
ridicăm la nivelul cerințelor pe ca
re le impune folosirea acestui com
plex. La un moment dat s-a pro
pus să-1 scoatem afară și să tre
cem la un alt sistem de exploa
tare. Puși în fața acestei situații 
am antrenat un număr de agitatori 
din rîndul maiștrilor, tehnicienilor 
și inginerilor care au desfășurat o 
susținută muncă politică în rîndul 
minerilor, arătînd că s-au cheltuit 
bani pentru introducerea unui uti
laj de mare productivitate și noi 
trebuie să culegem roadele în ur
ma lui, că nu-1 putem scoate afa
ră așa cum doresc unii. In ultima 
vreme situația se îmbunătățește.

Răspunzînd la o problemă ridica
tă aici și anume dacă există limită 
între activitatea profesională și cea 
politică țin să amintesc că tovarășul 
Nicolae Ceaușescu sublinia că orice 
conducător din cadru] economici în 
primul rînd trebuie să fie un bun 
activist de partid. După părerea 
mea nu trebuie să existe o delimi
tare între munca politică și munca 
profesională. Chiar dacă unii din 
conducători mai lucrează numai prin 
metode administrative, noi îi aju
tăm să înțeleagă că sînt și oameni 
politici, că funcția lor e politică.

Tot ce
se întreprinde 
să influențeze 

e ’

Organizațiile de partid, au da
toria ca tot ceea ce întreprind 
pe linia muncii politico-ideolo- 
gice să servească, să determine 
mutațij în conștiința oamenilor 
— a subliniat, în cuvîntul său 
tovarășul Ionel Cazan, secretar 
al Comitetului municipa] de 
partid Petroșani. Iată de ce o 
atenție deosebită trebuie mani
festată față de selecționarea a= 
gitatorilor. Aceasta pentru că e- 
ficacitatea activității agitatoru
lui, capacitatea de a determi
na o influență depinde de o se
rie întreagă de calități reale 
ale acestuia să fie Un om bine 
pregătit, care se bucură de pres
tigiu și încredere în mase, un 
om care să știe prin limbajul 
pe care-1 folosește să se apro
pie de conștiința Și sufletul fie
cărui muncitor. Cu toate că am 
reușit ca marea majoritate a 
membrilor de partid să facă a- 
cest lucru, mai avem organizații 
de partid de la exploatările mi
niere care au în componența co
lectivelor de agitatori încă pu
țini muncitori conducători de 
formațij de lucru, tehnicieni, 
maiștri, ingineri. E bine să a- 
vem în vedere acest lucru pen
tru că numai în cunoștință de 
cauză agitatorii vor putea In
tr-adevăr să se mobilizeze pen
tru a realiza sarcinile cu care

ci sînt confruntați în fiecare zi.
Și mai trebuie avut în vedere 

un alt aspect i numărul agitato
rilor. Bine s-a arătat că agita
tor poate să fie aproape fieca
re comunist, cu condiția șă fie 
bine pregătit, ca prin compor
tarea și prin activitatea lui să 
determine, să-i convingă și pe 
ceilalți să se încadreze în efor
tul colectivului din care fac 
parte.

S-a discutat despre pregăti
rea agitatorilor. Cred că nu e 
bine ca această pregătire să se 
facă în plenare cu toți agitatorii 
care există la nivelul unei ex
ploatări miniere, pentru că sînt 
diferite sectoare de activitate, 
diferite locuri de muncă și a- 
tunci am limita rolul organiza
ției de partid pe lîngă care de 
fapt sînt constituite aceste co
lective de agitatori. Organizația 
de bază cunoaște sfera proble
melor care se ridică, sarcinile 
care-i stau în față și ca atare 
ca își pregătește oamenii pentru 
mobilizarea masej de muncitori 
la diferite acțiuni concrete.

M-aș referi, apoi, la activita
tea proprie a agitatorului. In 
subteran se pot discul a în 
cadru) unei echipe, a li
nei brigăzi o diversitate 
de probleme. Am văzut un 
aspect foarte caracteristic la 
mina Petrila. In cadrul unui a- 
bataj s-au pus unele probleme 
în ceea ce privește disciplina, 
(-îțiva^ tovarăși s-au prezentat 
mai tîrziu la lucrul și au plecat 
mai devreme. Agitatorul, fiind 
în contact viu cu oamenii, a ex
plicat deschis, fără menajamen
te, care sînt consecințele pen
tru producție, pentru tovarășii 
respectivi și familiile lor. asu
pra retribuției lor Șea atare. S-a 
mers pînă acolo îneît agitatorul 
i-p convins că nu mai e 1 impui 

se „spună că nu lucrez 
pentru că nu m-a scos cu atîta 
luna asta". E] a făcut un ase
menea proces dg conștiință în 
cadrul brigăzii respective îneît 
i-a făcut pe toți să înțeleagă că 
fiecare la locul lui de muncă 
trebuie să-și îndeplinească sar
cinile ce-i revin, I

Cred că e bine câ pe agitatori 
să-i invităm cînd avem plenare
le noastre, adunările dc activ 
ca ei să fie în cunoștință de 
cauză cu problemele care se ri
dică, pentru a putea acționa ca 
atare. E bine ca I organizațiile 
ce partid să folosească cu mai 
multă eficiență cabinetele de 
Științe sociale, punctele de infor
mare și documentare existente. 
Acestea trebuie șă fie niște 
locuri unde se lucrează intens, 
unde se găsesc o serie de ma
teriale în săli amenajate cores
punzător. La cabinete trebuie să 
se desfășoare o activitate vie, 
concretă, în fiecărei zi, să se ex
plice probleme, să : se dea răs
punsuri oamenilor, să se orga
nizeze discuții mâi largi între 
secretari, între birourile organi
zațiilor de bază, între agitatori.

Agitatorii au datoria să insis
te mai mult în ceea ce privește 
introducerea noului în produc
ție pentru că ținem ca în acti
vitatea noastră să pătrundă tot 
mai mult, progresul tehnic pen
tru a se ușura cit mai mult e- 
fortul fizic uman. înaintea tu
turor acțiunilor să cunoaștem 
însă opinia oamenilor Și por
nind de la aceasta să lămurim 
problemele.

Unitatea între vorbă și faptă 
este o caracteristică esențială a 
activității agitatorului, a întregii 
munci politice de masă.

Există convingerea, pe deplin 
justificată, că în ceea ce privește 
munca cu agitatorii avem o se’ 
rie întreagă de rezerve pe care 
trebuie să le valorificăm plenar.

Operativitate,
convingere, 
insistență

BranaraacaBBEasaaBBBammmmmsss

Agitatorul este acela care du
ce, prin viu grai, în rîndul 
muncitorilor cuvîntul partidului 
— a spus, în cuvîntul său tova
rășul Enierik Boilor, agitator Ia 
E.M. Aninoasa. In această direc
ție eu, ca agitator, mă pregătesc

Cit mai aproape

•mmm
de gîndurile

jur să aleagă 
din cărbune, 

că nealegerea 
cărbune provoacă 

greutăți în activitatea de pro
ducție a preparației Coroești, 
ridică cheltuielile de producție, 
atrage după sine penalizări, in- 
fluențînd în ultimă instanță și 
câștigurile directe ale minerilor. 
Arătînd, zj de zi, colectivului 
în care lucrez că lipsa unuia 
din producție cere eforturi su
plimentare la îndeplinirea pla
nului din partea celorlalți; am 
insistat tot timpul asupra disci
plinei la serviciu. Cînd un tova
răș a lipsit nemotivat am cău
tat ca, împreună 'cu colectivul 
de muncă, a doua zi să îi atra
gem atenția, să-1 lămurim că tot 
ce a făcut nu e bine, nici pentru 
el, nici pentru colectivul din 
care face parte.

începînd cu luna decembrie, 
anul trecut, cînd s-a trecut la 
programul de 6 ore, activitatea 
agitatorilor de la mina Lonea a 
devenit mai intensă, deoarece 
au apărut multe probleme de 
natură mai deosebită, nu pen
tru că s-ar fi ivit ceva nou în 
procesul tehnologic, ci pentru 
faptul că ne lipsea experiența 
trecerii la un program redus 
dar cu aceleași sarcini — a a- 
rătat tovarășul Aurel Popa. Lip
seau unele utilaje. Agitatorii au 
venit însă și au arătat! ne lip
sesc aceste utilaje — mașini de 
perforat, ciocane de abataj ș.a. 
— dar la abatajul 122, de exem
plu, mașinile de perforat sînt 
aruncate prin cărbune. In aces
te situații, sigur că nu avem u- 
tilaje suficiente. înainte de a 
primi altele să îngrijim, să fo
losim din plin pe cele existente! 
Deci agitatorii au îndeplinit un 
rol activ, militant, ca fiecare să 
aibă grijă de utilajele, de scule
le cu care lucrează.

Au fost și cazuri cînd agita
tori, ca Ciubăr Vasile, au venit 
și au spus conducerii: tovarăși

Barometrul
de apreciere

eficienta
9

Tovarășii Vasile Rușitoru, Va
sile Bălăuță, membru al comisiei 
pentru activitatea de propagandă, 
înyățămînt și cultură a comitetului 
de partid de la mina Lunea, ing. 
Nicolae Radu, membru al comite
tului de partid de la mina Vulcan, 
Miluță Rugină, secretarul comite
tului de partid al minei Uricani, 
s-au referit pe larg la eficiența mun
cii de la om la om, la legătura 
strînsă care trebuie să existe între 
activitatea profesională și cea poli
tică. Munca agitatorului este fru
moasă și are un obiectiv nobil — 
acela de a determina pc fiecare 
să-și însușească pe deplin calitățile 
omului de tip nou — arată, la în
ceputul uncia din intervențiile sale, 
tovarășul Vasile Rușitoru.

Vreau să vorbesc cîteva cuvinte 
despre eficiența muncii agitatorilor 
— a arătat tovarășul Vasile Ruși
toru. Noi, la exploatarea minieră 
I.upeni, începînd de la 1 ianuarie 
1972 încoace, am intrat într-o pe
rioadă grea. Aveam unele greutăți 
în legătură cu zăcămîntul, apoi cu 
indisciplina, iar principala urmare 
este că nu ne realizăm sarcinile în 
mod corespunzător. Unii începuseră 
să spună că n-ar fi bun programul 
de 6 ore. Noi, prin grupele de a- 
gitatori, am venit cu replica demon- 
strînd că în luna decembrie am rea
lizat o depășire mai mare decît în 
lunile anterioare. Deci nu programul 
de 6 orc este de vină. Atunci cînd 
am fost pregătiți cu baza tehnico- 
materială am obținut rezultate me
ritorii, s-a demonstrat că în 6 ore

și preocupările sale
(Urmare din pag. 1)

Schimbul de experiență organizat în Valea 
Jiului pe tema muncii politice de la om Ia om 
se înscrie în preocupările permanente Me Co
mitetului județean de partid, ale organelor și 
organizațiilor de partid de a evidenția expe
riența câștigată, de a găsi metode cât mai 
bune de lucru. Se poate afirma cu certitu
dine că la exploatările miniere din Valea Jiu
lui există o experiență bună, organizațiile de 
pari ici muncesc mult pentru a face față sar
cinilor complexe ridicate de realizarea sar
cinilor economice ale acestui an.

Dezbaterile fructuoase cu factorii care se o- 
cupă direct de domeniul propagandei, cu 
agitatori cu o bună experiență au evidențiat 
problematica actuală care stă in fața muncii 
politice de la om la om, experiența obținută 
după reactivizarea colectivelor de agitatori, 
metodele folosite în activitatea cu agitatorii 
și de către agitatori, cîteva din orientările ile 
viitor. Ceea ce se publică în ziarul de astăzi, 
reprezintă o sinteză a experienței, idei valo
roase, dar nu rețete, pentru că in acest do
meniu atît de gingaș al 
pot da rețete valabile 
deosebesc atît de mult 
vele au probleme atît
greu să se construiască tipare după care să se 
ghideze toate organizațiile noastre de partid.

Sînt, însă, în munca de la om la om, în ac
tivitatea agitatorilor cîteva cerințe de fond. 
Unele privesc aproape exclusiv organele și 
organizațiile de partid, altele persoana, acti
vitatea agitatorului ca activist Ia locul său 
de muncă și în afara lui

In primul rînd este necesar să fie selecțio
nați în rîndul agitatorilor acei membri de 
partid care pot intr-adevăr să desfășoare 
muncă politică cu oamenii, care au competen
ța de a explica convingător politica partidului 
nostru, hotărîrile sale, comuniști care nu tole
rează lipsurile, atitudinile înapoiate. Foarte 
bine este că organizațiile de partid, în gene
ral, s-au orientat spre a selecționa in rîndul 
agitatorilor membri ai organelor de partid, to
varăși din conducerile organizațiilor de masă, 
muncitori fruntași, maiștri, ingineri, cadre de 
conducere, adică oameni cu pregătire și pres
tigiu, care prin natura activității lor profesio
nale sînt în contact direct cu oamenii.

Această orientare răspunde și unei alte ce

muncii cu omul nu se 
peste tot. Oamenii se 
unul de altul, colecți
ile diferite incit este

de om

rințe deosebit de importante — nivelul actual 
de cultură și politic al maselor. Oamenii au 
evoluat — și asta se datorează condițiilor 
create de partidul și statul nostru, vastei ac
tivități educative și de culturalizare a mase
lor desfășurate în anii construcției socialiste. 
In alcătuirea colectivului de agitatori sintem 
obligați să ținem seama de această evoluție.

O problemă extrem de importantă este și 
următoarea : de către cine și cînd sînt pregă
tiți agitatorii ? Cred că făcînd parte, în 
marea lor majoritate din diferite or
gane, avînd un nivel politico-ideologic 
ridicat agitatorii nu au nevoie de instruiri 
speciale în plenare (unde nu se poate de alt
fel face o pregătire diferențiată) ci mai mult 
de a li se pune la dispoziție o documentare 
multilaterală, în cadrul cabinetelor pentru 
științele sociale, de a se organiza cu ei dez
bateri metodice, schimburi de experiență, 
consultații. Desigur, nici în acest domeniu nu 
se pot da rețete general-valabile.

Ar mai fi de adăugat ca obligație a organi
zațiilor de partid atragerea în Și mai mare 
măsură a cadrelor de conducere în munca 
politică, de a îmbina activitatea profesională 
cu cea politică pentru că între cele două ac
tivități nu există limite, ele slujesc aceluiași 
scop.

Activității agitatorului trebuie să-i fie 
caracteristice unitatea dintre vorbe șl 
fapte, un înalt exemplu personal in toa
te privințele, receptivitate față de nou, 
străduință pentru autodepășire, pentru ridica
rea cunoștințelor politice, ideologice și profe
sionale, apropiere față de oameni dar și in
transigență față de lipsuri. Agitatorul trebuie 
să se afle intr-un contact viu cu oamenii, să 
poarte cu ei un dialog direct, tovărășesc, fără 
caracter de lecție oficială și mai ales să nu 
lase nici o problemă nelămurită pînă la ca
păt. Ca activiști, ca agitatori, ca membri de 
partid nu avem dreptul să lăsăm întrebările 
oamenilor fără un răspuns convingător.

Dezbaterea acestei probleme atît de vaste 
și în continuă perfecționare care este munca 
de la om la om prilejuiește, de fiecare dală, 
idei Și concluzii utile și merită să fie conti
nuată la nivelul organizațiilor de partid, in 
coloanele ziarelor din județ.
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VASILE CONTA o atenție deosebită

personalitate marcantă a
gîndirii materialiste românești

La 21 aprilie a. c. se împlinesc 
90 de ani de la dispariția prema
tură (la ntimai 37 dc ani) a lui 
Vasile Conta, figură remarcabilă a 
gîndirii materialiste din țara noas
tră.

Filozofia lui V. Conta reprezintă 
în cultura română primul sistem fi
lozofic închegat care formulează 
răspunsuri materialiste la problemele 
importante ridicate de dezvoltarea 
filozofiei și a științelor naturii din 
timpul său.

Prin lilozofia sa Conta s-a făcut 
purtătorul intereselor acelei părți a 
burgheziei românești care urmărea 
■dezvoltarea industriei naționale, crea
rea unei piețe interne, și de aceea 
sprijinea într-o anumită măsură dez
voltarea tehnicii și a științei. Mate
rialismul său a corespuns totodată 
intereselor maselor populare 
lupta împotriva idealismului 
religiei. Deși dispărut, cum 
ționam, prematur, V. Conta 
sat o operă importantă care 
comandă ca una din ligurilc 
minente ale culturii noastre progre
siste.

S-a născut la 15 noiembrie 1845 
în satul Ghindăoani din județul 
Neamț, fiind unul dintre cei 10 co
pii ai lui Grigore și ai Măriei Conta. 
A urmat liceu! la Iași, iar studiile 
superioare începute în țară și le-a 
continuat în Belgia ca bursier. Aici, 
c! a obținut două licențe — în co
merț și științe juridice. întors la 
lași în 1872, Conta a ocupat ca
tedra de drept civil la universita
tea din fosta capitală a Moldovei.

V. Conta și-a format concepția 
despre lume sub influența luptei for
țelor sociale înaintate din țara noas
tră pentru progres social. Epoca în 
care a trăit a fost o epocă de mari 
frămîntări sociale. El a fost con
temporan cu evenimentele importan
te care au contribuit la descompu
nerea feudalismului și dezvoltarea 
relațiilor dc producție capitaliste în

țara noastră la mijlocul și în a 
doua jumătate a secolului al XIX- 
lea : revoluția dm 1848, Unirea ță
rilor române (1859), reforma agra
ră din 1864, războiul pentru inde
pendență (J 877—1878).

Scrierile filozofice materialiste ale 
Iui V. Conta care cuprind numeroa
se idei înaintate, au avui un rol 
important în pregătirea din punct 
de vedere ideologic a terenului pen
tru pătrunderea și răspîndirea fi
lozofici marxiste în Romania. Conta 
a făcut parte dintre intelectualii ro
mâni progresiști care și-au dat a- 
deziunea la Internaționala l-a. De 
asemenea, el și-a manifestat solida-

mina tiparului „Teoria ondulațiunii 
universale", în 1877 „Originea spe
ciilor", 
tafizică" 
și traduse în franceză 
Ia Bruxelles.

După cum arătam, 
publicat lucrările i 
„Junimii" — 
unde începînd cu 1873, frecventa 
acest cerc. Cu toate acestea nu se 
poate vorbi despre vreo influență 
ideologică a „Junimii" asupra sa. 
Dar nici concepția materialistă a 
Iui Conta nu a găsit aprobare prin
tre junimiști. Tini Maiorescu s-a ma
nifestat hotărît ca adversar a) său,

în 1879 „încercări de me- 
'. Unele din ele au apărut 

la Paris sau

, Conta și-a 
sale în organul 

„Convorbiri literare",

3
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CLUBURI — Petrila. După 
ora 20, o seară distractivă orga
nizată pentru organizațiile U.T.G. 
de la sectorul VIII al E. M. 
Petrila.

18,30, un simpozion pe o temă 
medicală „Alcoolul și tutunul, 
dușmani ai organismului".

Soarele răsare la ora 5,24 
apune la ora 19,06.

Zile trecute din an — 1 
Zile rămase — 255.

Conta a acordat 
problemei naturii, fenomenelor psi
hice. Conta susține pe bună drep
tate că fenomenele psihice au la 
bază o anumită formă a materiei 
superior organizate. De asemenea, 
tezele dezvoltate de Conta în le
gătură cu actul reflex ca bază a 
proceselor psihice au o importanță 
deosebită și constituie unul din me
ritele sale. Totuși, din cauza nive
lului relativ scăzut al fiziologiei din 
vremea sa, teoria reflexelor dezvol
tată de Conta rămîne încă gene
rală și nu poate dezvălui mecanis
mul intim al fiecărui proces psihic.

Luptind împotriva «determinismu
lui, 
ror fenomenelor lumii și respinge 
cu hotărîre ideea existenței unei vo
ințe dumnezeiești. „Toate fenome
nele din lume — scrie el — fie ele 
fizice, morale sau intelectuale, sînt 
regulate după legi fixe și naturale".

O altă idee filozofică materialis
tă a lui Conta de foarte mare im
portanță este aceea referitoare la 
teoria evoluției.

Pornind de la descoperirile din 
științele naturii, Conta a susținut 
ideea dezvoltării în toate domeniile 
realității — natură, societate și cu
noaștere -— privind evoluția ca un 
proces progresiv, care se înfăptuiește 
prin înlăturarea vechilor „forme" 
ale materiei și apariția unor „for
me" noi, mai perfecte. Dar el nu a 
extins această idee și la societate. 
In explicarea vieții sociale Conta 
nu depășește în ansamblu, poziția 
gânditorilor premarxiști, dar găsim 
și aici importante idei progresiste, 
legate de organizarea științifică a 
vieții sociale, de dezvoltarea indus
triei naționale, a comerțului autoh
ton, de apărarea integrității țării și 
a respectării independenței națio
nale.

In 
t urii, 
legea 
1872 
stintie un pericol național. Subliniem 
că V. Conta a avut întotdeauna cu
vinte de prețuire pentru țăranul ro
mân. Cu toate limitele gîndirii sale, 
ideile 
jucat un rol progresist în cultura 
românească. In încheiere am remar
ca caracterizarea făcută de cunoscu
ta revistă socialistă „Contempora
nul" care scria : „Conta este unul 
din cei mai adînci cugetători 
veacului nostru".

ipttnd impt
Conta subliniază legitatea tutu- I

I
I
I
I

EVENIMENTE

preșcolari; 9,30 Ritm, tinerețe, 
dans; 10,00 Curs de limba en
gleză — lecția a 12-a; 10,30
Telecinemateca : „Falstaff"; 12,20 
Telejurnal; 16,30—17,00 Curs 
de limba germană — lecția a 
11-a (reluare); 17,30 Deschide
rea emisiunii dc după-amiază. 
Emisiune în limba maghiară; 
18,30 Confruntări. Cum își exer
cită întreprinderile și centralele 
industriale atribuțiile lor în do
meniul aprovizionării și desfa
cerii; 19,00 Cîntă Nicolae Ni- 
țescu; 19,15 Publicitate; 19,20 
1 001 de seri : „Pățaniile lui 
Moș Ispravă"; 19,30 Telejurnal; 
20,00 Reflector; 20,15 Tinerii 
despre ci înșiși; 21,00 Pagini de 
umor : „Ursul" de A. P. Cehov; 
21,40 Panoramic științific; 22,10 
.,24 de ore"; 22,40 Campionatul 
mondial de hochei — grupa A : 
U.R.S.S. — Cehoslovacia (repri
zele a II-a și a IlI-a).

PROGRAMUL I : 6,00 Mu
zică și actualități; 7,00 Radio
jurnal; 8 00 Sumarul presei; 9,30 
Odă limbii române; 10,00 Bule
tin de știri; 10,05 Pe Mureș și 
pc T îrnavă — melodii populare; 
10,30 Clubul călătorilor; 11,00 
Buletin de știri; 11,05 Melodii 
de Claude Romano; 11,15 Din 
țările socialiste; 11,30 Corala 
Roger Wagner din Los Angeles; 
12,00 Discul zilei; 12,15 Recital 
de operă; 12.30 Intîlr.ire cu me
lodia populară și interpretul pre
ferat; 13,00 Radiojurnal; 13,15 
Avanpremieră cotidiană; 13,30 
Tot înainte; 14,00 Compozitorul 
săptămînii; 14,40 Doine și jocuri 
populare; 15,00 Buletin de știri; 
15,05 Tribuna radio; 15,25 Mu
zică de estradă; 16,00 Radiojur
nal; 16,15 Pîonierii-s primăvară 
— cîntece; 16,30 Interpreți de 
muzică populară; 16,50 Pub.iri
tate radio; 17,00 Antena tine
retului'; 18,00 Orele serii; 20,00 
Tableta de seară; 20,05 Zece 
melodii preferate; 20,40 Din fo
noteca de aur — muzică popu
lară; 20,55 Știința Ia zi; 21,00 
Revista șlagărelor; 21,30 Bijute
rii muzicale; 21,45 Din lirica 
populară — melodii și versuri; 
22,00 Radiojurnal; 22,30 Con
cert de scară; 22,55 Moment 
poetic; 23,00 Concert de seară 
(continuare); 24,00 Buletin de 
știri; 0,03—6,00 Estrada noc-
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PETROȘANI — 7 Noiem
brie : Cea mai frumoasă soție; 
Republica: Săptămîna nebunilor; 
PETRILA : Cazul G. L.; LO
NEA — Minerul: Frații; ANI
NOASA : Hello Dolly, seriile 
I—II; VULCAN : Columna, se
riile I—II; PAROȘENI: Cei mai 
frumoși ani; LUPENI — Cul
tural : Anna celor 1 000 de zile, 
seriile I—II; Muncitoresc : Ba
lul de sîmbătă seara; URI
CANI : Carmen.

0 1828 — S-a născut Caro] 
Davila, fondator al serviciului 
medical român (m. 1884) 
0 1885 — A murit C. A. Ro- 
setti, om politic și publicist, unul 
dintre conducătorii revoluției de 
la 1848 din Țara Românească 
(n. 2. VI. 1816) 0 1893 — A 
murit George Barițiu, unul din 
fruntașii revoluției de la 1848 
din Transilvania (n. 12. V. 1812) 
0 1972 — începe Congresul al 
Vll-lea al Frontului Patriei din 
R. P. Bulgaria (între 20 și 22 
aprilie) 0 1949 — A avut loc 
primul Congres Mondial al 
Partizanilor Păcii 0 1972 —
Intre 20 ți 22 aprilie, la Lima, 
se desfășoară prima Conferință 
latino-americană a muncitorilor 
mineri și metalurgiști.

90 de ani de la moarte
I : 27 11 36 30

premii : 1 160 396

5

mergem

înaintate elaborate de el au
Ieri, temperatura maximă
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de
Stelian POPESCU

cartierul Aeroport — 
1668.

Vulcan — 108. Spita-

Extragerea
19.
Fond de premii: 935 042 lei.

9.00 Deschiderea emisiunii 
dimineață. Telex; 9,05 Prietenii 
lui Așchiuță — emisiune pentru

ce privește dezvoltarea agricul- 
V. Conta a relevat faptul că 
tocmelilor agricole, impusă în 
de boierimea reacționară, con-

a Il-a : (6 24 25

Pronoexpres

li Reală
intensificare ALTE GUSTURI !

SFATUL MEDICULUI!

Peisaj

(Urinare din pag. I) sfatulFoto i I. LIC1U

ANONIMĂI
stația 
foarte

celei de a 
situația se 
urmează : 

nr. 18/1952 de gaze 
Declară,

doua 
prezintă 
conform 
modifi-

își ridică califi-, 
școlii ?

Nu-i de neglijat 
cursurile de ca
me ser ia de mi-

ASCULTAȚI

„cc 
poate f> 
medicu-

luptați împotriva acestui

„FLAGEL" ?

prin 
și a 
men- 
a lă- 
îl re- 
proe-

ritatea cu lupta comunarzilor fran
cezi. După întoarcerea în țară ia 
legătura cu cercurile socialiste din 
Iași fiind caracterizat de ziarul so
cialist „înainte" din 1880 ca „so
cialist de principii și convict ie", ca
re a lost admis în „Asociația inter
națională a lucrătorilor".

Deși a primit influența materia
lismului din secolele al XVI 1-lea și 
al XVIII-lea, a darwinismului, e- 
voluționismului etc., V Conta își 
creează un sistem filozofic original 
în care încearcă să sintetizeze des
coperirile științelor naturii din epoca 
respectivă. Activitatea filozolică a 
lui Conta este foarte rodnica. In 
1875—1876 el publică în revista 
ieșeană „Convorbiri literare", prima 
sa lucrare filozolică „Teoria fata
lismului", lucrare care apare în 1877 
și în limba franceză la Bruxelles.

Aproape anual, pînă în 1879, cînd 
gînditorul își lace intrarea în viața 
politică îi apare cîtc o operă filo
zofică. In 1876—-1877 a văzui lu-

mai ales după ce s-a convins că 
V. Conta nu urmează linia junimistă 
nici în

Prin
ta
1 romul 
cîndu-se remarcat 
pasiunea 
mul dar și prin tendința de a-1 
dezvolta generalizînd datele mai noi 
ale științei.

Del inindu-și poziția față de pro
blema fundamentală a filozofiei, 
Conta subliniază de nenumărate ori 
că lumea este materială, că în afară 
dc materie nu există în lume o altă 
substanță sau vreo iorță suprana
turală, că sufletul este un produs 
al materiei.

Conta subliniază de nenumărate 
ori caracterul material cît și legita
tea fenomenelor. Printre ideile dez
voltate de Conta merită să fie re
levată susținerea unității materiei, 
spațiului și timpului. Urmărind să 
demonstreze materialitatea

lilozofie, nici în politică, 
lucrările sale filozofice, Con- 

s-a integrat de la început în 
materialismului militant, fă- 

nu numai prin 
cu care apăra materialis-

EXPOZIȚII. La Casa de cul
tură expun pictură și grafică 
membrii filialei din Petroșani a 
U.A.P.; In sala bibliotecii, o ex
poziție a cercului de metaloplas- 
tie.

CASE DE CULTURA — Pe
troșani. In cadrul nou înființatu
lui club al melomanilor, în sala 
de lectură, la ora 18,30 — Rap
sodiile lui George Enescu; Uri
cani : In sala de lectură,- la ora

& ..y

La Concursul Pronoexpres nr. 
16 din 19 aprilie a. c. au ieșit 
ciștigătoare următoarele numere :

Extragerea
9 45.

Fond dc 
lei.

DELURINȚU NICOLAE - Pe
troșani. Faptul că nu ați com
pletat formularele de care vor
biți, vă înlătură de ia posibili
tatea de a primi alocația 
luna respectivă. Și, nu e 
meni altul de vină decît 
Fiți pe viitor mai atent în 
mărirea drepturilor ce vă 
teresează și veți avea mai 
ține neplăceri.

GHIORFI ILEANA - Vulcan. 
Scrisoarea dv. nu a fost în mă
sură ca să ne comunice pe de
plin, ce anume doriți ? In con
secință, dacă posibilitățile vă 
permit, vă invităm să treceți 
pe la redacție.

UN GRUP DE MUNCITORI - 
Petrila. Cazul la care vă re
feriți trebuie discutat personal. 
E necesar prin urmare să tre
ceți (măcar unul din 
pe la redacție.

BREZAN LUDOVIC - Petrila. 
Aveți dreptul la alocația de stat 
pentru fiica dv. care este uce
nică. Legea nu prevede nici o 
restricție referitor la astfel de 
cazuri.

Asupra 
probleme, 
după cum 
Decretului
cat prin Decretul 564/968 re
ducerea de impozit pe salar, 
se acordă angajaților care au 
in întreținerea lor mai mult de 
trei persoane, iar salariul tari
far este sub 2500 lei, lunar.

Important de reținut este, în 
cazul dv. ca soția să 
le in cîmpul muncii, 
puteți beneficia de 
intrucit nu aveți în
mai mult de trei persoane.

nu se af- 
Altfel, nu 
reducere, 

întreținere

S. KAY

■ -..1
. z.l ........

este indiferent dacă despre tineri 
se vorbește laudativ sau cu vorbe 
de dojana.

— Mina e o școală, îmi spu
nea Aurel Colda, o școală din a- 
hecedarul căreia am învățat și în
vățăm cu toții. Dacă azi, unii 
sînt slăpîni pe tainele meseriei, 
Știu ce trebuie și ce nu trebuie 
să facă, asta nu-i totul. Munca 
este o școală a inteligenței ac
tive, practice, dar cursurile, acele 
„lecții de seară", cum le zic mun
citorii acum, vin să întregească, 
sa pună temelia meseriei.

Aici, între cei care trimit la 
ziuă ..diamantul negru", se intîl- 
nesc minerii Teodor Manta, Ar
pad Kadar, cu electricianul Ion 
Olăneanu, telefonistul Vasile Ciu
lea. cu lăcătușul Mircea Albii, 
sudorul Mircea Mîndescu, tineri I

alături tic vîrsinici iți dau 
obolul sub cupolele pămînliilui.

— Cîți tineri 
car ea în cadrul

— Peste 300. 
nici cifra de la 
Uficare. Pentru 
fieri 140, electricieni de mina 16, 
iar săptămîna viitoare deschidem 
un nou curs de mecanici de lo
comotive cu troley. Și toți, dar 
absolut toți cursanții sînt tineri.

.Irf dreptate Aurel Colda. O 
imagine a cifrelor în spatele că
rora se află tinerii, ți nu pentru 
că ar fi ceva nemaivăzut. Nu! 
Ci pentru că descijrînd tainele 
miraculoasei vîrste a tinereții la 
o mină în care fiecare zi e un 
început, acolo unde învață, se 
perfecționează, consolidând un vi
itor, îmi place sa cred ca toate 
acestea au valoare de simbol. 
Acela al tinereți' '

a vieții interne 
de partid

Tn urma unei temeinice analize 
efectuate la nivelul comitetului de 
partid al minei Livezeni, privind 
munca de partid, și a măsurilor 
stabilite de comitet, în ultimul timp 
s-a constatat o intensificare a vieții 
interne de partid. Un exemplu con
cludent în acest sens îl constituie 
organizația de bază nr. 1, unde, în 
urma analizei și a măsurilor adop
tate, viața de organizație cunoaște 
un nou ritm. Adunările generale ale 
organizației de bază sînt pregătite 
din timp, ținute cu regularitate. Da
torită preocupărilor secretarului bi
roului organizației dc bază, loan 
Horung, ca și a preocupărilor altor 
comuniști, dezbaterile din adunările 
generale au căpătat un prolund ca
racter critic și autocritic, iar mă
surile adoptate în acest cadru sînt 
în mod operativ traduse în viață.

Festivalul brigăzilor 
artistice de agitație
Duminică a avut loc la Deva faza județeană a Festiva

lului brigăzilor artistice de agitație. Din Valea Jiului au 
participat Casa de cultură („Baloane, baloane" — text și in
structor Gh. Negraru), cooperativa Unirea („Mușchetarii la 
Unirea" — text și instructor Gh. Negraru) și clubul sindica
telor din Vulcan („Cu cineamatorii la brigadă" — text și 
instructor Constantin Marcău).

In aceste zile va fi comunicată și selecția operată de ju
riu.

Agenda campionatului județean de fotbal
Preparația Petrila
Minerul Vulcan 1—1
După o repriză anostă (în ca

re Horvath ratează și un pe
nalty), oaspeții înscriu primii, în 
min. 72, după care se apără cu 
disperare. Egalarea survine abia 
In min. 87 (Velca) și meciul se 
termină cu o echitabilă remiză.

A arbitrat foarte bine: Ion 
Fanait (Petroșani).

Formațiile : PREPARAȚIA : 
C'ostea 9 — Magda 7, Lăscăianu 
8, Le.șiu 8, Vrăjitoru 8 — Hor
vath 9, Cricovan 8 — Mergidiu 
8, (Kalapacs 7), Velea 7, Miclea 
5, Ilaidu 7; MINERUL: Vincefi 
9 — M. Cugereanu 8, Hristca 9, 
Stăneioiu 9, Rîpa 8 — Fercnczi 
10, Florea 8 — Borș 7 (St. Cu- 
gereanu 9), Iepure 8, Maioș 9, 
Zagoni 9.

La juniori, 4—1 pentru
oaspeți.

re, imediat, Coșa majorează sco
rul. E 2—0 pentru oaspeți, care 
nu mai insistă, permițînd gazde
lor să reducă din handicap prin 
Biro.

A condus foarte bine : I. CIO- 
RA.

Formațiile : STREIUL : Ia-
cob 4 — Bălușe 7, Biro 8, N. 
Buzdugan 4, Băltăreții 5 — FIo- 
roi 6, Otto 5 (D. Buzduga 4) — 
Andraș 3, Danciu 8 (Jitea 5), S. 
Buzduga 6, Rahotă 8; MINE
RUL : Găti 8 — Venczer 9, U- 
drescu 10, Cristea 9, Bodea 9 — 
llaas 8, Rusu 8 — Rusen 6 (Su- 
ciu 7), Gacsardi 8, Radu 7, Coșa 
8.

La juniori : 3—1 puntru gaz
de.

Abraham (min. 62), Puică (cel 
mai tehnic jucător de pc teren, 
în min. 70) și Tomșa (min. 80).

A arbitrai cu multe greșeli : 
Francisc Barna (Petroșani).

I. T-

Celc-laltc rezultate : Construc
torul Lupeni — Preparatorul 
Lupeni 0—3; Parîngul Lonea — 
Minerul Aninoasa 2—1; Utilajul 
Petroșani — Minerul 11 Lupeni 
2—0.

loan CIUR II

Streiul Baru — Minerul
Uricani 1—2
Fotbaliștii din Uricani au des

fășurat, la Baru. un joc spec
taculos, de apreciabilă factură 
tehnică, reușind victoria și obțL- 
nînd două puncte prețioase. 
După cîteva ratări ale gazde
lor, urieănenii deschid scorul în 
min. 30 prin Gacsardi. La relița-

Ilie COANDRAȘ

Energia Paroșeni
Gloria Hațeg 4—0
Pe terenul impropriu din Pa

roșeni, echipa energeticienilor 
din localitate a învins, dumini
că, pe fotbaliștii din Hațeg cu 
un scor sever — urmare a unei 
dominări insistente. Meciul nu 
s-a ridicat însă deasupra nive
lului mediocru, fiind presărat cu 
acte nesportive comise de jucă
torii ambelor echipe. „Atmosfe
ra" a fost întreținută și de că
tre spectatori. Scorul a fost des
chis în min. 51 de Aninctifeanu 
(Jupă care, pe rînd ați îjișens i

CLASAMENTUL
1. Parîngul l.onea

15 11 1 3 52—14
Minerul Vulcan

15 9 4 2 35—16
Preparația Petrila

15 9 3 3
Minerul Uricani

15 9 1 5
Gloria Hațeg

7 1 7
Paroșeni
7 1 7

Petroșani
7 1 7

Preparația Lupeni
15 6 1 8

Streiul Baru
15 5 1 9

Minerul Aninoasa
15 4 2 9

2.

3.

4.

5.
15 

Energia
15

7. Utilajul
15

6.

8.

9.

1(1.

23

22

47—20

36—18

33—32

34—36

22—2»

23—13

26—44

33—33
11. Constructorul Lupeni

15 5 0 10 28—44
12. Minerul Lupeni

15 2 2 11 19—54

21

19

15

15

15

13

11

10

io

6
1

@ Pompierii militari Peuoșani 
08 ți 1150; Serviciul de urgențe 
Peuoșani — 1313; Miliția Pe
troșani — 1212; Inspectoratul 
comercial de stat — 1220, inte
rior 43. Pentru anunțarea și re
medierea deranjamentelor electri
ce exterioare în Petroșani — 
1651.

Pentru anunțarea și remedie
rea defecțiunilor ivite la siste
mele de încălzire centrală și 1» 
ascensoare — orașul Petroșani :

— în cartierul Carpați, str. 
Republicii și sir. Constructorul 
— 1862.

— în 
1085 sau

Miliția
Iu] unificat Vulcan, serviciul d» 
urgențe — 103. Inspecția comer
cială Vulcan — 105.

a 
aerului la Petroșani a fost de 
plus 18 grade, iar Ia Paring de 
plus 10 grade. Minimele au fost 
de plus 8 grade șî, respectiv, 
plus 2 grade.

Pentru următoarele 24 de ore i 
Vreme în general instabilă cu cer 
temporar noros. Temperatura in 
scădere ușoară.

Deci, după cum susțineți dv., tovarășe 
ANDREI BIRSAN (Lupeni, str. 6 August nr. 
14), la restaurantul „Minerul" din localitate, 
„primata" are gust de „rachiu de drojdie" ; 
dacă coman7.i un pahar cu vin, ți se servește 
un șpriț foarte diluat; țuica obișnuită e „bo

tezată" cu apă ; ospătari sînt puțini, aștepți 
prea mult la masă...

Nu ne-au surprins să știți, informațiile dv. 
Știm că, pe alocuri, se mai întîmplă și așa. 
Sînt „nereguli" cunoscute, pentru stîrpirea 
cărora se cerc un front comun, din partea 
noastră a tuturor. Cele constatate de dv. Ia 
restaurantul „Minerul" din Lupeni nu pot să 
vă îndreptățească însă să generalizați și să 
susțineți că „peste tot e așa". Nu-i chiar așa ! 

In tot cazul am reținut constatările dv. și 
vom... pleca pe urmele lor....

O altă sesizare Ia adresa cofetăriei „Scala" 
din Petrila. E semnată de Ion Pintea (Petro

șani, str. Dărănești nr. 56). Spicuim din cu
prins: „Se găsește limonadă din belșug, dar 
de ce nu se vinde la prețul ei real ? Peste 
tot în Valea Jiului, pe unde am fost, limona
da costă 0,75 lei, iar Ia „Scala" 1 leu— Sumă 
rotundă ! Unde e cinstea vînzătoarei și res
pectul față de afișul „Nu primim bacșiș 
Eu atîta am avut de comunicat iar dv. rămî- 
ne să analizați acest mic caz, dacă credeți 
de cuviință, și să 
flagel..."

Da. Exact! Să 
toții, chiar dacă 
scrieți nu c chiar
lucrurile (dacă așa stau) se vor îndrepta și 
fără.- angajarea noastră plenară în această 
„luptă".

„luptăni**. Să „luptăm" cu 
neregula despre care ne 
un... flagel ! Să sperăm că

scrisoarea^ 
dv.

Stimate tovarășe Traian Bembea (Vulcan, 
str. Deccbal nr. 36, ap. 2), întimplările rela
tate de dv. în legătură cu modul cum ați fost 
„privit și primit" de medicul P. Bogoș ni se 
par neverosimile. De ce, în fond nu ați as
cultat indicațiile acestuia ? Oare dv. știți mai 

bine decît un medie calea spre... deplina 
sănătate ? Insinuarea cu „ciubucul" e nelalo
cul ci. Răspunsul nostru, la întrebarea 
pot să fac ca să mă fae bine ?“ nu 
altul decît acesta: „ascultați 
Iui".

© Noi, muncitorii de la 
Vulcan : Deși scrisoarea dv. e 
de printre rînduri am înțeles că sîntețî foar
te nemulțumiți de condițiile în care trebuie 
sS lucrați. I-a „curajul" dv. de a semna scri
soarea vă răspundem și noi, tot cu un aseme
nea soi de „curaj" : adresați-vă celor 
iți să vă satisfacă nevoile. Altfel vă 
deam dacă scrisoarea era semnată...

indritu- 
răspun-

TEO

La întreprinderea d® morărit și parsiflcațfe Petroșani

BUNURILE MATERIALE SA FIE ÎN PERMANENTĂ 
OCROTITE DE PERICOLUL FOCULUI!

In ansamblul acțiunilor întreprin
se de conducerea Întreprinderii de 
morărit și panificație Petroșani pen
tru protejarea avutului obștesc îm
potriva daunelor se înscriu și mă
surile de prevenire a incendiilor. In 
contextul acestor preocupări, s-au 
luat măsuri pentru înlăturarea din 
timp a cauzelor care ar putea duce 
la izbucnirea unor incendii și la 
distrugeri de materiale. Conducerea 
întreprinderii, cu sprijinul comisiei 
tehnice dc prevenire și stingere a 
incendiilor, s-a preocupat îndeaproa
pe de înlăturarea deficiențelor la in
stalațiile electrice de iluminat și dc 
lorșă. De asemenea secțiile întreprin
derii au lost dotate cu materiale 
inițiale de stingere, au fost luate o 
serie de măsuri tehnice care să ducă 
la înlăturarea cauzelor generatoare 
dc incendii. In continuare in toate 
secțiile există o preocupare perma
nentă pentru înlăturarea tuturor de
fecțiunilor de la instalațiile de la- 
bricație și a neregulilor existente în
că, la construcțiile vechi unde se 
mai desfășoară activitate dc prodtic- 
lie.

Marea majoritate a șefilor de sec
ții au înțeles necesitatea ca pe lîn- 
gă. preocuparea principală de a da 
produse de panificație dc bună ca.-

litatc, să manifeste grija 
lață de apărarea bunurilor 
va incendiilor. In contrast 
aceste preocupări majoritare, se si
tuează atitudinea unor șeii de sec
ții neglijenți și superficiali, care, 
în virtutea nepăsării, nu au luat 
toate măsurile pentru preîntâmpina
rea incendiilor. Astfel, la secția nr. 
2 Lupeni (șef de secție Constantin 
Dragomir) și la secția nr. 4 Petro
șani (șef de secție Nicolae Cibu) 
domnește dezordinea și dezinteresul 
lață de respectarea celor mai ele
mentare reguli p.c.i. Aici se găsește 
personal neinstruit, materialele ini
țiale de stingere a incendiilor fiind 
în stare de nefuncționare, scurgeri 
de motorină pe la injector, organi
zarea pazei contra incendiilor la 
locurile de muncă este ca și inexis
tentă și multe alte deficiențe de a- 
cest fel. Pentru înlăturarea acestor 
situații anormale au fost luate mă
suri imediate de înlăturare a nea
junsurilor și sancționarea celor doi 
șeii de secție cu amendă, conform 
1I.C.M. 2 285/1969. Iată de ce este 
necesar să înțeleagă toți șefii de sec
ții, maiștrii că răspund personal de 
aplicarea în practică a normelor și 
regulilor de prevenire a incendiilor, 
dc bunurile ce le-au fost iilcieUtn-

cuvenită 
împotri- 
însă cu

țațe — aceasta fiind o îndatorire 
nu numai patriotică dar și o obli
gație legală.

Șefii de secții, maiștrii au obli
gații prevăzute prin lege de a lua 
o scamă de măsuri pc linie de pază 
contra incendiilor. Dar obligația im
pusă de lege acestora nu se poate 
transforma — cu toată eficiența — 
într-un factor de apărare a bunu
rilor materiale de pericolul focu
lui, dacă fiecare muncitor, fiecare 
salariat nu s-a înarmat cu cunoș
tințele necesare, dacă nu sînt toți 
dOnștienți de faptul "că tot -ceea ce 
ne înconjoară e un bun al nostru 
și că orice neglijență înseamnă un 
pas spic distrugerea bunului comun.

ÎN ATENȚIA
ȘEFILOR DE SECȚIE 1

Ilotărîrea releritoarc la responsa
bilitatea pe linie de p.c.i. elaborată 
în 1963 de Consiliul de Miniștri, 
precum și instrucțiunile de ramură 
emise cu Ordinul nr. 816/1967. date 
pentru prevenirea incendiilor, lac 
din șefii de secții, maiștrii, șei ii de 
depozite etc. responsabili direcți dc 
securitatea împotriva incendiilor a 
bunurilor materiale din secțiile în- 
ctedințate. Obligațiile ce revin șe-

filor de secție în acest scop sînt 
nominalizate de lege.

EI AU DATORIA :
@ să cunoască, să respecte, să 

aplice și să urmărească aplicarea 
măsurilor prevăzute în instrucțiunile 
de pază contra incendiilor, pentru 
liccarc Ioc de muncă;

© să instruiască lunar tot per
sonalul din subordine cu privire la 
sarcinile 
ni rea și
• 

interveni 
stingerea 
chipele trebuie constituite din per
sonalul existent la locul de muncă 
respectiv;

© Să nu permită electuarea sau 
folosirea de instalații electrice im
provizate;

© să nu permită folosirea dc si
guranțe supradimensionate, supraso
licitarea rețelelor electrice ori fo
losirea dc radiatoare și rcșouri e- 
lectrice în încăperi unde se prelu
crează materiale inflamabile;

© să nu permită folosirea in- 
jcctoarclor dc la cuptoare în stare 
defectă, sau lăsarea lor fără supra- 
veghere în timpul funcționării;

® sa pcnnilă fumatul numai în

ce le revin pentru prcvc- 
stingerea incendiilor; 

organizeze echipe caic pot 
din primul moment pentru 
unui eventual incendiu. E-

locurile special amenajate. Se inier- 
zice filmatul în magazii, depozit» 
sau în alte locuri cu pericol de in
cendiu !;

© să ia măsuri ca materialele 
de stins incendii (stingători, hi» 
dranți etc.) să fie în permanentă 
stare de funcționare, căile de accc* 
către acestea libere și să nu se fo
losească în alte scopuri 
destinate.

REȚINEȚI !
© In depozite s.e 

luare de circulație 
libere.

© La terminarea 
lucru, se va 
dacă focurile au lost 
locurile de muncă au fost lăsate 
în perfectă ordine și curățenie, dacă 
luminile din încăperi au fost stinse; 
dacă au lost înlăturate toate Cau
zele care ar putea da naștere la in
cendiu.

Avînd mereu în atenție și preo
cupări toate aceste cerințe, respec- 
tîndu-lc cu strictețe, țel ii de secție, 
maiștrii de schimb, dovedesc o înal
tă conștiință a datoriei, feresc de 
distrugere prin foc niște valori ma
teriale care sînt ale noastre ale tti- 
ttuor. ■•■■■

decît celor

vor 
în

asigura cu- 
permanență

programului de 
verifica cu atenție: 

stinse; dacă
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PLENARA
Consiliului Național al 

Frontului Unității Socialiste
(Urmare din pag. /) 

mai departe în slujba înfloririi 
patriei toate capacitățile crea
toare, să participe cu elan spo
rit la lupta pentru dezvoltarea 
economică și socială a țării, 
pentru înflorirea științei, cultu
rii, învățămîntului.

Consiliul Național a exprimat 
profunda convingere că unirea 
tuturor energiilor vitale ale 
poporului român, ale naționali
tăților conlocuitoare în jurul 
Partidului Comunist Român este 
chezășia victoriilor obținute în 
lupta pentru ridicarea patriei 
pe noi culmj ale progresului și 
civilizației socialiste.

Consiliul Național aprobă pe 
deplin activitatea internațională 
desfășurată de Frontul Unității 
Socialiste în anul 1971, care se 
înscrie pe coordonatele politicii 
externe promovate cu consec
vență de partidul și statul nos
tru, de dezvoltare a relațiilor de 
prietenie și colaborare multila
terală cu toate țările socialiste, 
cu toate statele lumii, cu popoa
rele care luptă împotriva im
perialismului, colonialismului și 
neocolonialismului, cu forțele 
progresiste de pretutindeni.

Plenara dă o înaltei apreciere 
contribuției prețioase a tovară
șului Nicolae Ceaușescu la ela
borarea și înfăptuirea politicii 
externe a României socialiste, 
activității sale laborioase, nea
bătute pentru triumful nobilelor 
idei ale păcii și socialismului.

Exprimînd năzuințele între
gului nostru popor, Consiliul 
Național al Frontului Unității 
Socialiste, aprobă cu un senti
ment de mîndrie patriotică, re
zultatele fructuoase ale vizitei 
recent efectuate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu în' opt țări de 
pe continentul african, conside- 
rînd că această vizită istorică 
reprezintă o nouă și strălucită 
afirmare a principiilor politicii 
externe a partidului și statului, 
o contribuție remarcabilă la 
creșterea prestigiului României 
socialiste în lume, la întărirea 
solidarității militante, interna
ționaliste a poporului român cu 
popoarele țărilor africane, cu 
toate forțele antiimperialiste.

Dezbătînd planul de relații 
internaționale pe anul 1972, ple
nara a stabilit un amplu pro
gram de acțiuni menite să con
ducă la lărgirea și diversifica
rea relațiilor cu organismele 
similare, partide, alte organiza
ții politice și sociale cu perso
nalități politice din toate țările 
socialiste, din țări de Pe toate 
continentele.

Consiliul Național își va adu
ce o contribuție sporită la in
staurarea unui climat de pace și 
securitate pe continentul nostru, 
acționînd în spiritul documen
tului „Cu privire la securitatea 
europeană11 aprobat de Plenara 
Consiliului Național din martie 
1970, a sarcinilor izvorîte din 
Hotărîrea adoptată în ședința 
comună a Comitetului Executiv 
al C.C. al P.C.R., a Consiliului 
de Stat și Consiliului de Mi
niștri din februarie 1972.

Plenara, cheamă toate organiza
țiile componente, pe toți cetățenii 
țării să sprijine activ și să-și aducă 
contribuția la crearea Fondului de 
solidaritate internațională în lumina 
Hotărîrii Comitetului Executiv al 
G.G. al P.C.R. și a apelului Bi
roului Executiv al Consiliului Na
țional al Frontului Unității Socia
liste ca o expresie a sprijinirii lup
tei popoarelor împotriva imperialis
mului, pentru libertate și progres 
social, independență națională și 
pace

Consiliul Național a primit cu 
vie satisfacție recomandările Plena
rei C.C. al P.C.R. din 18 aprilie 
1972 cu privire la extinderea legă
turilor Frontului Unității Socialiste 
cu organismele similare din țările

africane și hotărăște să întreprindă 
noi acțiuni pentru creșterea contri
buției sale la adîncirea relațiilor 
prietenești cu popoarele din Africa.

In continuare au fost supuse a- 
probării plenarei cererile unor or
ganizații de aderare la Frontul U- 
nității Socialiste. Ținînd seama de 
rolul ce îl au în viața socială a 
țării, de dorința exprimată de aces
te organizații și instituții, plenara 
a aprobat cererea de a adera la 
Frontul Unității Socialiste a Socie
tății de Cruce Roșie, a Consiliului 
Național al Organizației Pionierilor, 
a Consiliului Național pentru Edu
cație Fizică și Sport.

Plenara a aprobat următoarele 
schimbări în componența Biroului 
Executiv și a Consiliului Național 
al Frontului Unității Socialiste :

Tovarășul Vasile Potop a fost e- 
liberat din funcția de secretar al 
Consiliului Național în legătură cu 
trecerea sa în altă muncă.

Tovarășul Mihai Levente a fost 
eliberat din calitatea de membru al 
Biroului Executiv și din funcția de 
secretar al Consiliului Național în 
legătură cu trecerea sa în altă 
muncă.

Tovarășii Ion Iliescu și Ilic Ră- 
dulescu au fost eliberați din cali
tatea de membri ai Biroului Execu
tiv în legătură cu trecerea lor în 
alte munci.

Tovarășii Mihai Dalea și Mihai 
Gere au fost aleși membri ai Birou
lui Executiv și în funcția de secre
tari ai Consiliului Național al Fron
tului Unității Socialiste.

Tovarășul Miu Dobrescu a fost 
ales membru al Biroului Executiv.

Ținînd scama de aderarea la 
Frontul Unității Socialiste a Socie
tății de Cruce Roșie, a Consiliului 
Național al Organizației Pionieri
lor și a Consiliului Național pentru 
Educație Fizică și Sport, plenara a 
hotărît ca președinții acestor orga
nizații, tovarășii Mihai Burcă, Vir- 
giliu Radulian și Anghel Alexe, să 
devină membri ai Consiliului Na
țional și ai Biroului Executiv.

Plenara a hotărît, de asemenea, 
să devină membri ai Consiliului Na
țional tovarășii Gheorghe Cioară și 
Ferdinand Nagy.

Plenara Consiliului Național al 
Frontului Unității Socialiste a ho
tărît să propună sesiunii Marii A- 
dunări Naționale ca în viitor durata 
unei legislaturi să fie de 5 ani, 
pentru a corespunde cu perioadele 
la care au loc congresele partidului, 
astfel îneît platforma Frontului U- 
nității Socialiste în alegeri să pre
zinte în fața întregului popor pro
gramul de dezvoltare economică și 
socială a țării — adoptat de con
gresul partidului — pentru următo
rii 5 ani. In legătură cu aceasta, 
Plenara a stabilit să propună se
siunii Marii Adunări Naționale ca 
mandatul actualei legislaturi să fie 
prelungit cu doi ani.

Plenara a dat mandat Biroului 
Executiv al Consiliului Național să 
formeze o comisie care să studieze 
actuala legislație cu privire la ale
gerile de deputați în vederea îm
bunătățirii acesteia și dezvoltării în 
continuare a democrației socialiste.

Plenara a hotărît convocarea 
Conferinței Naționale a Frontului 
Unității Socialiste la începutul anu
lui 1973.

In cadrul dezbaterilor au luat 
cuvîntul tovarășii Gheorghe Năș- 
tase, Gheorghe Petrescu, Aspazia 
Vasiliu, Ion Dumitrescu, Mihai 
Uborny, Brăduț Covaliu, Ana Dur
ian, Eugen Jebeleanu și Ștefan 
Pascu.

Exprimînd voința organizațiilor 
pe care le reprezintă, vorbitorii și-au 
manifestat adeziunea deplină la po
litica internă și externă a parti
dului și statului nostru, hotărîrea de 
a-și consacra întreaga putere de 
muncă îndeplinirii cu succes a aces
tei politici puse în slujba interese
lor fundamentale ale întregii noas
tre națiuni socialiste.

In încheierea lucrărilor Plenarei 
a luat cuvîntul tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

Lucrări!© Âdimărli Dezbaterile din Camera Comunelor
de Stat a R. P. Ungare

Intervenția șefului delegației române
GENEVA 19 (Agerpres). ■— Co

respondență de la Gheorghe Cercc- 
lescu: In cadrul ședinței de mier
curi, Plenara Comisiei Economice a 
Organizației Națiunilor Unite pentru 
Europa a ascultat cu un viu inte
res mesajul președintelui Consiliu
lui de Stat al Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu, adre
sat participanților la Sesiunea ju
biliară a Comisiei.

In cursul aceleiași ședințe, au luat 
cuvîntul șefii delegațiilor Elveției, 
Uniunii Sovietice, Organizației In
ternaționale a Muncii, Belgiei, Ita
liei, Ciprului, Austriei, Olandei, 
Greciei, Spaniei, R.S.S. Ucrainene, 
Bulgariei, Albaniei și României.

In intervenția sa, șeful delegației 
române, Gheorghe Gaston Marin, 
președintele Comitetului de Stat 
pentru Prețuri, a adus un omagiu 
activităților Comisiei, puse în slujba 
apropierii și a unei mai bune înțe
legeri între țările continentului nos
tru, arătînd că, în calitatea sa de 
unic for guvernamental la scara con
tinentului, Comisia Economică a 
O.N.U. pentru Europa a constituit, 
în cei 25 de ani de existență, o 
Veritabilă tribună pentru un dialog

permanent, menită să stimuleze re
lațiile economice și tehnico-științifi- 
ce între țări cu sisteme social-poli- 
tice diferite.

Este indicat, a spus — în conți-; 
nuare vorbitorul —, să fie convo-. 
cată prima sesiune a Instituției con
silierilor principali guvernamentali 
in probleme dc știință și tehnologie, 
care va avea la dispoziție conclu
ziile unui important colocviu în a- 
cest domeniu, ce va fi găzduit de 
România, în octombrie 1972.

Relevînd importanța deosebi
tă pc care România o acordă 
acțiunilor Comisiei privind coopera
rea industrială și tehnico-științifică 
pe plan european, șeful delegației 
române a arătat că, în elaborarea 
programelor de acțiune și a priori
tăților. este necesar să se aibă mai 
mult în vedere nevoile țărilor mai 
puțin dezvoltate, atît din Europa, 
cît și din alte state din lume.

După citirea mesajului adresat 
participanților de către tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și rostirea cuvîn- 
tării, șefii unor delegații au venit 
la masa delegației române și l-au 
felicitat pe tovarășul Gheorghe Gas
ton Marin pentru mesaj și cuvîntare.

BUDAPESTA 19. — Corespon
dentul Agerpres, Alexandru Pintea, 
transmite : Miercuri dimineața, în 
clădirea Parlamentului din Buda
pesta, în prezența lui Janos Radar, 
Pal Losonczi, Jeno Fock și ceilalți 
conducători de partid și de stat, au 
început lucrările primei sesiuni din 
acest an a Adunării de Stat a R.P. 
Ungare. La ordinea de zi a actua
lei sesiuni figurează adoptarea Pro
iectului dc lege privind modificarea 
Constituției R. P. Ungare și adop
tarea Legii sănătății.

Raportul la primul punct al dez
baterilor a fost prezentat deputați- 
lor, în numele Comisiei Adunării 
de stat pentru modificarea Consti
tuției țării, de Gyula Kallai, mem
bru al Biroului Politic al C.C. a! 
P.M.S.U., președintele Prezidiului 
Consiliului Național al Frontului 
Popular Patriotic. El s-a referit la

modificările propuse a fi aduse Con
stituției (adoptată încă în anul 
1949), care au fost larg dezbătute 
în rîndttl populației, discutate și a- 
doptate de Plenara din decembrie 
1971 a C.C. al P.M.S.U. și de că
tre guvernul ungar.

Luînd cuvîntul în cadrul dezba
terilor, Janos Radar, prim-secrctar 
al C.C. al P.M.S.U., a vorbit des
pre însemnătatea legii de bază a sta
lului, despre uriașele transformări 
petrecute în anii puterii populare în 
întreaga viață politică, economică și 
social-culturală a țării, subliniind că 
și pentru Ungaria socialismul s-a do
vedit a fi singura calc ce asigură 
înflorirea țării, creșterea bunăstării 
poporului.

Miercuri seara, Ia sfîrșitul dezba
terilor la acest punct, Adunarea de 
stat a adoptat noul text al Consti
tuției Republicii Populare Ungare.

Lucrările sesiunii continuă.

LONDRA 19 (Agcrpres). — In 
cadrul dezbaterilor asupra legisla
ției de aderare la C.E.E., Camera 
Comunelor a respins, marți noaptea, 
două amendamente avansate de de
putați conservatori și laburiști, ca
re se opun politicii guvernului bri
tanic în această problemă.

Astfel, amendamentul laburist ce- 
rînd organizarea de noi alegeri ge
nerale, înainte de 1 ianuarie 1973 
— data la care Marea Britanie ur
mează să devină efectiv membră a 
C.E.E. — a fost respins cu 301 
voturi contra 272. Un alt amenda-

ment, prezentat de șase deputați 
conservatori rebeli, reclamînd orga
nizarea unui referendum popular în 
aceeași problemă, a fost respins cu 
284 de voturi contra 235.

După cum apreciază agenția Reu
ter, acest din urmă rezultat se da
torează abținerii de la vot a unui 
număr de 51 deputați laburiști, in
tre care cei opt membri proeminenți 
ai partidului, care au demisionat re
cent din „cabinetul fantomă" în ur
ma neînțelegerilor înregistrate în sî- 
nul partidului de opoziție în pro
blema aderării Angliei la C.E.E.

Provocări ale elementelor
revanșarde din R. F. G.

I

Pe fronturile de luptă
din Vietnamul de sud

VIETNAMUL DE SUD 19 (A- 
gerpres). — In cursul nopții de 
marți spre miercuri, forțele pa-

Tribunalul din San Jose transformat
în fortăreață electronică - specifică

Săptăminalul francez „L’Fluma- 
nite Dimanche" publică un repor
taj cu titlul de mai sus de la 
procesul înscenat militantei de 
culoare americane Angela Davis.

Descriind atmosfera de la acest 
proces, ziarul arată: „O sală 
strimtă. Intr-o boxă, așezați pe 
două rînduri, la dreapta judecă
torul Arnason, patru bărbați și 
opt femei, toți albi — jurații. In 
fața judecătorului, Angela Davis, 
înconjurată de patru avocați, 
participă la propria sa apărare. 
Este calmă, ponderată. Pentru 
completarea dosarului împotriva 
inculpatei, procurorul Fl arris in
tenționează să audieze 103 mar
tori ai acuzării".

Revista „L’Flumanite Di
manche" inserează și declarația 
juristului francez Borker, prezent 
la proces, în calitate dc reprezen
tant al Comitetului Național 
Francez pentru apărarea și elibe
rarea Angelei Davis și al Ligii 
internaționale a juriștilor demo- 
crați, declarație care surprinde, 
de asemenea, semnificativ clima
tul de la San Jose. „Primul meu 
contact cu Angela a avut loc în 
sala de audiențe a tribunalului. 
Pentru un proces de o asemenea 
natură, au fost rezervate publi
cului numai 43 de locuri, iar pre
sei, centru 400 de ziariști acre-

dilați, 20 locuri. Restul sînt pla
sați într-o cameră situată la sub
solul clădirii și urmăresc dezba
terile prin intermediul unui cir
cuit închis de televiziune. De alt
fel, ziariștii au protestat împo
triva faptului că li s-a interzis 
accesul în sală. Toate intrările în 
această sală, cu excepția uneia, au

Din presa străină
fost blocate. Intrarea în sala de 
judecată se face printr-o ușă me
talică, situată în spatele clădirii 
tribunalului. Cei cîțiva privileging 
care au acces în sală sînt supuși, 
în prealabil, unui control excep
țional. Ești percheziționat de sus 
pînă jos, ca în filmele polițiste, 
chiar și după ce mai întîi ai de
pus, într-un coș de plastic, obiec
tele indicate. Pînă și stiloul îți 
este desfăcut de fiecare dată cînd 
intri în sală. După ce depui fo
tografia pentru fișa antropome- 
trică, ești supus unui alt control, 
de data aceasta electronic".

„Aceste măsuri excepționale — 
a opinat juristul francez — au 
drept scop să mențină un cli-

mat de insecuritate și să exer
cite, astfel, presiuni asupra jura
ților. Angela este foarte calmă. 
Foarte sigură de ea. Ea pare u- 
neori obosită în timpul audieri
lor. Am aflat — nu de la ea, 
pentru că nu-i place să vorbească 
despre starea sănătății sale, ci de 
la familia sa, de la prietenii ei 
— că cele 16 luni de detenție au 
obosit-o mult. Ea suferă de ochi.

Prima constatare pe care tre
buie s-o fac este că Angela par
ticipă efectiv la apărarea sa. Ea 
nu-și încredințează soarta avoca- 
ților, deși toți îi sînt prieteni și 
are cea mai mare încredere în ei. 
Se consultă cu ei pentru a se 
apăra

Angela Davis primește zilnic 
aproximativ 1000 de scrisori de 
solidaritate și de simpatie din în
treaga lume. Acum, toți america
nii o cunosc, și pentru milioane 
dintre ei Angela a devenit un 
simbol al luptei pentru dreptate 
al rezistenței. Sfidînd întregul 
tratament la care a fost supusă 
în timpul detenției, Angela Da
vis nu s-a dezis niciodată de con
cepțiile privind condamnarea ra
sismului, a războiului din Viet
nam, necesitatea unor transfor
mări importante în viața politică 
a S.U.A.".

sud 
unor 

poziții ale trupelor administra
ției de la Saigon, amplasate la 
numai 37 kilometri de 
raș. Bazele deținute de 
le militare saigoneze 
Khe și în provincia 
precum și fortificațiile de care 
acestea dispun în orașul Ben 
Cat au fost, de asemenea, bom
bardate de patrioți.

In același timp, în urma puter
nicelor atacuri lansate de deta
șamentele F.N.E. asupra poziți
ilor inamicului în provincia 
Binh Dinh, trupele saigoneze se 
află într-o situație tot mai difi
cilă. Potrivit relatărilor agenției 
United Press International, uni
tățile F.N.E. au preluat controlul 
asupra tuturor 
provincia Binh 
nord de orașul 
de patrioți cu 
săptămîna în urmă.

Cu sprijinul forțelor armate 
populare de eliberare, numeroși 
locuitori din diverse provincii 
ale Vietnamului de sud, obligați 
de administrația saigoneză să 
trăiască în așa-zisele „sate stra- 
tegice“ — adevărate lagăre de 
concentrare — s-au ridicat la 
luptă împotriva regimului de la 
Saigon — relatează agenția Eli-> 
berarea. In cursul lunii aprilie, 
arată agenția, aproximativ 40 000 
de localnici din provinciile Binh 
Dinh, Quang Nam, Quang Ngai, 
Dar Lac și Gia Lai, care au par
ticipat la asemenea acțiuni îm
potriva administrației de la 
Saigon, au reușit să se elibere
ze.

triotice din Vietnamul de 
au lansat atacuri asupra

BONN 19 (Agcrpres). — In ul
timele zile, elemente de extrema 
dreaptă din diferite localități vest- 
germane s-au dedat la provocări 
împotriva partidelor politice și or
ganizațiilor obștești care se pronun
ță pentru ratificarea 
cheiate de R. F. a 
U.R.S.S. și Polonia.

Astfel, în cartierul
Altona, elemente neonaziste au în
cercat să incendieze un birou raio
nal al Partidului Social-Democrat, 
provocarea avînd loc la cîteva zile 
după ce, în alt cartier al orașului,

tratatelor în- 
Germaniei cu

hamburghez

a fost incendiată clădirea organi
zației raionale a P.C. German. La 
Hanovra, în timpul unei adunări, 
un grup de adepți ai organizației 
neonaziste „Acțiunea de rezistență" 
a atacat sediul organizației P.G. 
German din landul Saxonia Inferi
oară. In urma acestui act și a altor 
provocări similare, conducerea orga
nizației districtuale a P.C. Geiman 
a adresat ministrului de interne al 
landului o scrisoare, cerîndu-i să ia 
măsurile necesare pentru curmarea 
atacurilor forțelor revanșarde.

acest o- 
efective- 
la Lai 
Kontum,

localităților din 
Dinh, situate la 
An Loc, eliberat 
mai bine de o

Evoluția navei

HOUSTON 19 (Agerpres). — 
Cei trei astronauți de pe nava 
spațială „Apollo-16", Young, 
Duke și Mattingly, au încheiat 
miercuri la ora 12,10 (GMT) cea 
de-a treia perioadă de odihnă de 
la începutul misiunii lor selena
re, fără intervenția centrului de 
control de la Houston. Specialiș
tii N.A.S.A. au afirmat că aceas
ta este ziua cu programul cel mai 
încărcat de pînă acum, la ora 
22,23 (GMT) fiind prevăzută în
scrierea navei pe o orbită cir- 
cumlunară, iar joi, la 21,41 
(GMT) fiind programată aseleni
zarea astronauților Young și 
Duke, în apropierea craterului 
lunar Descartes.

Ca moment mai important din 
desfășurarea zborului navei în 
cursul zilei de miercuri, poate fi 
menționată ieșirea din zona gra
vitațională a Pămîntului și intra
rea în cea a Lunii, eveniment pe
trecut la ora 3,13 (GMT).

Centrul de control de la Hous
ton a comunicat că miercuri la 
ora 12,40 (GMT), nava spațială 
„Apollo-16“ se găsea la o distan
ță de 34 700 kilometri de Lună 
și înainta cu o viteză de 4 020 
kilometri pe oră, viteză care creș
te treptat, pe măsura apropierii 
de satelitul natural al Pamîntu- 
lui.

să angajeze@ „Iranul este gata 
negocieri cu Irakul, oriunde și ori- 
cînd" — a subliniat ministrul ira
nian al afacerilor externe, Abbas 
Aii Rhalatbary, într-un interviu 
publicat de cotidianul „Kayhan" și 
reluat de agenția France Presse.

După cum s-a anunțat, săptămîna 
trecută au fost semnalate incidents 
la frontiera dintre cele două țări.

© Agenția japoneză Jiji Press 
a anunțat că Henry Kissinger, con
silierul președintelui S.U.A. pentru 
problemele securității naționale, va 
întreprinde o vizită neoficială de 
patru zile în Japonia, începînd de 
la 8 mai a. c.

CENTRALA 
CĂRBUNELUI 
PETROȘANI 

organizează, în ziua de 28 
aprilie 1972, concurs (examen) 
pentru ocuparea următoarelor 

posturi vacante:
® 1 post de inginer principal constructor
® 1 post de inginer sau subinginer construc

tor
® 1 post de tehnician constructor
® 1 post de tehnician electromecanic pentru 

lucrări de construcții-montaje suprafață

Condițiile de participare la concurs sînt cele 
prevăzute în Legea nr. 12^1971, pentru centrale 
economice.

Salarizarea conform H.C.M. 914/1968.
Informații suplimentare se pot primi zilnic la 

serviciul personal din C.C.P.

URUGUAYArmata și politia au trecutla represiuni
© La Caracas a avut loc al doi

lea congres al indienilor din Vene
zuela. Cei 300 de delegați, repre- 
zentînd peste 100 000 de indieni, 
au adoptat o hotărîre prin care so 
cere guvernului să intervină pentru 
a se pune capăt abuzurilor mono
polurilor străine și marilor latifun
diari autohtoni. Congresul reclamă, 
totodată, restituirea pămînturilor ca
re au aparținut indienilor. Delegații 
au subscris la ideea creării unei a- 
sociații naționale a comunităților in
diene în vederea apărării drepturilor 
lor și a intensificării luptei pentru 
îmbunătățirea condițiilor de viață.

MONTEVIDEO 19 (Agerpres). 
— Armata și poliția uruguaya- 
nă au recurs la ample măsuri 
represive, după declararea „stă
rii de război" sub pretextul de- 
jucării acțiunilor desfășurate 
de grupurile de guerilă „Tupa- 
maros". După cum relatează a- 
genția Prensa Latina, forțe mi
litare au atacat sediul unei or
ganizații locale din Montevideo 
a Partidului Comunist din U- 
ruguay, ucigînd șapte persoane 
și rănind alte trei. Comunica
tul oficial al guvernului nu pre
cizează circumstanțele în care 
s-a produs acest atac.

Agenția Prensa Latina rela
tează că aproximativ 100 000 de 
oameni ai muncii au organizat 
o amplă manifestație în semn 
de protest împotriva acțiunilor

fără precedent ale armatei îm
potriva elementelor de stînga. 
In fața mulțimii îndoliate, care 
a condus pe ultimul lor drum 
pe cei uciși, au luat cuvîntul 
Liber Seregni, liderul grupării 
forțelor de stînga „Frente Am- 
plio“, și Jose D’Elia, președin
tele Organizației naționale a 
sindicatelor (C.N.T.), Demon
strația s-a desfășurat sub sem
nul unității în lupta pentru a 
bara calea fascismului.

Senatorul Enrique Rodriguez 
a denunțat în congres campa
nia de represiuni și actele cri
minale ale poliției.

Organizația națională a sin
dicatelor a chemat la 0 grevă 
de 24 de ore în semn de protest 
față de măsurile represive aie 
guvernului.

® Un grup de specialiști din 
S.U.A. a pregătit un raport privind 
situația traumatismelor profesionale 
în întreprinderile industriale din 
Statele Unite. Numai în anul 1970, 
potrivit datelor statistice, din cauza 
lipsei unor condiții eficiente de pro
tecția muncii în producție și-au 
pierdut viața 14 200 persoane, iar 

000 de salariați au căpătat
diferite traumatisme profesionale.

© Președintele Republicii Arabe 
Egipt, Anwar Sadat, l-a primit la 
Cairo pe secretarul federal al afa
cerilor externe ai R.S.F. Iugoslavia, 
Mirko Tepavaț. După cum relevă 
agenția Taniug, în cursul convorbi
rii au fost abordate probleme refe
ritoare la situația din Orientul A- 
propiat și zona Mediteranei, pre
cum și alte probleme internaționala 
actuale.

Uzina de utilaj minier
PETROȘANI

angajează urgent :
• muncitori calificați 

în meseria de strungari
Condițiile de angajare și salarizare sînt cele 

prevăzute în H.C.M. 914/1968 și Legea nr. 
12/1971.

Informații suplimentare se pot primi zilnic de 
la biroul personal al uzinei din Petroșani str. 
Republicii nr. 1 telefon 1015.

Exploatarea minierăLIVEZENI
organizează concurs pentru 

ocuparea următoarelor posturi:

® șef sector investiții

• maistru minier subteran
Concursul va avea loc în ziua de 25 aprilie 

1972, ora 10, la sediul exploatării.
Angajarea și salarizarea conform Legii nr. 

12/1971 și H.C.M. nr. 914/1968.

înscrierile se fac la biroul personal al exploa
tării, pînă în preziua concursului.

Mica publicitate
VÎND urgent Trabant GOI în stare perfectă cu portbagaj, 

■ adio, lamp, ceața. Str. Budflj Mmt, »r. 1 Petroșani.

PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Mavriche 
Gheorghe, eliberată de E.M. Petrila. O declar nulă.

VIND Renault 10. Petroșani, telefon 1582 după orele 16.

Reînnoiți-vă abonamentele 
la ziarul „Steagul roșu“
Picțui unui abonament este (le 8 lei lunar, ! 

24 lei trimestrial și 96 lei anual.
Abonamentele pe luna mai se fac la ] 

chioșcurile și difuzorii de presă din întreprin- I 
deri, pînă Ia data de 30 aprilie a. c. inclusiv. ,

ASIGURAȚI-VA DIN TIMP ZIARUL DUM
NEAVOASTRĂ PREFERAT!

Redacția și administrația ziarului i Petroșani, strada HepubliciJ Nr, 90. telefon i 1662 fftparuj — întreprinderea poligrafică Hunedoara — Subunitatea Petroșani 40 396


