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COMUNISTUL
om între oameni
„Trăim în miezul unui ev aprins", 

scria poetul tînăr, definind astfel 
Incandescența timpului nostru socia
list, a timpului căruia, într-un pasio
nat și unanim efort de munca, oa
menii patriei ii conferă dimensiuni de 
’ *■ udă. Durăm cu brațele și mințile' 

tre chip de lumină și măreție, 
.ei. Iar in fruntea acestei bătă- 

’ii'. a construcției, a înălțării pe noi 
..repte de civilizație a patriei noastre 
socialiste se află Partidul Comunist 
Român, membrii săi, comuniștii. Lor, 
muncii lor neobosite, răspunderii lor 
revoluționare, patriotice ii se dato
rează în primul rînd marile realizări 
ale țării.

Cititorilor 
„Scinteia" a 
un ciclu de 
definire a comunistului României de 
azi, a trăsăturilor și calităților sale 
așa cum se relevă in munca și acti
vitatea cotidiană, dedicate înfăptuirii 
programului stabilit de partidul nos
tru pentru dezvoltarea social-econo- 
mică a patriei.

Pornind de la date esențiale, gene
ralizatoare, oferite de realitatea co
tidiană, articolele publicate pe a- 
ceastă temă au năzuit la configura
rea cîtorva din trăsăturile moral- 
politice distinctive ale comuniștilor. 
S-a relevat calitatea de militant re
voluționar a comunistului, dăruirea 
sa, ca ostaș devotat al Partidului 
Comunist Român, înfăptuirii politicii 
sale marxist-leniniste promovate cu 
consecvență, făuririi societății socia
liste multilateral dezvoltate. S-a 
conturat un portret al militantului 
revoluționar, al luptătorului înflăcă
rat pentru socialism. S-au evidențiat, 
totodată, între calitățile ce-1 definesc, 
spiritul de răspundere și integritate, 
hotărîrea cu care promovează îna
intata concepție despre lume și socie
tate, intransigența cu care luptă pen
tru adevăr, pentru echitate, hărnicia 
și înalta conștiință a utilității Sociale 
â muncii sale, devoțiunea cui care 
precum și patriotismul înfige; 
spiritul de solidaritate intei 
listă. A fost definit astfj 
portret uman demn de timpul/nostru 
socialist. /

Aceste trăsături, aceste'1' înalte 
calități ale comunistului / își află 
izvorul — așa cum s-a arătat 
în suita de articole' pfe care o 
încheiem azi — în idealurile, în țe
lurile pentru care militează partidul 
nostru. Din calitatea sa de militant, 
de ostaș devotat al partidului de- 
curg toate trăsăturile ce-1 definesc [ 
ca personalitate, ca om între oameni, 
expresie elocventă prin sine însăși. 
Comunistului i se cere — sau, mai 
exact spus, comunistul își cere — să 
fie, prin întreaga sa muncă și atitudi
ne, prin natura relațiilor cu cei din 
jurul său, un om ales, un om demn de 
stima tuturor. Să fie un om de ome
nie. El are conștiința unei asemenea * 
necesități. 1 Și acționează ca atare. 
Viața sa, rațiunea sa de a fi sînt . 
indisolubil legate de aspirația de a 
face totul ca idealurile comuniste să 
devină, organic, idealurile întregii 
noastre colectivități umane. Comu
nistul are, în același timp, conștiința^ 
că o îndatorire esențială a sa, 
permanentă, este aceea de a lupta 
pentru afirmarea ideilor înnoitoare, 
pentru multipla perfecționare so
cială și umană.

Partidul nostru s-a impus ca pro
motor energic al înnoirilor Pe toate 
planurile vieții sociale. Punînd 
baza politicii sale slujirea i 
lui, a 
afirmat 
ca un 
văzător, 
mit cu 
fort de perfecționare a vieții sociale, a 
membrilor societății noastre, ne dez
voltare a conștiinței lor, a ținutei 
lor morale, de sporire a capacității 
lor de a înțelege și transforma lu
mea în care trăiesc. Dezbaterile, do
cumentele de partid din acest an, 
expunerile de înaltă valoare teore
tică și practică ale secretarului ge
neral al partidului nostru, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, au adus dovezi 
dintre cele mai puternice privitoare 
la preocuparea statornică a partidu
lui de formare a omului noii soc'e- 
tăți, de dezvoltare a conștiinței sale 
socialiste.

Intr-un asemenea context,. Însăși 
noțiunea de omenie dobîndeșțe va
lențe noi. ca și aspirația comunistu
lui de a fi om între oameni. Izvorul 
unei asemenea aspirații se află în 
marea prețuire, în marele respect pen
tru om, în consecvența cu care co
muniștii au știut dintotdeauna să-1

le este cunoscut că 
publicat în ultimul timp 
articole propunîndu-și o

se dedică, formării tinerei genbrații, 
irmiționa- 
stf^i un 
iul nosty
/îș

iT

la 
nou- 

progresului, partidul s-a 
în fața întregului popor 
conducător încercat, clar- 
Oamenii muncii au pri- 
totală adeziune vastul e-
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trateze pe om ca om, neacceptînd 
niciodată ca omul să fie disprețuit, 
umilit, să îndure lipsuri, greutăți, din 
cauza unei orînduiri nedrept întoc
mite. Omenia, în accepția comunis
tului, este fundamentată pe principii 
superioare, pe o concepție înaintată, 
pe un mod nou de a privi omul. Lup- 
tînțî pentru apărarea intereselor cla
sei muncitoare, pentru înlăturarea 
cu desăvîrșire a exploatării omului 
de către om, comuniștii au luptat în ■ 
fapt pentru binele întregii societăți, 
al tuturor oamenilor muncii. Și ce 
poate fi mai uman decît această 
luptă !

încă în anii grei ai ilegalității, ci nd 
s-au ridicat cu dîrzenie împotri-, 
va exploatatorilor, a patronilor și 
moșierilor, împotriva tuturor ce
lor ce furau roadele trudei oame
nilor muncii, comuniștii acționau în 
numele celei mai înalte omenii. Ei 
dădeau cuvintului omenie țeluri ma- 

1 jore, perspective nemaiîntîlnite. Iar 
.. în această luptă, pîndită de primej

dii. de amenințări, în această luptă 
dusă nu o dată cu prețul propriei 
vieți, comuniștii s-au ilustrat printr-o 
exemplară solidaritate umană. Sînt 
nenumărate întîmplările cînd, pornind . 
într-o acțiune ce presupunea per
spectiva sacrificiului, cei ce se aflau 
alături își disputau întîietatea din 
grijă pentru viața celuilalt. Omenia 
devenea în aceste condiții un mod 
superior de existență, de înțelegere 
a datoriei față de tovarășul de ală
turi.

Nu un sentimentalism banal, ci o 
atitudine bărbătească, fermă, intran
sigentă,.. de adevărată căldură ome
nească a caracterizat și caracterizea
ză relațiile dintre comuniști, felul de 
a înțelege datoriile omenești 'ale 
unuia față de celălalt.

Toate calitățile pe care 1 le corffe- 
ră omului lupta pentru o ea;:;ză 
înaltă, crezurile politice, conștiință că 
nu trăiește numai pentru sine, că .este 
înălțător să-ți pui întreaga viață în 

■ slujba unor, idealuri mărețe, în pluj- 
~-ba*omului,'‘au’^eunesrirt;’:cum-

‘firesc, o pregnantă potențare ini anii 
edificării socialiste a patriei. Fqndul 
uman al comunistului, trăsăturile, 
calitățile care-1 definesc ca om îiY re
lațiile cu ceilalți membri ai societății 
noastre cunosc o substanțială îrribo-

Nicolae DRAGO?- ------------------ /
(Continuare in pag. a IV-a)
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privind gospodărirea pădurilor 
administrate de comitetele

executive ale consiliilor
populare comunale
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Reportajul cu acest titlu, de la pagina a 3-a, prexintă date șî docu
mente zguduitoare despre existența dramatică a petroliștilor în tre
cuta orînduire socială, față în față cu episoade eroice ți date de 
ultimă oră din viața și din munca petroliștilor din România socialistă.

în ziua de 28 decembrie 1971 a avut 
loc ședința Comitetului Executiv al C.C. ai 
P.C.R., prezidată de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Partidului 
Comunist Român.

Au participat, ca invitați, miniștri și alți 
conducători ai unor organe centrale.

Comitetul Executiv al C.C. al P.C.R a 
dezbătut și aprobat Programul general 
pentru organizarea și dezvoltarea activi
tății de sistematizare a teritoriului și loca
lităților, elaborat pe baza hotărîrii Confe
rinței Naționale a partidului. De asemenea, 
a examinat propunerile de dezvoltare a 
localităților rurale care în următorii 15-20 
de ani urmează să devină centre econo
mice și sociale cu caracter urban și a ho-

z*

târît ca aceste propuneri să fie supusa 
dezbaterii locuitorilor din sate și comune. 

Comitetul Executiv a hotârît îmbunătă
țirea prețurilor de cumpărare ia unele 
produse agricole - orez, in fuior, cicoare, 
piei de porcine, de bovine și pieliceie 
caracui, lînă grosieră albă și la unele so
iuri de tutun - livrate statului de către uni
tățile agricole de stat, cooperatiste și 
producătorii individuali. Ca urmare a îm
bunătățirii prețurilor, producătorii agricoli 
vor beneficia anual de venituri suplimen
tare în valoare de circa 180 milioane iei.

Comitetul Executiv a mai aprobat indi
catorii tehnico-economici ai unor lucrări 
de investiții și a soluționat probleme ale 
activității curente.

A SPECIALIȘTILOR
se va realiza într-un cadru 

cuprinzător și exigent
• CURSURILE ÎNCEP ÎN SEMESTRUL AL ll-LEA AL ACESTUI AN UNIVERSITAR • 154 
PROGRAME DE PERFECȚIONARE SAU SPECIALIZARE • 34 000 DE PARTiCIPANȚI
• DOMENII PRIORITARE: ENERGETICA, ELECTRONICA, UTILIZAREA SISTEMELOR 
DE CALCUL COMPLEXE, AUTOMATIZAREA Șl OPTIMIZAREA PROCESELOR DIN DIFE

RITE RAMURI ALE ECONOMIEI ETC.

Plenara C.C. al P.C.R. din 10—11 
februarie 1971 a pus cu acuitate pro
blema ridicării continue a calificării 
profesionale a cadrelor, ca o necesi
tate obiectivă a progresului în toate 
ramurile producției materiale și spi
rituale. Cadrul de desfășurare a a- 
cestei ample acțiuni pe plan națio
nal a fost definit de cunoscuta Lege 
privind perfecționarea pregătirii pro
fesionale a lucrătorilor din unitățile 
socialiste, adoptată de Marea Adu
nare Națională, după dezbaterea sa 

- —puciieă.... hotărîre <. a
Consiliului de Miniștri, s-au stabilit 
modalitățile concrete de organizare a 
perfecționării profesionale a cadrelor 
cu pregătire superioară prin învață- 
mîntul postuniversitar.

In acest context, Ministerul Edu
cației și învățămîntului a conceput un 
sistem de acțiuni menit să asigure 
perfecționarea cadrelor de specialiști 
din diferite domenii de activitate. în

Ce e nou la primărie?

MASURI - FAPTE - ACȚIUNI
pentru transpunerea în viață a sarcinilor stabilite de prima 

Conferință pe țară a secretarilor comitetelor de partid
și a președinților consiliilor populare comunale

Prima Conferință pe țară a secretarilor comi
tetelor de partid și președinților consiliilor popu
lare comunale a avut un puternic caracter de 
lucru, a prilejuit un bogat schimb de experiență. 
Prin analiza responsabilă a stilului și metodelor 
de muncă ale organizațiilor de partid și ale con
siliilor populare comunale, prin concluziile de

o mare însemnătate desprinse din cuvîntarea to
varășului Nicolae Ceaușescu, conferința a jalonat 
— in spiritul sarcinilor stabilite de Congresul al 
X-lea — un substantial program pentru prospe
ritatea continuă economică și social-culturală a 
comunelor noastre. Acest program a fost primit 
cu deplină aprobare și vie satisfacție de intrea-

ga noastră țărănime, care vede întruchipate in 
hotărîrile conferinței propriile sale interese și 
aspirații, de așezare a satului pe temelia unei 
economii puternice, a unei vieți mereu mai bune. 
Am adresat întrebarea din titlu mai multor pri
mari. Publicăm astăzi citeva din răspunsurile 
primite.

J
* 
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Noul se va vedea 
în întreaga viață 

a comunei
Am înțeles clar In timpul lucrărilor 

conferinței că una dintre sarcinile 
principale ale secretarilor comitetelor

CELUI DE-AL IX-LEA CONGRES
AL PARTIDULUI COMUNIST DIN INDIA (MARXIST)
Dragi tovarăși,
Comitetul Central al Partidului Comunist Român adresează tuturor 

participanților la cel de-al IX-lea Congres al Partidului Comunist din 
India (Marxist), membrilor partidului dv. salutul său cordial, împreună 
cu urări de noi succese în lupta pentru apărarea intereselor și aspirații
lor fundamentale ale maselor. muncitoare indiene, împotriva politicii 
cercurilor reacționare, imperialiste, pentru pace și securitate interna
țională.

Relevînd și cu acest prilej relațiile tovărășești, de prietenie și soli
daritate internațio.nalistă, statornicite între partidele noastre, ne expri
măm convingerea că ele se vor dezvolta și în viitor, pe baza marxism- 
leninismului și internaționalismului proletar, în interesul prieteniei din
tre cele două partide și popoare, al unității partidelor comuniste și mun
citorești, al tuturor forțelor revoluționare și antiimperialiste din în
treaga lume.

Adresăm sincere urări de succes lucrărilor celui de-al IX-lea Congres 
al P.C. din India (Marxist).

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

partid, ale primarilorcomunale de . 
este să se ocupe stăruitor de dezvol
tarea economică a comunei și; in pri
mul rînd, de consolidarea cooperati
velor agricole de producție, de crește
rea producției vegetale și animale. 
Acest lucru ii apreciază, în mod deo
sebit, și cetățenii comunei noastre, 
care ne asaltează cu tot felul de în
trebări și propuneri pentru punerea 
in practică operativ a celor stabilite 
la conferință.

Spre a face cît mai clare Învăță
mintele conferinței, pentru ca parti
ciparea la aplicarea acestora in viață 
să fie pe deplin ințeleasă de către 
întreaga suflare a comunei, noi am 
început să dezbatem cuvintarea to
varășului Nicolae Ceaușescu și rezo
luția conferinței in adunări deschise 
ale organizațiilor de partid, U.T.C. și 
de femei. Același lucru îl vom face 
și în cadrul celor două cooperative 
agricole de producție, înaintea stabili
rii sarcinilor de plan pe 1972. Ase
menea discuții vom continua și în în- 
tilnirile cu deputății, pe circumscrip
ții electorale.

Pentru moment, spre a da curs 
îndeplinirii operative a sarcinilor 
rezultate din conferință, am format 
8 colective conduse de membrii bi
roului comitetului comunal de partid 
care analizează cu cetățenii, în fie
care sat, posibilitățile de realizare 
mai operativă a unor obiective eco
nomice și edilitar-gospodărești în
cepute in comuna noastră. Mă refer 
la terminarea lucrărilor la presa de 
cărămidă, care are o capacitate de 
600 000 cărămizi pe an, la constru
irea brutăriei ccmunei, a celor 3 
săli de clasă din satul Ruși, precum

f
și la posibilitățile de creștere de către 
populație a cel puțin 600 porci, pe 
care să-i contracteze cu statul. Ce
rem, apoi, părerea sătenilor în le
gătură cu redarea, în circuitul agri
col, a unor noi terenuri prin desfi
ințarea de drumuri inutile, prin de
frișarea unor mărăcinișuri și dese
carea unor bălți.

Pe baza consultării cu cetățenii, 
cu membrii de partid, urmărim să în
tocmim un plan economic unic, în 
realizarea căruia ne vom baza pe 
sprijinul întregii populații. Un in
teres deosebit a stîmit acea pre
vedere a rezoluției de a ana
liza cu întreaga masă de cetățeni 
schița de sistematizare pentru fie
care sat în parte și de a se trece la 
realizarea unor centre civice care să 
asigure stabilirea mai judicioasă a 
vetrelor de sat. Premisele acțiunii 
de sistematizare le creăm încă de 
pe acum. Consiliul popular și-a pro
pus ca, în anul viitor, prin contribu
ția bănească și prin munca patrio
tică a cetățenilor, să realizeze un 
vast program edilitar-gospodăresc. 
în șirul obiectivelor pentru înfrumu
sețarea și buna gospodărire a comu
nei se înscriu acțiuni ca ridicarea 
unui cămin cultural, amenajarea de 
drumuri, trotuare și spații verzi, ex
tinderea electrificării în fiecare casă, 
construirea a cinci ateliere-școaiă 
etc. Intr-un cuvint, vom executa 
lucrări în valoare de circa 2 000 000 
de

înțelegem acum 
de ce trebuie

sa punem 
pe primul plan 

dezvoltarea 
economică
participant la conferință 
dat mai bine seama de ceea 
făcut și ce n-am tăcut și, mai

lei.
Nicolae CIOCAN 
primarul comunei Belcești, 
ludețul lași

Ca 
mi-am 
ce am 
ales, ce trebuie să facem de aici îna
inte. Acum, toate forțele trebuie să 
le concentrăm pentru a traduce neîn- 
tîrziat în viață indicațiile prețioase 
din cuvîntarea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu . și prevederile rezoluției 
adoptate.

Comuna noastră este compusă din 
6 sate. Locuitorii ei sînt uniți în trei 
cooperative agricole, dintre care 
două cu putere economică. Cetățenii 
comunei, români și maghiari, au pus 
deopotrivă umărul la ridicarea sate
lor lor. în ultimii ani. în fiecare sat 
s-au constrWt școli, cămine cultu
rale. magazine, avem unități presta
toare de servicii. Se află în con
strucție o brutărie comunală.

Trebute să mergem mai departe, 
punînd un accent deosebit pe dez
voltarea economică a comunei. în

(Continuare in pag. a V-a)

rindurile de față îmi propun să în
fățișez cititorilor „Scînteii" măsuri
le pe care le-am preconizat pentru 
perfecționarea învățămîntului post
universitar.

Legislația amintită instituționali- 
zează educația permanentă într-un 
sistem general de pregătire, prin a- 
plicarea căruia țara noastră se înscrie 
printre primele țări , care pășesc pe 
calea educației permanente concepu
te la), nivelul unui program național, 
Totodștă, s-au aprobat 154 programe 

, de,-perfectionar-c. sau ^specializare, cît 
și cifrele de școlarizare pe ’ anul 

. 1972. ' < .
Rațiunile acestei forme de învăță- 

mînt sînt bine cunoscute. Experiența 
țării noastre, angajată într-un 'uriaș 
efort de construcție socialistă, ca și 
experiența altor țări arată că pregă
tirea realizată în facultate trebuie 
completată ulterior prin forme de în- 
vățămint postuniversitar .pentru re
împrospătarea cunoștințelor, actu'ali- 
zarea lor în raport cu noile descope
riri științifice și tehnice ; în același 
timp, apare, necesară formarea de 
specialiști în ramuri moderne ale 
științei, de profil îngust sau în do
menii inter sau multidișciplinare,. în 
care nu se pregătesc specialiști în ca
drul instituțiilor de învățămînt su
perior, precum și pentru conduce
rea și organizarea producției.

Forme de învățămînt postuniversi
tar au fost organizate în țara noastră 
și pînă în prezent, îndeosebi pentru 
pregătirea de ingineri, economiști, 
cadre de conducere a unităților in
dustriale și agricole, pentru perfec
ționarea de cadre în domeniul rela
țiilor internaționale economice și cul
turale, pentru perfecționarea și spe
cializarea medicilor și farmaciștilor 
sau pentru perfecționarea persona
lului didactic din învățămîntul de 
cultură generală și din învățămîntul

profesional și tehnic. Au fost, de ase
menea, organizate programe de pre
gătire postuniversitară în domeniul 
fizicii nucleare, al tehnicilor moderne 
de calcul, al cercetării operaționale etc. 
Tot aici se cuvin a fi menționate 
cursurile pentru cadrele de condu
cere din economie, precum și pro
gramul de pregătire complex din do
meniul conducerii economiei socia
liste, elaborate și organizate la Aca
demia „Ștefan Gheorghiu" de pe 
lingă C.C. al P.C.R.

începincj cu anul. 1972,. pe baza 
noilor reglementari, invățămintul 
postuniversitar, subsumîndu-și între
gul fond de experiență dobîndit 
pină acum, se va desfășura pe un 
front mult mai larg, pe baza unui 
nomenclator de programe diversifi
cat, cuprinzînd aproape 34 000 de 
specialiști cu studii superioare. El 
își propune, in noile condiții de dez
voltare multilaterală a patriei noas
tre, perfecționarea profesională prin 
cunoașterea sistematică și periodică 
a celor mai recente realizări in di-

■ ferite domenii ale științei, tehnicii 
și culturii, aprofundarea unui do
meniu restrîns în specialitate sau 
într-o ramură înrudită, însușirea de, 
noi metode și tehnici de lucru, for
marea și perfecționarea de cadre 
specializate în problemele de condu
cere și organizare științifică a pro
ducției și a muncii. învățămîntul' 
postuniversitar va fi astfel organizat 
de instituțiile de învățămînt supe
rior, în funcție de nevoile ministere
lor și celorlalte organe centrale ale 
administrației de stat. Avînd în ve
dere gradul de specializare al unor

Proî. unlv. dr. George ClțJCU 
consilier la Ministerul Educației 
și învățămînfului

(Continuare în pag. a Il-a)

Excelenței Sale Domnul NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România
Am deosebita plăcere să aduc la cunoștința Excelenței Voastre că 

emiratele Abu-Dhabi, Dubai, Sarjah, Ajman, Um Al-Qaiauani,' Fujeirah, 
ca urmare a încetării tratatelor speciale încheiate între aceste emirate 
și Regatul Britanic, au hotărît ca în ziua de 2 decembrie 1971 să se 
unească și să constituie Statul Unit al Emiratelor Arabe și să-1 de
clare ca un stat independent cu suveranitate deplină.

Statul Unit al Emiratelor Arabe declară aderarea sa la Carta Națiu
nilor Unite și la cea a Ligii Arabe.

Statul Unit al Emiratelor Arabe își exprimă încrederea în necesi
tatea coexistenței pașnice între națiuni și cooperării internaționale în 
toate domeniile și confirmă, în același timp, intenția să apere pacea 
internațională.

Exprimînd dorința poporului și guvernului meu pentru strîngerea 
tuturor legăturilor cu poporul și guvernul Excelenței Voastre, transmit 
cele mai bune urări de sănătate și fericire Excelenței Voastre și prospe
ritate pentru poporul, român.

Cu cea mai înaltă stimă și respect,
ZAYD BIN SULTAN AL NAHYAN

Președintele Uniunii Emiratelor Arabe

Alteței Sale Șeicul ZAYD BIN SULTAN AL NAHYAN
Președintele Uniunii Emiratelor Arabe

ABU—DHABI
Am luat cunoștință cu deplină satisfacție despre hotărîrea privind 

constituirea Uniunii Emiratelor Arabe, care, la 2 decembrie' 1971, s-a 
proclamat stat independent, cu suveranitate deplină.

Cu acest prilej am deosebita plăcere să adresez Alteței Voastre și 
poporului Uniunii Emiratelor Arabe, din partea Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, a poporului român și a mea personal, 
calde felicitări și cele mai bune urări de pace și prosperitate, I

Exprim, totodată, speranța că relațiile dintre țările noastre, așezate 
trainic pe principiile unanim recunoscute ale dreptului internațional, ale 
respectării suveranității și independenței, egalității în drepturi, neames
tecului în treburile interne și avantajului reciproc, vor cunoaște o dez
voltare continuă, în interesul popoarelor noastre, al cauzei păcii șl coope
rării internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU 
Președintele Consiliului de Stat, 
al Republicii Socialiste România

In legătură cu subita încetare din viață a vicepreședintelui Consi
liului de Miniștri al R.D. Germane, Werner Titel, tovarășul Ion Gheorghe 
Maurer, președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste 
România, a adresat tovarășului Willi Stoph, președintele Consiliului d« 
Miniștri al R.D. Germane, o telegramă în care exprimă, în numele gu
vernului român și al său personal, sincere condoleanțe, iar familiei îndo
liate sentimente de profundă compasiune. (Agerpres)
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Proiect

COMITETELE EXECUTIVE ALE CONSILIILOR POPULARE COMUNALE
Comitetul Executiv al Comitetului Centrai al Parti* 

dului Comunist Român a hotârît ca proiectul de lege pri
vind gospodărirea pădurilor administrate de comitetele 
executive ale consiliilor populare comunale să fie supus 
dezbaterii publice pentru a da posibilitatea comitetelor 
executive ale consiliilor populare comunale, orășenești, 
municipale și județene, specialiștilor, tuturor oamenilor 
muncii să-și aducă contribuția ia definitivarea acestei 
legi.

Propunerile, sugestiile și observațiile în legătură 
cu acest proiect de lege vor fi înaintate consiliilor popu
lare județene. Ministerului Agriculturii, Industriei Ali
mentare, Silviculturii și Apelor, precum și presei cen
trale și locale.

Gospodărirea rațională • fondului forestier constituie o preocupare per
manentă a Partidului Comunist Român și a statului nostru.

Pădurile administrate de comitetele executive ale consiliilor populare co
munale, ce fac parte integrantă din fondul forestier al tării, trebuie să se 
încadreze în sistemul unitar de gospodărire silvică fundamentat pe principii 
și reguli tehnice moderne, sub controlul organelor silvice ale statului. De 
asemenea, este necesar să se asigure armonizarea intereselor locale legate 
de satisfacerea unor necesități de materiale lemnoase, cu interesele generale 
ale statului privind folosirea completă și superioară a tuturor resurselor 
existente.

In scopul asigurării unui nivel corespunzător de gospodărire a acestor 
păduri, reglementării modului de valorificare a materialului lemnos ce se 
exploatează anual și stabilirii atribuțiilor și răspunderilor ce revin orga
nelor locale ale puterii și ale administrației de stat, Ministerului Agriculturii, 
Industriei Alimentare, Silviculturii și Apelor, precum și unităților silvice din 
subordine» sa

Marea Adunare Națională a Republicii Socialiste România adoptă pre
zenta lege.

CAPITOLUL I
Dispoziții generate

ART. 1. — Pădurile și terenurile 
afectate împăduririi sau care servesc 
nevoilor de cultură, producție ori 
administrare, forestiere, determinate 
ca atare prin amenajamente silvice, 
administrate de comitetele executive 
ale consiliilor populare comunale, 
constituie proprietate de stat, bun al 
întregului popor, fac pai-te din fon
dul forestier al. Republicii Socialiste 
România și sînt supuse regimului 
silvic.

ART. î. — Transmiterea unor pă
duri și terenuri ce constituie fond 
forestier, din administrarea unități
lor socialiste de stat sau din folosin
ța unor organizații socialiste, în ad
ministrarea comitetelor executive ale 
consiliilor populare comunale, sau re
transmiterea de la acestea, se fac 
numai pe bază de hotărire a Consi
liului de Miniștri.

Transmiterea bunurilor prevăzute 
în articolul 1 al prezentei legi, între 
comitetele executive ale consiliilor 
populare comunale, se face prin de
cizia comitetului executiv al consi
liului popular județean pe teritoriul 
căruia sînt situate bunurile, dată eu 
avizul Ministerului Agriculturii, In
dustriei Alimentare, Silviculturii și 
Apelor.

AHT. 3. — Scoaterea din fondul 
forestier aflat în administrarea co
mitetelor executive ale consiliilor 
populare comunale a unor terenuri, 
pentru nevoile agriculturii sau pen
tru executarea unor lucrări necesare 
altor ramuri ale economiei naționale, 
precum și defrișarea de păduri in 
acest scop, șe fac numai pe bază de 
hotărire a Consiliului de Miniștri, 
beneficiarii lucrărilor de investiții 
sau producție fiind obligați să in
cludă în valoarea acestor lucrări su
mele stabilite potrivit tarifelor legale 
pentru terenurile ce se scot din fon
dul forestier și pentru defrișarea de 
păduri.

ART. 4. — Comitetele executive ale 
consiliilor populare comunale care 
administrează păduri răspund pen
tru buna lor gospodărire potrivit 
prevederilor Codului silvic, a pre
zentei legi și actelor, normative emi
se în baza acestora. în acest scop, 
vor asigura executarea tuturor lu
crărilor prevăzute în amenajamen- 
tele. silvice, precum și paza pădu
rilor, vor lua măsuri pentru exploa
tarea masei lemnoase, valorificarea 
acesteia și folosirea sumelor ce con
stituie fondul silvic comunal pentru 
acoperirea cheltuielilor de gospodă
rire și pază a acestor păduri.

ART. 5. — Gospodărirea pădurilor 
administrate de comitetele executive 
ale consiliilor populare comunale se' 
face potrivit prevederilor. din ame- 
najamentele silvice aprobate prin 
ordinul ministrului agriculturii, in
dustriei alimentare, silviculturii și 
apelor.

Punerea în aplicare a prevederilor 
amenajamentelor silvice privind lu
crările de împădurire, refacere și 
protecție a pădurilor, precum și de 
îngrijire, conducere și exploatare a 
arboretelor se face de comitetele 
executive ale consiliilor populare co
munala care administrează pădurile.

CAPITOLUL II
Executarea lucrărilor 

de gospodărire a pădurilor 
administrate de comitetele 
executive ale consiliilor 
populare comunale șl paza 

acestor păduri
ART. S. — Lucrările de împăduriri, 

refacere și protecție a pădurilor ad
ministrate de comitetele executive 
ale consiliilor populare comunale, 
precum și cele de îngrijire și con
ducere a arboretelor prevăzute în 
amenajamentele silvice ale aces
tor păduri, se vor efectua pe bază de 
planuri anuale. Aceste planuri se ela
borează de comitetele executive ale 
consiliilor populare comunale îm
preună cu ocoalele silvice, se avi
zează de inspectoratele silvice și se 
aprobă de consiliile populare jude
țene.

ART. 7. — Executarea lucrărilor de 
împăduriri, refacere și protecție a 
pădurilor, de îngrijire și conducere a 
arboretelor, precum și a celor de pu
nere în valoare ■ a materialului lem
nos de exploatat se va face de comi
tetele executive ale consiliilor popu
lare comunale, prin inspectoratele 
silvice, pe bază da contracte, plata 
lucrărilor executate efectuîndu-se din 
fondul silvic comunal. Sumele înca
sate de inspectoratele silvice pentru 

executarea acestor lucrări se vor în
registra ca realizări la producția sil
vică.

Comitetele executive ale consiliilor 
populare comunale, cu sprijinul co
mitetelor de gospodărire a păduri
lor comunale, vor antrena tineretul și 
țărănimea la executarea prin muncă 
patriotică a lucrărilor de împăduriri 
și refacere a pădurilor în vederea 
reducerii cheltuielilor necesare aces
tor lucrări.

ART. 8. — Paza pădurilor comu
nale se asigură de comitetele execu
tive ale consiliilor populare comu
nale prin pădurari comunali.

Angajarea pădurarilor comunali ee 
face cu avizul ocolului silvic și al 
organelor ’ocale de miliție.

Salariile pădurarilor comunali și 
tehnicienilor silvici se stabilesc prin 
asimilare cu acelea prevăzute pentru 
aceste categorii de personal de la o-, 
coaiele silvice ; salariile pădurarilor 
comunali nu vor putea fi mai mari 
decît salariile prevăzute pentru . gra
dația al 3-a. Salariile și celelalte drep
turi alj; acestui /personal se- super1 ă 
din fondul silvi'c comunal, în afara 
fondului de salarii planificat.

Pădurarii comunali au dreptul Ia 
uniformă în aceleași condiții care 
sînt prevăzute în actele normative 
pentru pădurarii de la ocoalele sil
vice ; comitetul executiv al consiliu
lui popular comunal va suporta cota 
legală din costul acestor uniforme ce 
se va acoperi din fondul silvic comu
nal.

CAPITOLUL III
Valorificarea, exploatarea 
și transportul materialelor 

lemnoase
ART. 9. — Materialele lemnoase ce 

se recoltează din pădurile adminis
trate de comitetele executive ale con
siliilor populare comunale sînt des
tinate satisfacerii nevoilor obștești ale 
comunelor și trebuințelor gospodă
rești ale țărănimii.

Cantitățile de material lemnos ce 
se vor exploata în fiecare an din pă
durile administrate de comitetele exe
cutive ale consiliilor populare comu
nale se determină de inspectoratele 
silvice, pe baza prevederilor amena
jamentelor silvice.

în cazul în care lucrările de împă
duriri și refacere a acestor păduri nu 
se realizează la nivelul planificat a- 
nual, cantitatea de masă lemnoasă 
prevăzută în amenajamente a se a- 
tribui spre exploatare în anul urmă
tor, va fi diminuată cu procentul de 
nerealizare a planului lucrărilor de 
împăduriri și refacere.

ART. 10. — Materialele lemnoasa 
și produsele accesorii ce se vor re
colta din pădurile administrate de 
comitetele executive ale consiliilor 
populare comunale se vor vinde de 
acestea la prețurile stabilite de Mi
nisterul Agriculturii. Industriei Ali
mentare, Silviculturii și Apelor, cu 
avizul Comitetului de Stat pentru 
Economia și Administrația Locală și 
Comitetului de Stat pentru Prețuri.

ART. 11. — Din cantitatea de ma
terial lemnos stabilită a se exploata 
anual, comitetul executiv al consi
liului popular comunal aprobă ca o 
cotă de pînă la 30 la sută să se atri
buie, contra plată, pentru satisface
rea unor nevoi obștești ale comunei 
și pentru acoperirea cantităților pre
văzute in plgnul de stat pentru coo
perativele agricole de producție, iar 
restul să se vindă țăranilor din co
mună pentru nevoile lor gospodă
rești, pe baza propunerilor nominale 
— pe familii — făcute de comite
tul de gospodărire a pădurilor comu
nale.

Comitetul executiv al consiliului 
popular comunal, la propunerea no
minală făcută de comitetul de gos
podărire a pădurilor comunale, poate 
aproba ca o cotă de pînă la 7 la sută 
din cantitatea de material lemnos 
destinată satisfacerii nevoilor gos
podărești ale țăranilor, să se acorde 
gratuit unor persoane cu greutăți 
materiale deosebite ce fac parte din 
categoriile : bătrini, orfani, văduve, 
invalizi.

Cantitățile de material lemnos ce 
depășesc nevoile unor comune vor 
putea fi repartizate de comitetul exe
cutiv ăl consiliului popular județean, 
împreună cu inspectoratul silvic, spre 
a fi vîndute pentru satisfacerea ne
voilor obștești locale și a trebuințe
lor gospodărești ale țărănimii din co
munele aceluiași județ sau din alte 
județe, care nu au asemenea păduri 
sau care au păduri ce nu pot fi ex
ploatate.

ART. 12. — Exploatarea parchetelor 
anuale se asigură de comitetul exe
cutiv al consiliului popular comunal 
ce administrează pădurea, cu spriji

nul comitetului de gospodărire a pă
durilor comunale.

Tăierea și fasonarea materialului 
lemnos se execută fie cu forță de 
muncă plătită din fondul silvic co
munal, fie de beneficiarii materia
lului lemnos, urmărindu-se de comi
tetele executive ale consiliilor popu
lare comunale și ocoalele silvice, în 
toate cazurile, utilizarea rațională a 
materialului lemnos printr-o sortare 
corespunzătoare pentru a se realiza 
cantitativ și calitativ prevederile 
actului de punere în valoare.

Comitetele executive ale consilii
lor populare județene vor lua mă
suri de reducere a consumului de 
material lemnos provenit din pădu
rile administrate de comitetele exe
cutive ale consiliilor populare comu
nale, potrivit prevederilor actelor 
normative ce reglementează raționa
lizarea consumului de material lem
nos.

ART. 13. — Materialele lemnoase 
recoltate din pădurile administrate 
de comitetele executive ale consilii
lor populare comunale vor putea fi 
transportate, de la locul de tăiere 
sau depozitare, numai însoțite de 
acte tip de proveniență, eliberate de 
comitetul executiv al consiliului 
popular comunal ce administrează 
pădurea din care provin materialele, 
după modelul stabilit de Ministerul 
Agriculturii, Industriei Alimentare, 
Silviculturii și Apelor.

ART. 14. — Sumele încasate din 
valorificarea materialelor lemnoase 
și produselor accesorii, recoltate 
anual din pădurile administrate de 
comitetele executive ale consiliilor 
populare comunale, nu se includ în 
bugetele locale, ci vor constitui fon
dul silvic comunal.

Fondul silvic comunal se adminis
trează pe baza planurilor anuale de 
venituri și cheltuieli aprobate de co
mitetele executive ale consiliilor 
populare județene și va fi folosit 
numai pentru acoperirea cheltuieli
lor de amenajare, împăduriri, refa
cere, protecție, îngrijire, pază, pu
nere în valoare și exploatare a pă
durilor administrate de comitetele 
executive ale consiliilor populare 
comunale, precum și pentru plata 
salariilor și celorlalte drepturi ale 
pădurarilor comunali și tehnicienilor 
silvici. Sumele disponibile la unele 
comune din fondul silvic comunal 
vor fi redistribuite pentru aceeași 
destinație, la alte comune din cadrul 
județului, de către comitetul execu
tiv al consiliului popular județean, la 
propunerea inspectoratului silvic, iar 
cele disponibile la unele județe, vor 
fi redistribuite pentru aceeași desti
nație, la alte județe, de către Comi
tetul de Stat pentru Economia și Ad- . 
ministrația Locală, la propunerea 
Ministerului Agriculturii, Industriei’’ 
Alimentare, Silviculturii și Apelor, 
cu consultarea prealabilă a comite
tului executiv al consiliului popular 
județean la care se află sumele dis
ponibile.

CAPITOLUL IV
Comitetele de gospodărire 

a pădurilor comunale

ART. 13. — In activitatea de gos
podărire a pădurilor ce le adminis
trează, comitetele executive ale con
siliilor populare comunale sînt spri
jinite de comitetele de gospodărire a 
pădurilor comunale.

Comitetele de gospodărire a pădu
rilor comunale au sarcina să anali
zeze și să facă propuneri cu privire 
la împăduriri, refacerea pădurilor, 
îngrijirea, paza, protecția și exploa
tarea lor rațională și pentru valori
ficarea masei lemnoase, să sprijine 
aplicarea măsurilor stabilite în acest 
scop de comitetele executive ale 
consiliilor populare comunale, pre
cum și antrenarea tineretului și ță
rănimii pentru executarea prin 
muncă patriotică a lucrărilor de îm
păduriri și refacere a pădurilor.

ART. 16. — Comitetul de gospodă
rire a pădurilor comunale se orga
nizează pe lîngă comitetul executiv 
al consiliului popular al fiecărei co
mune care administrează păduri. A- 
cest comitet își desfășoară activita
tea sub îndrumarea comitetului exe
cutiv al consiliului popular comunal 
și este format din 5—7 membri aleși 
pe termen de 4 ani de adunarea de
legaților pe comună, împuterniciți 
de adunarea locuitorilor pe circum
scripții electorale.

Adunarea locuitorilor pe circum
scripția electorală se convoacă de 
comitetul executiv al consiliului 
popular comunal, lucrează valabil 
în prezența a cel puțin două treimi 
dm numărul locuitorilor care au îm
plinit vîrsta de 18 ani și hotărăște 
prin vot deschis cu majoritatea votu
rilor locuitorilor din circumscripția 
electorală.

In fiecare circumscripție electorală, 
adunarea locuitorilor împuternicește 
3—5 delegați pentru a participa la a- 
dunarea delegaților pe comună.

Adunarea delegaților lucrează va
labil în prezența a cel puțin două 
treimi din numărul delegaților îm
puterniciți de locuitorii circumscrip
țiilor electorale și hotărăște prin vot 
deschis, cu majoritatea celor pre- 
zenți.

ART. 17. — Activitatea membrilor 
comitetului de gospodărire a păduri
lor comunale se desfășoară voluntar, • 
fiind de interes obștesc.

CAPITOLUL V
Atribuții în domeniul gospo
dăriri! pădurilor administra
te de comitetele executive 

ale consiliilor populare 
comunale

A. Atribuțiile comitetelor 
executive ale consiliilor 

populare comunale
ART. 18. — Comitetul executiv al 

consiliului popular comunal care ad
ministrează păduri are următoarele a- 
tribuții și răspunderi pentru buna gos
podărire a acestora :

a) ține la zi evidența pădurilor și 
terenurilor constituind fond forestier 
din administrarea sa, potrivit îndru
mărilor date de ocolul silvic ;

b) încheie cu institutul de specia
litate din subordinea Ministerului A- 
griculturii, Industriei Alimentare, Sil
viculturii și Apelor, contracte pentru 
întocmirea proiectelor de amenaja
mente silvice, se îngrijește de plata 
lor din fondul silvic comunal ; ia mă
suri pentru înaintarea proiectelor de 
amenajamente la comitetul executiv 
al consiliului popular județean spre 
a fi supuse spre aprobare ministru
lui agriculturii, industriei alimen
tare, silviculturii și apelor ;

c) întocmește, împreună cu ocolul 
silvic, pe baza amenajamentelor sil
vice aprobate, proiectele planurilor 
anuale ale lucrărilor de împăduriri, re
facere și proiecție a pădurilor și ce
lor de îngrijire și conducere a arbo
retelor, Ie prezintă spire avizare 
inspectoratului silvic și după obține
rea avizului le înaintează comitetului 
executiv al consiliului popular jude
țean ;

d) elaborează planul anual de ve
nituri și cheltuieli pentru pădurile pa 
care le administrează și-1 înaintează 
spre aprobare comitetului executiv 
al consiliului popular județean ;

e) încheie, anual, cu inspectoratul 
silvic, contracte pentru executarea lu
crărilor de împăduriri, refacere și 
protecție a pădurilor șj celor de con
ducere și îngrijire a arboretelor, pre
cum și a celor da punere in valoare 
a masei lemnoase de exploatat stabi
lită de inspectoratul silvic, ia măsuri 
pentru recepția lucrărilor executate 
și se îngrijește de plata lor din fon
dul silvic comunal ; în vederea re
ducerii cheltuielilor necesare execu
tării lucrărilor de împăduriri și refa
cere a pădurilor, antrenează tinere
tul și țărănimea la executarea acestor 
lucrări prin muncă' patriotică ;

1’) colaborează cu organele silvice 
la amplasarea parchetelor anuale și 
preia de la ocolul silvic actele de pu
nere în valoare aprobate cuprinzînd 
estimarea cantitativă, calitativă și va
lorică a masei lemnoase aprobată de 
inspectoratul silvic a se exploata a- 
nual ;

g) ia măsuri ca exploatarea arbori
lor marcați de organele silvice să se 
facă organizat, cu respectarea strictă 
a dispozițiilor legale privind terme
nele. modalitățile și epocile de tăie
re, scoatere și transport ale materia
lului lemnos din păduri și ca sorta
rea materialului lemnos rezultat să 
se facă corespunzător pentru a se 
realiza cantitățile și calitățile prevă
zute în actele de punere în valoare ;

h) ia măsuri pentru livrarea către 
cooperativele agricole de producție 
a cantităților prevăzute în planul de 
stat ; determină anual nevoile ob
ștești ale comunei de material lem
nos în cadrul prevederilor actelor nor
mative ce reglementează raționaliza- . 
rea consumului de material lemnos 
și, în limita cotei prevăzute de art. 11 
din prezenta lege, aprobă cantitatea 
ce se atribuie, contra plată, în acest 
scop ;

i) aprobă cantității» de material 
lemnos ce se vind țăranilor din co
mună pentru nevoile lor gospodărești, 
în limita cotei prevăzută de art. 11 
din prezenta lege, pe baza propune
rilor nominale — pe familii — fă
cute de comitetul de gospodărire a 
pădurilor comunale ;

j) aprobă lista persoanelor cu greu
tăți materiale deosebite ce fac parte 
din categoriile bătrini, orfani, vădu
ve, invalizi și cantitățile de material 
lemnos ce li se acordă gratuit pentru 
nevoile lor gospodărești, în limita 
cotei prevăzute de art. 11 din prezen
ta lege, pe baza propunerii nominale 
făcută de comitetul de gospodărire 
a pădurilor comunale ;

k) organizează recoltarea și valo
rificarea, conform reglementărilor în 
vigoare, a produselor accesorii ale 
pădurii (coajă, colțani, gale, fin, li
ber de tei, rășină etc.) ; *

l) stabilește necesarul de pădurari 
comunali și tehnicieni silvici în ca
drul normativului stabilit de Comite
tul de. Stat pentru Economia și Ad
ministrația Locală împreună cu Mi
nisterul Agriculturii, Industriei Ali
mentare, Silviculturii și Apelor, an
gajează personalul respectiv în aceste 
posturi ;

m) ia măsuri ca paza pădurilor să 
se facă potrivit prevederilor actelor 
normative și instrucțiunilor date de 
unitățile silvice de stat, precum și de 
organele de miliție ;

n) urmărește ca gestionarea mate
rialelor lemnoase și a produselor ac
cesorii ale pădurii să se facă potri
vit dispozițiilor legale privind gestio
narea bunurilor materiale ale uni
tăților socialiste de stat ; ia măsuri 
pentru recuperarea daunelor ce s-au 
adus in legătură cu pădurile ce ad
ministrează ;

o) analizează periodic modul cum 
se gospodăresc pădurile pe care le 
administrează și stabilește măsuri 
pentru remedierea deficiențelor cons
tatate ;

p) convoacă in fiecare an, în pri
ma jumătate a lunii ianuarie, aduna
rea delegaților pe comună, împuter
niciți, potrivit prevederilor art. 16 din 
prezenta lege, pentru a dezbate și lua 
hotărîri privind darea de seamă a 
comitetului de gospodărire a păduri
lor comunale asupra activității des
fășurate în cursul anului expirat și 
măsurilor propuse a se lua în anul 
în curs ; o dată la patru ani, aduna
rea delegaților pe comună alege pe 
membrii comitetului de gospodărire 
a pădurilor comunale ;

r) întocmește și înaintează, anual, 
comitetului executiv al consiliului 
popular județean, pînă la data de 31 
ianuarie a anului următor, o dare de 
seamă asupra modulul de gospodă
rire a pădurilor comunale în cursul 
anului expirat.

8. Atribuțiile comitetelor 
de gospodărire 

a pădurilor comunale
ART. 19. — Comitetul de gospo

dărire a -pădurilor comunale are ur
mătoarele atribuții :

a) sprijină aducerea la îndeplinire 
a măsurilor stabilite de comitetul 
executiv al consiliului popular comu
nal privind gospodărirea pădurilor ;

b) .participă, prin membrii săi, îm
preună cu delegații comitetului exe
cutiv al consiliului popular comunal, 
la lucrările de amplasare a parchete
lor de către ocoalele silvice, la re
cepția lucrărilor silvice executate de 
inspectoratele silvice pe bază de con
tract și la controlul exploatării masei 
lemnoase, sortării și inventarierii ma
terialelor lemnoase ;

c) controlează, prin membrii săi, 
îndeplinirea sarcinilor de serviciu de 
către personalul de pază a pădurilor ;

d) prezintă comitetului executiv al 
consiliului popular comunal lista no
minală — pe familii — a țăranilor 
din comună propuși să li se vîndă 
materiale lemnoase pentru nevoile 
lor gospodărești ;

e) prezintă comitetului executiv 
al consiliului popular comunal lista 
nominală a persoanelor cu greutăți 
materiale deosebite ce fac parte din 
categoriile bătrini. orfani, văduve, in
valizi și cantitățile de material 
lemnos propuse a li se acorda gra
tuit pentru nevoile lor gospodărești;

f) controlează, prin membrii săi, 
dacă vînzarea sau acordarea gratuită 
a materialelor lemnoase se fac cu 
respectarea dispozițiilor legale și a- 
probărilor comitetului executiv al 
consiliului popular comunal, dacă se 
întocmesc acte de vînzare corecte și 
se încasează prețurile legale ;

g) sprijină comitetul executiv al 
consiliului popular comunal la antre
narea tineretului și țărănimii pentru 
executarea prin muncă patriotică a 
lucrărilor de împăduriri și refacere a 
pădurilor ;

h) întocmește șl prezintă anual, In 
fața adunării delegaților pe comună 
prevăzută la art. 18 litera p, dări de 
seamă asupra activității depuse.

C. Atribuțiile comitetelor 
executive ale consiliilor

populare județene
ART. 20. — Comitetul executiv al 

consiliului popular județean are ur
mătoarele atribuții :

a) înaintează spre aprobare minis
trului agriculturii, industriei ali
mentare. silviculturii și apelor pro
iectele de amenajamente silvice ;

b) analizează planurile anuale ale 
lucrărilor de împăduriri, refacere și 
protecție a pădurilor, precum și cele 
de îngrijire și conducere a arborete
lor. .le supune spre aprobare consi
liului popular județean și urmărește 
aducerea1 lor la îndeplinire ;

c) 'aprobă planurile anuale de ve
nituri și cheltuieli pentru pădurile ce 
le administrează comitetele executi
ve ale' consiliilor populare comunale 
din județ și urmărește aducerea lor 
la îndeplinire ;

d) ia măsuri ca repartizarea și va
lorificarea ide către comitetele execu
tive ale-consiliilor’ populare comuna
le a materialelor, lemnoase ce ur
mează a, se. livra cooperativelor agri
cole de producție,- a se vinde pentru 
nevoile obștești și' pentru nevoile gos
podărești ale țăranilor, precum și a- 
cordarea gratuită de materiale lem-

jțioâse unor categorii de pețșoane, să, 
7 sis "facă'în cadrul actelor legale și cu 
respectarea. prevederilor actelor nor
mative . privind raționalizarea con
sumului .-'de material lemnos;

e) urmărește ca exploatarea masei 
lemnoase să se execute cu respecta
rea prevederilor legale, iar materia
lul lemnos să se sorteze corespunză
tor pentru a se realiza cantitățile și 
calitățile prevăzute în actele de pu
nere în valoare ;

f) îndrumă și controlează activita
tea comitetelor executive ale consi
liilor populare comunale privind gos
podărirea și paza pădurilor ; efec
tuează, prin personalul său de specia
litate, controlul gestionării materiale
lor lemnoase și produselor accesorii 
ale pădurii :

g) analizează dările de seamă pri
vind gospodărirea pădurilor, primite 
de la comitetele executive ale con
siliilor populare comunale, pentru 
anul expirat : întocmește si înaintea
ză, anual. Comitetului de Stat pentru 
Economia și Administrația Locală, 
pînă Ia data de 15 februarie a anului 
următor, o informare privind rezul
tatele obținute în activitatea de gos
podărire a pădurilor administrate de 
comitetele executive ale consiliilor 
populare comunale din raza județu
lui.

D. Atribuțiile Ministerului 
Agriculturii, Industriei Ali

mentare, Silviculturii și Ape
lor, ale Institutului de cerce
tări silvice, ale inspectorate

lor silvice, precum și ale
ocoalelor silvice

ART. 21. — Ministerul Agricultu
rii, Industriei Alimentare, Silvicultu
rii și Apelor are următoarele atri
buții :

a) urmărește ca gospodărirea pă
durilor și a celorlalte terenuri ce 
fac parte din fondul forestier admi
nistrat de comitetele executive ale 
consiliilor populare comunale, să se 
facă pe bază de amenajamente sil
vice întocmite corespunzător princi
piilor privind continuitatea produc
ției forestiere și sporirea potenția
lului acestor păduri ; aprobă amena
jamentele silvice respective și con
trolează aplicarea prevederilor lor ;

b) stabilește măsuri pentru comba
terea dăunătorilor vegetației fores
tiere și pentru paza acestor păduri 
împotriva incendiilor, controlează a- 
plicarea acestora ;

c) asigură amplasarea și punerea 
in valoare a masei lemnoase prevă
zute în planul de stat a se recolta 
din aceste păduri și stabilește epo
cile și modalitățile de tăiere, scoa
tere și transport al materialului lem
nos din păduri ;

d) avizează propunerile ce se fac. 
potrivit prevederilor legale, pentru 
scoateri și transmiteri de terenuri 
din acest fond, precum și pentru 
defrișarea unor păduri, pentru ne
voile de investiții sau producție ale 
altor ramuri ale economiei națio
nale ;

e) ia măsuri pentru asigurarea 
materialului săditor necesar lucrări
lor de împăduriri planificate a se 
executa în fondul forestier admi
nistrat de comitetele executive ale 
consiliilor populare comunale.

ART. 22. — Institutul de cercetări, 
studii și proiectări silvice are urmă
toarele atribuții :

a) efectuează, pe bază de contrac
te, cercetări științifice în vederea 
dezvoltării fondului forestier aflat în 
administrarea comitetelor executive 
ale consiliilor populare comunale și 
a ridicării producției și productivi
tății acestor păduri, prin plantarea 
terenurilor despădurite, refacerea 
arboretelor de productivitate infe
rioară și îmbunătățirea compoziției 
arboretelor cu specii repede crescă

toare și de valoare economică ridi
cată ;

b) întocmește, pe bază de contrac
te, proiecte de amenajamente silvice 
ale acestor păduri.

ART. 23. — Inspectoratul silvic are 
următoarele atribuții :

a) avizează proiectele planurilor 
anuale ale lucrărilor de împădurire, 
refacere și protecție a pădurilor și 
celor de îngrijire și conducere a ar
boretelor întocmite de comitetele 
executive ale consiliilor populare co
munale împreună cu ocoalele silvice •

b) stabilește, în conformitate cu a- 
menajamentele silvice și în limita 
unei singure posibilități anuale pre
văzută de acestea, volumul de masă 
lemnoasă ce se poate exploata în 
fiecare an ;

c) încheie cu comitetele executive 
ale consiliilor populare comunale 
contracte pentru executarea lucrări
lor anuale de împăduriri, refacere, și 
protecție a pădurilor, a celor de în
grijire și conducere a arboretelor," 
precum și a celor de punere in va
loare a masei lemnoase de exploatat 
și ia măsuri pentru aducerea la în
deplinire a tuturor obligațiilor pre
văzute în contracte ;

d) acordă asistența tehnică-silvică 
necesară bunei gospodăriri a păduri
lor administrate de comitetele exe
cutive ale consiliilor populare comu
nale și exercită îndrumarea și con
trolul acestei activități ;

e) livrează, contra plată, materia
lul săditor necesar executării lucră
rilor de împădurire în aceste pă
duri ;

f) efectuează controale prin sondaj 
asupra respectării dispozițiilor legale 
privind termenele, modalitățile și 
epocile de tăiere, scoatere și trans
port ale materialului lemnos din pă
duri, precum și a celor de gospodă
rire și paza pădurilor administrate 
de comitetele executive ale consi
liilor populare comunale :

g) întoomește și înaintează, anual. 
Ministerului Agriculturii, Industriei 
Alimentare, Silviculturii și Apelor, 
pînă la 15’februarie a anului urmă
tor, o informare privind modul de 
gospodărire și pază a pădurilor ad
ministrate de comitetele executiv® 
ale consiliilor populare comunale din 
județ, în anul expirat.

ART. 24. — Ocolul silvic are ur
mătoarele atribuții :

a) ține evidența pădurilor și tere
nurilor ce constituie fond forestier 
administrate de comitetele executive 
ale consiliilor populare comunale ;

b) colaborează cu comitetele exe
cutive ale consiliilor populare comu
nale) la întocmirea proiectelor planu
rilor- anuale ale lucrărilor de împă
duri^, refacere și protecție a pădu
rilor Ssi celor de îngrijire și condu
cere jă arboretelor ; execută obliga
țiile ce-i revin conform contractelor 
încheiate între inspectoratul silvic și 
comitatul executiv al consiliului 
popicar comunal pentru executarea 
acestor lucrări ;

c) amplasează parchetele anuale ; 
întocmește și aprobă actele de pu
nere1 în valoare pentru masa lemnoa
să aprobată de inspectoratul silvic a 
se exploata anual și le predă comite
tului executiv al consiliului popular 
comunal ;

d) sprijină comitetele executive ale 
consiliilor populare comunale ca ex
ploatarea masei lemnoase să se facă 
cu respectarea prevederilor legale și 
sortarea materialului lemnos exploa-

'tat să se facă corespunzător pentru 
a se realiza cantitățile și calitățile 
prevăzute în actele de punere in va
loare ;

e) se îngrijește de instruirea pădu
rarilor comunali :

f) controlează din punct de vedere 
tehnic-silvic gospodărirea pădurilor 
administrate de comitetele executive 
ale consiliilor populare comunale, 
precum și paza acestora, executînd 
trimestrial cite un control de fond în 
fiecare canton al acestor păduri și 
sesizează comitetele executive ale 
consiliilor populare comunale asu
pra constatărilor efectuate ;

g) asigură rezolvarea, conform pre
vederilor legale, a proceselor verbale 
încheiate de pădurarii comunali pen
tru constatarea contravențiilor silvice 
săvîrșite în pădurile administrate de 
comitetele executive ale consiliilor 
populare comunale ; înaintează la or
ganele de urmărire penală procesele 
verbale de constatare a infracțiunilor 
silvice săvîrșite în aceste păduri ;

h) participă la adunările anuale ale 
delegaților pe comune, în care se a- 
nalizează activitatea de gospodărire 
a pădurilor administrate de comite- 
tetele executive ale consiliilor popu
lare comunale, situate în raza de ac
tivitate a ocolului silvic, dă lămuririle 
necesare și face propuneri pentru 
buna desfășurare a acestei activități;

i) dă sprijin comitetelor executive 
ale consiliilor populare comunale la 
întocmirea dărilor de seamă anuale 
privind gospodărirea pădurilor admi
nistrate de acestea.

CAPITOLUL VI 
Dispoziții finale 

și tranzitorii
ART. 23. — Prevederile prezentei 

legi se aplică în mod corespunzător 
și pentru pădurile administrate de 
comitetele executive ale consiliilor 
populare municipale și orășenești.

ART. 26. — Comitetul de Stat al 
Planificării și Ministerul Finanțelor, 
la propunerea Ministerului Agricul
turii, Industriei Alimentare, Silvicul
turii și Apelor, vor modifica indica
torii economici șl financiari planifi
cați, cu influențele ce decurg din a- 
piicarea prezentei legi.

ART. 27. — Prezenta lege intră în 
vigoare după 30 de zile de la publi
carea în Buletinul Oficial al Republi
cii Socialiste România. Pe aceeași 
dată, Hotărîrea Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român și 
Consiliului de Miniștri nr. 2315 din 
19 noiembrie 1954 cu privire la îmbu
nătățirea aprovizionării cu material 
lemnos a țărănimii muncitoare, Regu
lamentul pentru administrarea și 
gospodărirea pădurilor de folosință 
comunală aprobat prin Hotărîrea 
Consiliului de Miniștri nr. 895 din 
3 iunie 1955 și Hotărîrea Consiliului 
de Miniștri nr. 755 din 6 aprilie 1968 
privind unele măsuri pentru executa
rea lucrărilor de împădurire și refa
cere a pădurilor de folosință comu
nală, precum și orice alte dispoziții 
contrare prezentei legi, se abrogă. 

institute de cercetare științifică, cen
tre de perfecționare, laboratoare u- 
zinale, centre de calcul, clinici etc., 
precum și baza materială de care 
dispun acestea, se prevede de ase
menea ca, Dentru unele specialități, 
învățământul postuniversitar să funC- 
ționeze și in cadrul acestor unități.

Instituțiile de învățămînt superior 
care organizează cursuri postuniver
sitare au fost stabilite de Ministerul 
Educației și învățămîntului. Unită
țile socialiste, altele decit cele de în
vățămînt, în care vor funcționa 
cursuri postuniversitare se stabilesc 
de Ministerul Educației și învăță
mîntului cu acordul organului cen
tral tutelar al acestora, la propune
rea instituției de învățămînt supe
rior organizatoare. întregul nomen
clator de specialități aprobat de 
Consiliul de Miniștri este orientat 
către studierea problemelor a căror 
rezolvare se încadrează în preocupă
rile actuale ale științei și tehnicii pe 
plan mondial și ale căror .soluții 
prezintă o importanță deosebită pen
tru perfecționarea și mărirea efi
cienței activității economice din pa
tria noastră. în nomenclatorul de 
specialități sînt reflectate, de aseme
nea, problemele fundamentale ale 
dezvoltării cercetării științifice în 
perspectivă, precum și întrepătrun
derea între diferite metode și teh
nici de lucru.

Merită subliniat faptul că, în noul 
sistem de învățămint postuniversi.- 
tar, o atenție deosebită este acordat,l 
preocupărilor interdisciplinare, cu 
scopul introducerii metodelor avanA 
•sate în producție, îmbunătățirii or
ganizării și conducerii activității 
economice, elaborării unor modele, 
precum și prelucrării informației din 
sistem pe baza folosirii mașinilor de 
calcul electronic. în special este ur
mărită asigurarea pregătirii în do
meniile de mare actualitate cum sînt 
energetica, electronica, analiza și 
modelarea proceselor economice, uti
lizarea sistemelor de calcul com
plexe, automatizarea și optimizarea 
proceselor din diferitele ramuri ale 
economiei naționale. Metodele de or
ganizare și conducere științifică și 
corelarea acestora cu analiza eficien
ței economice, precum și cu previ- 
zionarea dezvoltării diferitelor do
menii au fost, de asemenea, reflec
tate în nomenclatorul de specialități, 
elaborat, împreună cu disciplinele 
afirmate In ultimii ani cum sînt cer
cetarea operațională, planingul și ur
banizarea, marketing-ul ș.a.

Un loc important îl ocupă și pro
gramele de pregătire în domeniul 
agriculturii și în special cele privind 
organizarea și conducerea întreprin
derilor agricole socialiste, genetica și 
selecția de animale, problemele de 
irigații, de zootehnie etc. în dome
niul medicinii și farmaciei se acordă 
atenție specializării în domeniile 
cele mai importante ale ocrotirii să
nătății populației.

Planurile' de învățămînt șî progra
mele de Curs sînt elaborate de Mi
nisterul Educației și învățămîntului 
prin instituțiile de învățămint supe
rior în bolaborare cu celelalte minis
tere șt organe centrale interesate. 
Planurile de învățămînt vor fi con
cepute (ca un complex de activități 
teoretice și practice, urmărind spo
rirea ponderii activităților practice 
pentru asigurarea însușirii de către 
cursanțil a tehnicilor și tehnologiilor 
moderne’;, aprofundarea unui dome
niu restrlns de specialitate, actuali
zarea și Îmbogățirea cunoștințelor. 
Ele vor fi concepute astfel incit să 
asigure, pe ’lingă transmiterea unor 
cunoștințe noi, modeme, o partici
pare activă la analiza și rezolvarea 

•’ unor probleme de interes practic.
Activitatea didactică se va desfășura 
în principal prin studii de caz, dez
bateri pe teme date, analize și in
terpretări de procese și fenomene. 
Pe lingă cunoștințele de specialitate, 
planurile de învățămint vor cuprinde 
și probleme de organizare științifică 
a producției și a muncii. La întoc
mirea planurilor de învățămint se 
va stabili și modul de selecționare a 
cursanților (pe baza recomandării 
organelor centrale), precum și modul 
de absolvire a cursurilor (colocvii, 
examene, examen de absolvire, lu
crare de absolvire etc.).

Durata cursurilor în Învățămintui 
postuniversitar este de cel mult 12 
luni, diferențiată în funcție de pro
gramele de pregătire și de formele 
de învățămînt, și se va desfășura, de 
regulă, sub forma învățămintuiui se
rai sau fără frecvență. Pentru unele 
specialități funcționează învățămintui 
de zi.

Perfecționarea profesională (reci
clarea) se va organiza pe baza no
menclatorului de specialități existen,- 

. te în învățămintui superior și se va 
desfășura ca învățămînt fără frec
vență. învățămintui postuniversitar 
de specializare va cuprinde un nu
măr sporit de programe, diversifica
te de la an la an în funcție de ce
rințele ministerelor și celorlalte or
gane centrale, și va avea o durată 
medie de 6 luni, din care 3—4 luni 
învățămînt fără frecvență și respec
tiv 2—3 luni învățămint de zi sau 
seral. Pentru însușirea unor metode 
sau tehnici noi de lucru (informatică, 
cercetare operațională, sisteme infor- 
mațional-deciztonale, fiabilitate ș. a.) 
se vor organiza cursuri de zi cu o 
durată de o lună și jumătate.

Activitățile didactice în Invăță- 
mintui postuniversitar se asigură de 
personal didactic din învățămintui 
superior, precum și de specialiști de 
înaltă pregătire din cercetare, pro
iectare, producție sau aparatul de 
stat. Această soluție a fost adoptată 
pentru că ea contribuie atit la asigu
rarea nivelului ridicat al acestor acti
vități, cit și la realizarea unei legă
turi nemijlocite cu problemele eco
nomiei, științei și culturii.

în recenta hotărire a Consiliului 
de Miniștri se precizează, de aseme
nea, că pentru perfecționarea cadre
lor cu. pregătire superioară in teh
nici și tehnologii moderne, la cere
rea ministerelor și organelor cen
trale interesate, în colaborare cu a- 
cestea, Ministerul Educației și învă
țămîntului urmează să organizeze 
cursuri de perfecționare de scurtă 
durată (2—4 săptămîni). Această for
mulă de organizare a fost propusă 
pentru o mai bună corelare a pro
gramelor de învățămint cu necesită
țile specifice producției. In acest 
mod., pregătirea se va desfășura in 
condițiile folosirii bazei materiale 
existente Ia unitățile de cercetare și 
proiectare departamentale, a mari
lor uzine și întreprinderi dotate cu 
instalații de înaltă tehnicitate.

învățămintui postuniversitar se va 
deschide la toate instituțiile de în
vățămint superior începind cu se
mestrul al doilea al anului univer
sitar 1971—1972. Experiența din acest 
an va fi valorificată, cu sprijinul 
comisiei de educație permanentă 
care funcționează pe lingă Ministe
rul Educației și învățămîntului, în 
vederea organizării din ce in ce mai 
bune a acestei forme de învățămînt
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OAMENII
om își 

lume a 
O lume 
se sim- 

lume in
Fiecare 

are o 
lui. 
unde 
te inrre ai săi, o

care necunoscutele îi sînt 
mai puține, o lume des
pre care știe să și răspundă, 
nu numai să întrebe. Ea 
poate fi un loc de baștină 
sau o meserie. La ea poți 
adera prin obirșie, prin pre
dilecție sau prin vocație. 
Mai greu, prin mezalianță. 
Cu neputință, prin constrîn- 
gere. Pentru un miner, lu
mea din străfundurile pă
mîntului, care strecoară a- 
tîtea neliniști în sufletul 
unui străin de meserie, 
n-are nici taine, nici spai
me. Pentru un siderurgist, 
metalul topit, erupînd din. 
cuptoare în șerpuiri de foc, 
nu poate fi decit o forță 
domesticită. Un marinar că
ruia îi e frică de furtuni nu 
este marinar. Un chirurg 
care se teme să taie, n-are 
de ce să aspire la familia 
Iui Hypocrate.

Eu aparțin lumii petrolu
lui. Prin obirșie și prin des
tin. Am văzut, lumina zilei 
la Ploiești, cu trei ani îna
inte de izbucnirea marilor 
greve ale petroliștilor din 
1933 ; am copilărit printre 

1, rafinării, printre sofide și 
/puțuri de petrol, printre 
/'cisterne și rezervoare de 

benzină. Ai mei miroseau 
toți a sudoare și petrol. Un 
iz ciudat de om și mineral. 
De muncă grea, și de foc. 
Uneori, aveam impresia că, 
cu sudoarea lor, puteam a- 
prinde lumina în lămpi. Și 
școala mirosea a petrol, și 
cărțile și aerul pe care îl 
respiram. Primul meu re
portaj, publicat în 1950 în 
„Flamura Prahovei", purta 
titlul : „Țiței din dealul 
Runculul". Luase foc o 
sondă în erupție, și în pu
ținele secunde .dinaintea 
dezlănțuirii dezastrului, un 
om se aruncase în flăcări 
și reușise s-o stingă. Nea 
Petrea Alionte, tînăr comu
nist pe-atunci, astăzi om 
trecut de cincizeci de ani.

M-am dus din nou să-1 
văd.

— Nea Petrea, ia arată-mi 
mîinile matale 1

— Ghicești în palmă ?
— Ghicesc în suflet. Dar 

mîinile vreau să ți le văd.
— Păi le-am ascuns un

deva ? Iată-le !
— Se mai cunoaște... 

Vezi ?
— Astea-» „chestii" care

dă-i cu planu’, dă-i cu flori 
roșii de foc... Ce-ți spu
neam eu : poezele ! Știi la 
ce m-am gîndit eu atunci ?

— La ce ?
— Să-ți spun acu, c-a tre

cut atîta vreme și n-o să 
te mai superi : la rușine ! 
Că mă făceam de ocară ! 
Și de rîs ! Avusesem o zi 
de-alea, pe dos, mă certa
sem și cu nevasta, mi-i 
pusesem în cap și p-ăi de 
la „economat"... știi că a- 
tunci era cu „economatele", 
n-aveam cite ne trebuia, că 
abia ne puneam pe picioa
re, pîine pe sponci, lapte 
cu țîrîita. da’ circiumile 
pline cu basamac, că ăla 
nu se dădea’ nici pâ punc
te, nici pă cartelă... Toc
mai le zisesem ălora de la 
Cîmpina o vorbă, și cînd 
urc în Runcu mai îmi ia și 
sonda foc... L-ai făcut erou 
și pe Guță electricia- 
nu, cînd toată dandanaua 
de la el pornise. Că era în
drăgostit lulea și că în loc 
să-i fie mintea la lucru nu 
se gîndea decît cum să-i 
taie și să-i spintece pe ăi 
dă-i dădeau tîrcoale uneia 
din Buștenari după care îi 
sfîriiau lui călcîiele. Și ui
te-așa : scurt-circuit, erup
ție cu cablul cuțitului de 
deparafinare prins pe co
loană. scîriteia dracului și 
prăpădu’ lui dumnezeu ! E ! 
Spune-mi acu, la ce mă 
gîndeam ? 
ori să m-arunc 
M-am aruncat în 
zis c-o să-1 bat 
Și cînd m-au scos de-aco- 
lo, nu mai eram în stare 
nici să-1 înjur, că ai văzut 
cum arătam.

— Dar ai stins-o !
— Am stins-o. Altădată, 

pe vremea patronilor, poate 
că aș fi fugit mîncînd pă- 
mintu’. că ai citit în hîr- 
tiile alea, pe care ți le-am 
dat; cu ce se alegea 
în caz de accident !... Să 
uiți de ele, le am de 
tata, să le dai la muzeu, 
să vază și ăi de azi, 
vază și să nu crează, că 
n-ar fi documentele alea, 
nici n-ar fi de crezut !... 
Acu’ cum era să fug ? De 
doi ani petrolul era al nos
tru, sondele ale noastre, 
și cu toate că viața nu era 
așa de roz cum o povesteai 
dumneata în foaie, era 
viață, începuse să fie 
cum ne-o făceam.

Că să știi de

acu, la ce
Să-1 bat p-ăla, 

în foc ? 
foc, c-am 
pe urmă.

omu’ 
nu 
la 
ca 
să 
de

altă
așa

la
mine, ți-o spui azi, după a-

Petrolul una dintre materiile prime de bază ale industriei noastre — este extras
imi cu il uneori cu eroismin aar

fugă, a fost carbonizat". 
Punct. Mirzea Iordache. din 
Opăriți a primit: „Lei 
0,33“ (adică 33 de bani) 
despăgubire pentru strivi
rea degetului mic și a unei 
falange de la degetul ine
lar al mîinii drepte, „ab
solut mulțumit și nemai- 

o pretențiune 
de societatea 

Română", nici

Sau nici 
ambele pi
lon Ștefan 
la sondaarse

din schela Țintea, 
s-a jude- 
State Ion 

„Steaua 
o despă- 
lei, cît a

avînd nici 
nici față 
„Steaua 
față de prepușii sau împu-
terniciții ei". Și . doar 
„mercurialul" secret al so
cietății indica pentru un 
deget 167 lei. Da, dar pen
tru unul retezat. Pe cînd 
degetul lui Mirzea Iorda
che din Opăriți n-a fost 
decît strivit. Strivit de 33 
de bani. Cît pentru o cin
zeacă de țuică, 
atît... Pentru 
cioare ale lui 
Negoiu, 
„S.R.5"
200 lei. Doi ani 
cat electricianul 
din Breaza cu 
Română" pentru 
gubire de 40 000
pretins accidentatul rămas 
cu ambele brațe retezate. 
După doi ani, după zeci de 
drumuri la Ploiești, după 
o luptă pe viață și pe 
moarte între avocați (apă
rarea i-a pretins 40 la sută 
din eventualul „cîștig"), 
sentința a fost dată în fa
voarea societății, care în 
loc de 40 000 a fost pusă să 
plătească numai 8 000, din 
care State Ion a primit ju
mătate.

Mă aflu la Ber
ea, în staționa
rul schelei pe
troliere. Discut 

cu doctorii și infirmie
rele. Sînt după ultima
vizită de seară și, cu
excepția celor de gardă, 
toți așteaptă să plece la 
club, unde tinerii, printre 
care mulți elevi ai liceului 
industrial din Cîmpina, a- 
flați în practica dinaintea 
absolvirii și în pregătirea 
examenului pe care îl vor 
susține în schelă, au orga
nizat o seară literară cu 
poezii de dragoste alese 
din opera lui Eminescu, 
Coșbuc și Minulescu. (Nea 
Petrea iar va supune că 
fac „poezele").

Șeful staționarului, doc
torul Victor Dumitrescu, 
îmi arată micul său dome
niu : 20 de paturi, labora
tor, farmacie. Totul scli
pește de curățenie. Pa- 
cienții, oameni din schelă. 
Mai mult tratamente 
rative, boli i ț _ 
ori accidente de muncă, în 
permanență, < ' ’
ventiv. O față prelungă, de 
om de care nu se lipește

cu-
cronice, rare-

control pre-

m-am întors cu ea curată, 
după ce am 
dealurile 
printre 
de din
dincolo de apa Nehoiului, 
la vulcanii noroioși de la 
Piele, într-un peisaj lu
nar de început de lume. 
La Berea se merge pe as
falt. Drumurile din schelă 
sînt adevărate șosele pie
truite, pe care cea mai 
sensibilă mașină le poate 
urca fără un prea mare e- 
fort. Oamenii,cei dintot- 
deauna, și totuși, alții. Al
ții, pentru că alta e men
talitatea lor, priceperea 
lor, limbajul lor. Pare un 
miracol cum s-au lecuit ră
nile acestor locuri, cum 
de abrutizanta muncă din 
schele a devenit nu numai 
omenească, nu numai 
noasă, dar și o muncă 
cinste și de onoare, 
mai înainte de t- ’

cățărat-o pe 
Bărbunceștilor, 

zecile de 
schela

son- 
nouă sau

ba
de 

Dar 
mai înainte de toate, o 
pasiune. „Aici, la noi, îmi 
spunea Florea Matei care, 
la 31 de ani a ajuns ingi- 
ner-șef al schelei, ziua de 
muncă poate fi, mai ales 
pentru maiștri și ingineri, 
de 24 de ore. Adică ea nu 
se măsoară în ore, ci în pa
siune continuă, neîntre
ruptă".

fii

devărul 
confirmă 
dintre cei 
buni maiștri, șe- 
brigăzi de in- 
comuniștii Ion 

și Nicolae Con- ... . u 
la sonda 313 din 
Grăjdana, condu- 

una dintre cele

mi-1 
doi 

mai
unor 

tervenție, 
Fetecău 
stantinescu. Pe ultimul 
găsesc 
schela 
cîndu-și 
trei echipe de care răspun
de în timpul unei opera
țiuni de deparafinare a 
coloanei de extracție. O 
mașină cu troliu, cu țea
va de eșapament întinsă 
pe pămînt pină la vreo 
douăzeci de metri distanță 
de gura puțului trage afară 
cablul de oțel care iese din 
sondă încărcat cu parafină.

O frînghie înfășurată pe 
cablu se răsucește ca un 
șarpe negru strîngînd în 
spirala ei materia vîsooa- 
să, cleioasă care, prin re
petate depuneri, obturase 
coloana de extracție.

— Cînd muncești la son
de, nu poți răspunde decît 
„prezent", îmi spune Nico- 
lae Constantinescu. Cuvîn- 
tul „absent" nu există. 
Fluxul nostru continuu a- 
sigură fluxurile identice 
ale rafinăriilor și combina
telor petrochimice. Credeți 
că ne-am putea opri ?

De crengile fagilor din 
jurul sondei au fost agă
țate, ca să nu stea pe pă- 
mîntul înghețat, suferta- 
șele cu mincare caldă. Și 
șarpele acela de oțel urcă 
spre suprafață de la mii 
de metri adîncinse, acolo 
unde se află punga cu „aur 
negru".

crofosile — din care se 
prelinge încet lichidul 
gras, cafeniu, cu miros pă
trunzător de benzen, ca 
dintr-un burete suprasatu
rat. O conductă aduce in 
adînc aerul necesar respi
rației, alta duce la supra
față petrolul. Din galerii 
pornesc uneori sonde ale 
căror turle care au servit 
forajului se înalță în niște 
grote piramidale scobite în 
rocă de om. Sondele aces
tea trag petrolul de la 
60—120 de metri sub nive
lul galeriilor. Alte sonde 
orizontale măresc debitul 
puisardelor sau își lasă 
pungile de „aur negru" mul
se de pompe care funcțio
nează cu aer * comprimat. 
Reconstruită in întregime 
în ultimii ani cu prețul 
cîtorva milioane, mina a- 
ceasta se poate vizita în 
haine albe.

Unde aiurea, mai bine 
ca aici, s-ar putea preda o 
lecție despre petrol ? Ce 
alt loc ar fi mai potrivit 
pentru instalarea unei 
hegne decît aici unde între 
1860 și 1889 au fost săpate 
nu mai puțin de 1 000 de 
puțuri petroliere ? Briga
dierul Ștefan Cioceanu îmi 
spune că, acum vreo doi 
ani, primind vizita unei 
delegații a UNESCO-ului, 
un elvețian s-a adresat cu 
invidie și îneîntare însoți
torilor lui : „Aveți aici o 
mină de aur, nu de petrol! 
Să am eu așa ceva în El
veția, aș scoate milioane 
din ea !“

Anonimă, și prea puțin 
cunoscută, mina de la Să
rata — Monteoru rămîne 
ca un monument al petro
lului

lume. Iar produsele petro
liere românești, înalt cota-, 
te pe toate , piețele, capătă, 
prin cuceririle petrochi
miei, un prestigiu bineme
ritat. Nu mai exportăm 
țiței brut, ci produsele cele 
mai valoroase și mai cău
tate, obținute din 
crarea superioară a 
lui ui.

întrebîndu-1 pe 
inginer Vintilă 
ful laboratorului de cerce
tări din combinatul petro- 

pe 
ne
Și

prelu- 
petro-

tînârul
Aslan, șe-

chimic Pitești, dacă 
lingă aceste produse 
pregătim să exportăm 
materie cenușie din dome
niul petrochimiei’, imi răs
punde prompt :

— Am și exportat, și vom 
exporta încă. Din 1969 și 
pina acum am brevetat 
cinci procedee pentru oop- 
nerea unor 
toate pe 
iar unul 
limerul 
în lume, 
cențe, fiți sigur !

în laboratorul său de cer- 
virsta medie a in

și tehnicienilor 
de ani. 
selecțio- 

cei mai

noi produse, 
un teren „virgin", 
dintre ele, „copo- 
grefat", este unic 
Vom exporta și li-

românesc.

PETROLULUI\

nu trec toată viața. Semne 
de bună purtare...

— Doamne, și cum mai 
arătau în vara aceea, a lui 
1950 ! Nu țe-ai speriat ?

— Ba m-am speriat, de 
ce să mint ? Că fără mîini 
zdravene, ești doar juma’ 
de om... Mai păstrezi hîrtii- 
le alea pe care ți le-am 
dat ? — schimbă nea Pe
trea vorba.

— Le păstrez.
— Ar trebui să Ie dai 

ălora de la Muzeul petro
lului. Nu crezi ?

— O să le dau. Dar spu
ne-mi : Ți s-a mai întîm- 
plat de-atunci vreo 
veste ca aia ? — zic,
toreîndu-mă la vechiul su
biect.

— Mi s-a mai întîmplat 
Da’ nu chiar așa.

— Mata mai păstrezi 
ce-am scris eu atunci ?

— Am foaia aia pe un
deva... Să-ți spun drept ? 
Nu prea mi-a fost la înde- 
mînă să mă fălesc cu ea.

— De ce ?
— Păi, și dumneata, scrii 

ca toți ăilalți.
— Cum adică ?
— Uite-așa ! Le cam vezi 

in roz... Faci „poezele"... Să 
gindit de 
Nu-i pă-

po- 
în-

știi că m-am 
multe ori la asta, 
cat ?

Acum e rîndul 
schimb vorba :

— Auzi. nea 
ce-ți fac copiii 1

— Lasă copiii, 
sînt copii I Acu 
pii...

— Te-au și făcut bunic ?
— De mult. Și nu o dată, 

ci de patru ori. Ar trebui 
să-i vezi, da’ știu : n-ai 
timp. Vii, dai o raită prin 
schelă, întrebi ca și acu 
douăzeci de ani: „ceva eroi? 
ceva fapte deosebite ?“ — și 
fugi să așterni o foaie cu 
cuvinte frumușele tot sfor- 
țindu-te să-i pui ăluia de 
te citește un nod în gît.. 
Apoi mai trece vreme și 
iar apari : „ceva nou ? ceva 
mai acătării ?" Și viața își 
vede aici de-ale ei, cu ne
cazuri, cu bucurii, cu de 
toate, în orice caz. cu mai 
puține poezele decît vezi 
dumneata. De ce-ai venit 
iar ?

— Tocmai de-aia, de ce 
spuneai. Nu mă pot lecui.

— Asta-i nărav păcătos. 
Știi ce ? Atunci, cînd a 
luat 47 foc, în Runcu, ai 
tri-ntit așa niște chestii des
pre mine, că nu-mi mai ve
nea să ies din casă. De 
unde dracu’ să știi dumnea
ta la ce m-am gîndit eu 
atunci ?

— Am presupus. Nu mai 
ții minte ? Nici n-am prea 
putut discuta. Erai tot virit 
în bandaje și urlai ca din 
gură de șarpe că ți se fă
cea transplant de piele.

— Și dă-i cu eroismu’,

meu să

Petrea :

Nu mai 
au ei co-

proape patruzeci de ani de 
muncă în petrol : acciden
tul nu înseamnă decît gre
șeală. Undeva s-a neglijat 
ceva, s-a calculat prost, s-a 
căscat gura, vreo minte s-a 
dus cu sorcova, altfel nu 
se-ntîmplă, că nu mai sîn- 
tem la‘vremea cînd abia în
vățam să stăpînim mese
ria... Nu există accident 
care să-ți vie din cer se
nin. de cele mai multe ori 
ți-1 faci singur, cu mîinile 
tale, și atunci, toată chestia 
e, cu ce l-ai făcut, cu aia 
să-i pui capăt ! Bineînțeles, 
dacă ești om și nu-ți curge 
în vine zeamă de varză 
acră. Altfel e mai bine să 
dai bir cu fugiții că. prin 
petrol, prăpădu’ nu iartă. 
Asta nu-i meserie de 
coși. Ori. ori !

— Nea Petrea, mai 
să-mi arăți mîinile 
tale ?

— Lasă măi, omule, 
nile. Ziceai că știi să 
cești în suflet. Poate-o 
să-nveți, vreodată, și asta... 
Auzi ? Perseverează 1

— Ce să fac ?
— Perseverează ! Nu știi 

ce-i aia ? Și nu mai vedea 
oamenii așa cum ai vrea să 
fie, ci așa cum sînt... Păi 
dacă tot ce s-a scris pînă 
acum ar fi fost după cum 
am fi vrut să fie, ce ne-ar 
mai fi 
De-aia-ți 
rează 1

rămas
zic :

fri-

vrei 
ma

mîi- 
ghi-

de citit ? 
Perseve-

cetări, 
ginerilor 
nu depășește 27 
Combinatul și-a 
nat unit dintre 
buni absolvenți ai facultă
ții de petrochimie, și a- 
ceastă investiție umană, 
prin infuzia ei de tinerețe 
și de prospețime dată 
muncii de. cercetare, nu va 
întirzia să dea roade. Se 
fac testări de, noi procedee 
tehnice pe microinstalații 
de laborator, se. aduc imou-' 
nătățiri instalațiilor impor
tate pentru depașir'fea para
metrilor inițiali la care 
ne-au fost furnizate.

— Orice furnizor de in
stalații, imi spune Vintilă 
Aslan, caută să pună între 
tine și el o distanță de 
timp cit mai mare. El' nici
odată nu va scoate la vin- 
zare licențe și aparate ab
solut noi, ci numai 
acelea care au o 
„morală" de 40—50 
Asta, din teama de 
depășit și concurat, 
trochimia română 
asta își propune : 
veze, să depășească, 
concureze. In unele dome
nii, specifice nouă, am reu
șit, și nu ne vom lăsa 
pînă nu vom reuși in toa
te. Avem pentru astă tot 
ce ne trebuie : mijloace și 
incredere !

T.ec prin Plo
iești nu fără a 
mă opri să pri
vesc puternicele 

catarge de oțel — instala
țiile de foraj D. H. pro
duse de uzinele „1 Mai" 
și exportate în zeci de 
țări ale lumii — trec pe 
lingă constelația de lumini 
a Brazilor, rememorînd 
pasagii din „Enciclopedia 
României". Nu știu ce hram 
științific purta autorul capi
tolului „Petrolul", dar prog
nozele sale cu privire la vii
torul acestei bogății a țării 
noastre erau dintre cele mai 
sumbre. Un inventar de 
zone epuizate. O ignorare 
totală a României petro
liere de dincolo de bazinul 
prahovean, căruia nu îi 
prezicea o viață mai lungă 
de un deceniu. Poate că 
față de jaful căruia îi era 
martor în anii cînd se scria 
acea lucrare, previziunile 
lui puteau fi îndreptățite. 
Era epoca de culme în se
cătuirea nerațională a tu
turor rezervelor. Textual 
„Ținînd seama de cantita
tea de petrol extrasă în 
ultimii ani se poate vedea 
ușor că rezerva noastră 
cunoscută nu poate ajunge 
mai mult de 7—8 ani. Se 
spune că în țara noastră 
ar mai fi și alte rezerve 
petrolifere necunoscute sau 
insuficient exploatate. Este 
însă bine să nu ne lăsăm 
legănați de nădejdea, că se 
vor găsi poate și alte tere
nuri petrolifere. Este , pre
ferabil să se privească 
realitatea în față..."

Are însă acest domn, în 
textul său, un cuvînt foar
te potrivit : „sleirea" zăcă
mintelor. S-ar fi putut a- 
plica perfect și la oameni: 
sleirea 
gurul 
rea și 
pentru 
talului 
pital care își alegea 
torul uman după o struc
tură similară", deci „după 
chipul și asemănarea capi
talului" în așa fel, incit 
românii să rămînă și mai 
mult în afara procesului 
economic al țării.

„Ei, uite că n-a fost așa" 
ar spune nea Petrea. Și 
toți știm că dreptatea este 
de partea lui. România 
petrolieră de astăzi se în
tinde sub întregul lanț 
carpatin, expansiunea ei a 
trecut de mult Oltul și 
Jiul, s-a infiltrat în Bără
gan, a acoperit cu sonde 
aproape toate zonele țării. 
Le întîlnesc 
autostrăzii 
Bucureștiul 
pînă în vecinătatea mare
lui grup industrial, a rafi
năriei și a combinatului 
chimic de lîngă Oarja.

Menținînd de mai mulți 
ani o producție care depă
șește nivelul cel mai înalt 
din perioada antebelică, 
resursele de petrol ale țării 
noastre nu numai că nu 
s-au epuizat, dar, prin 
prospecții de anvergură și 
exploatări raționale, ele 
au crescut. România petro
lieră de altădată, care pen
tru a exista trebuia să adu
că din alte părți capitaluri 
și instalații, este una din 
principalele țări exportatoa-

Trec
iești 
mă i

dintre 
uzură 

la sută, 
a nu fi 
Or, pe- 
tocmai 

să ino- 
să

li Marcele, ia 
arată-mi tu mii-

Dar n-are cum 
mi le arăta. A ieșit din spi
tal și s-a dus în concediul de 
odihnă ia părinți, tocmai 
în ajunul zilei cînd îl cău
tam la Pitești. îl cheamă 

. Misescu Marcel, li pun nu
mele de familie înaintea 
prenumelui, deoarece n-are 
decît 17 ani. Este unul din
tre cei mai buni absolvenți 
ai școlii profesionale de 
petrochimie din promoția 
anului 1971. Spicuiesc din
tr-un raport de serviciu pe 
care mi-1 dă Să-1 citesc Ion 
Anghel, secretarul comite
tului de partid al Grupului 
industrial — Pitești : „în 
seara zilei de. 15 octombrie' 
1971, la punerea în funcțiu
ne a noului cuptor de piro- 
liză, in timpul verificării 
manevrelor, tînărul opera
tor • Misescu Marcel a ob
servat un jet. puternic de 
benzină supraîncălzită la 
130 de grade, care țîșnea 
dintr-un robinet sub cup
toare. Fără să pregete o 
clipă, și cu ...................
s-a aruncat în foc să 
chidă sursa din care 
declanșase incendiul. Dato
rită jetului puternic de 
benzină ce lovea platfor
ma betonată, operatorul 
Misescu a fost complet 
stropit cu benzina care i 
s-a aprins pe haine. Dar el 
a continuat să închidă ven- 
tilul, pină cînd n-a mai 
rămas decît o jumătate de 
rotire. Abia atunci tovară
șii lui de lucru au văzut ce 
se petrecea și i-au sărit în 
ajutor. Incendiul a fost stă
vilit. Explozia nu s-a 
dus. Cu 15 la sută din 
lea corpului arsă. _ 
dus la spital, unde a 
mit imediat îngrijiri.
și-a revenit, prima lui în
trebare a fost : „Cîți oa
meni morți, cîți răniți, ciți 
accidentați sînt ? Instala
țiile au fost salvate ?“ Și 
cînd i s-a spus că el este 
singurul rănit, a zîmbit și a 
adăugat cu lacrimi în ochi : 
„Ăsta-i cei mai bun medi
cament de care aveam ne
voie. O să mă fac bine".

Și s-a făcut. Acum este 
în comuna Teiul, la părin
ții lui. După Anul nou își 
va relua lucrul.

Oare peste ani și ani. o 
să mă întrebe și el ca nea 
Petrea cînd îi

nici o pre-de declarații tip „Hernie". 
Intr-alt dosar, alte citeva 
sute. Și sînt zeci de do
sare. Toți salariații „celei 
mai mari din Europa" 
„bolnavi". sau „predispuși" 
a se îmbolnăvi de hernie, 
boala cea mai răspîndită 

■ în societatea sclavagistă 
sau în veacul al XX-lea în 
schelele petroliere din 
Prahova. Fără o „hernie" 
recunoscută anticipat pe 
hîrtie, nu te puteai an
gaja. Cu o hernie adevă
rată, nici n-aveai de ce 
mai sta la coada oficiului 
de plasare. S.A.R. „Hernia", 
așa cum o botezaseră petro
liștii, își lua măsuri de pre
cauție. în fond, hernia era 
inevitabilă, după cîteva luni 
de muncă grea, în asaltul 
neostoit, turbat, neîntrerupt 
pentru smulgerea din a- 
dincurile pămîntului a cît 
mai mult „aur negru". 
In timpul unui efort peste 
puterile omului, sub po
vara greutăților, la căratul 
țevilor sau riglelor de 
sondă, ceva se rupea în 
om, și boala din declara
ție devenea realitate. To
tul era ca societatea să nu 
plătească despăgubiri. Să 
nu fie ea vinovată. Să aibă 
conștiința curată, 
binefăcătoarea, | 
toarea, mîndria 
triei naționale cu 
străin, furnizoarea 
regale în produse 
litate superioară și 
neficii grase la

lei", se plătea și mai puțin. 
Iată : .Subsemnații Ion 
Pavel și Bălașa Ion Pavel 
cu autorizația și consimță- 
mîntul soțului meu Ion Pa
vel, domiciliați în comuna 
Glodeni, județul Dîmbovița, 
în calitate de părinți legi
timi și administratori le
gali ai fiului nostru minor 
Ion I. Pavel, și

Subsemnatul Ion I. Pavel 
domiciliat tot în comuna 
Glodeni, județul Dîmbovița, 
deși minor însă cîștigîn- 
du-mi singur existența 
prin munca mea și deci a- 
vînd capacitate legală de a 
contracta în privința anga
jamentelor mele :

Declarăm cu toții cei mai 
de sus că am primit de la 
Societatea „Steaua Româ
nă" două sute douăzeci și 
cinci lei (225) drept despă- 
gub’re pentru accidentul 
ce eu Ion I. Pavel am su
ferit prin strivirea ante
brațului sting pe cînd sco
team pompa din puțul son
dei, cu nr. 57 din Cîmpina, 
schela Gahița. .

Cu această sumă de bani 
ne declarăm absolut mul
țumiți nemaiavînd nici o 
pretențiune de nici o natură 
contra Societății „Steaua 
Română", nici contra pre- 
pușilor sau împuterniciților 
săi".

Două sute cincizeci de 
lei (250) primiți de văduva 
Maria Tudor Miclea din 
Vulcănești pentru moartea 
fiului ei electrocutat în 
schela Recea. Un deget 
muiat în tuș și apăsat sub 
ultima frază a declarației : 
„Subsemnata primesc cu 
mulțumire suma de lei 250

și nu mai am 
tențiune..."

„Subsemnata 
Linteș, soția 
Teodor Linteș 
am primit cu. 
jutor suma de 
„Steaua Română", 
țeles că această sumă este 
numai un act de asistență 
al societății, întrucît nu am 
putut și nu pot avea nici 
un fel de pretențiune în 
contra Societății „Steaua 
Română" din faptul morții 
soțului meu care a murit 
de tuberculoză pulmonară, 
boală ce nu avea nici o le
gătură cu serviciul său la 
societate".

Leonora 
defunctului 

declar că 
titlul de a- 
lei 500 de la 

Bineîn-

grăsimea, ochii adoles
centini, burlac la 34 de 
ani, doctorul este pasionat 
de „cazuri" deosebite, care 
să-i releve competența și 
capacitatea de a-și concura 
colegii din spitalele mo
derne. Pînă atunci, muncă 
de rutină, activitate profi
lactică, trimiteri la clinicile 
mai mari, război cu cei 
ce nu aprovizionează sche
la cu cantitățile necesare 
de lapte, schimb de hir- 
țoage birocratice cu secția 
sanitară de la Buzău, care 
nici pînă astăzi n-a înlo
cuit aparatul Roentgen 
dezafectat cu unul nou.

— Știți că, din cauza a- 
cestui aparat pun zilnic 
pe drumuri cite 10—15 oa
meni ? învoiește-i de la 
lucru, dă-le certificate me
dicale, pune-i pe tren, fă-i 
să aștepte la cozi prin 
Buzău, pentru un simplu 
control care aici s-ar ter
mina în citeva minute. Nu 
credeți că de zece ani de 
cînd așteptăm înlocuirea 
acestui aparat l-am plătit 
cu vîrf și îndesat prin pa
gubele produse de lipsa 
Iui ?

Da, să ne ducem la E- 
minescu, la Coșbuc și la 
Minulescu, acolo unde vo
cile • tremură de emoție 
căci sînt la vîrsta cînd a- 
bia se învață alfabetul dra
gostei de la poeți...

Recunosc că, din călăto
riile mele mai de demult 
pe aceste meleaguri, rămă
sesem cu impresia că Ber
ea este cuprinsă intr-un 
labirint de drumuri des
fundate. Cînd mi-am spă
lat mașina înainte de a 
pleca, am fost convins că 
fac o muncă inutilă. Si

La Monteoru, în schela 
Sărata, coborîm chiar noi 
pină la izvoarele de țiței 
din adîncul pămîntului. 
Aici există unica mină de 
petrol din lume aflată as
tăzi în funcțiune. Săpată 
în 1823, ea își întinde ga
leriile subterane de-a lun
gul a 1 500 de metri, la un 
sfert de kilometru adîn- 
cime în scoarța pămîntu
lui. La aproape 150 de ani 
de exploatare, „bătrîna", 
dată în grija brigăzii lui 
Ștefan Cioceanu, mai tri
mite și astăzi pe conducte, 
z’lnic, cinci tone și jumă
tate de țiței ușor, cafeniu, 
de calitate. în lumea pe
trolului românesc, această 
mină prea puțin cunoscu
tă este o apariție cu ade
vărat senzațională. Nică
ieri nu s-ar găsi un loc 
mai potrivit ca acesta pen
tru sediul unui muzeu al 
petrolului. Imaginați-vă 
coborînd ca într-un puț de 
mină, la 250 de metri a- 
dîncime, acolo unde pun
gile de țiței pot fi privite 
cu ochiul liber. Oricine ar 
fi tentat să și le închipuie 
ca pe 
rane, 
pline 
ploaie 
tavan, 
acces, 
la piele cu umezeala 
slinoasă și sufocantă, 
mic din toate acestea. Se 
circulă prm galerii căptu
șite cu bolțari de beton ca 
prin interiorul gol al unei 
coloane vertebrale cu mii 
de inele. Din loc în loc 
apar „puisardele" sau 
„puii de sonde", roca Meo-

oamenilor. Și sin- 
remediu : ■ deschicțe- 
mai largă a porțildr 
pătrunderea capi- 
străin. A acelui ca- 

„fac-

riscul vieții, 
in
se

pro- 
pie- 
fost 
pri
cindZa contenciosul 

„Stelei", în cazul 
Linteș mai exis
tă însă încă o 

declarație : cea de her
nie, pe colțul căreia e 
scris de mina șefului 
serviciului personal : „în
trucît Linteș va fi re
partizat la stația de acid, 
să se completeze și exem
plar tip plămîni". Curat și 
răspicat. 500 de lei, asis
tență, mărinimie, pomană, 
primită cu „recunoștință" !

Explozii. Erupții. In
cendii. „Căruța morții" din 
reportajele lui Geo Bogza, 
care după fiecare ca
tastrofă lăsa cadavrele 
carbonizate în bătătura ca
selor, își are aici contabi
litatea ei lichidată întot
deauna prompt și lapidar : 
„Ion Albu, Cîmpina — 
2 400". Jos, ștampila și o 
explicație laconică : „Pe 
cînd sonda 184 a fost dis
trusă de incendiu, numitul 
neavînd timp destul să

în 
care 
de

lungul 
leagă 

Pitești,

a

niște lacuri 
cavități sau 
de lichid, 
neagră 
inundînd căile 

pătrunzîndu-te pînă 
ei 

Ni-

subte- 
grote 

Ori o 
căzînd din 

de
Să fie 

propăși- 
indus- 

i capital 
curții 

de ca- 
i în be- 
acțiuni. 

Vreți să lucrați la „Steaua 
Română" ? tmbolnăviți-vă 
de hernie. Nu, nu de-ade- 
văratelea, doar să recu
noașteți că sînteți predis
pus și că boala pe care ca
tegoric o veți contracta în 
schele, o aveați, pe hîrtie, 
înainte de a vă angaja. Și 
totul va fi în regulă. Pînă 
la capăt. Pînă în ultimul 
amănunt. Pînă la moarte. 
Căci totul a fost prevăzut. 
Totul a fost șapirografiat 
pe hîrtie cu antet și ștam
pile, doar un nume mai 
trebuie completat, o adresă 
și iscălitura sau buricul 
degetului gros al solicitan
tului muiat in cerneală și 
apăsat sub rinduri. S-a în
tocmit și o listă de pre
țuri fixe pentru toate mă
dularele unui om. Un stra
niu, atroce și sinistru 
„Mercurial" 
aprecierea 
form valorii 
acorda unui 
distrus, 167 
drept : 900 
numai 500 1 
măr. De la 
mătate.
ceva
Un om întreg, de 
la 2 500 lei. între o 
și o vacă cu lapte 
catîri. Prețuri 
Căci, în realitate, 
cum atestă foițele „conten
ciosului" din arhivele „Ste-

voi cere 
să-mi arate mîinile : „Ghi
cești în palmă ?“. Iar eu ii 
voi putea răspunde că am 
învățat cu adevărat să ghi
cesc în suflet ?

despreilrtiile
care-mi aminti
se sondorul Pe
trea Alionte de 

la Runcu erau citeva 
foițe galbene, bătute la 
mașină sau șapirogra- 
fiate, emise de serviciul 
personal al celei mai pu
ternice societăți capitaliste 
din petrol — „Steaua Ro
mână". Am căutat să le 
verific autenticitatea și, 
după cîțiva ani, tot scoto
cind arhive, am dat și de 
„contenciosul" Stelei, unde 
se aflau dosare groase cu 
documente similare. Iată o 
mostră : „Subsemnatul,
Mihalache J. Avram de 
fel din comuna Jiovățul, 
județul Mehedinți, actual
mente domiciliat în Cîm
pina, fiind predispus a su
feri de hernie dreaptă și 
voind a mă angaja ca lu
crător sondor la Societatea 
Steaua Română din Cîm
pina, declar și afirm că in 
caz de agravare a boalei 
de care sufăr sau în caz 
de sucombare din cauza 
acestei boale, nu am și nu 
pot avea nici o pretențiune 
de nici o natură contra 
societății Steaua Română, 
nici contra prepușilor sau 
împuterniciților săi, în
trucît predispoziția mea la 
această boală o am 
dinainte de a intra în 
viciul societății".

Intr-un dosar, patru

H

mai
ser-

sute

: și
calculat după 

societății, con- 
pe care ea o 
om. Un deget 
lei ; un braț 
lei ; stîngul 

lei. De la u- 
cot în jos, ju- 

Picioarele 
mai ieftin :

costau 
720 lei. 
la 1 000, 
juncană 
sau doi 

maxime.
după

Țicleni, centru al civilizației petrolului din România, a desena) pe hărțile Olteniei un peri metru industrial înfloritor înâunrrul căruia oamenii 
un nou destin
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Hotărîrea Comitetului Executiv ai C.C. al P.C.R. 
eu privire la anularea restituirii unor credite acor
date de stat cooperativelor agricole de producție, 
alocarea de la bugetul statului a unor fonduri pen
tru plata contribuției la Casa de pensii, precum și 
acordarea de credite pentru plata retribuirii curen
te a țăranilor cooperatori a fost primită cu deose
bită satisfacție in întreaga țară.

Pe adresa Comitetului Central al C.C. al P.C.R., 
a tovarășului Nicolae Ceaușescu au sosit telegrame 
în care cooperativele agricole de producție, țăranii 
cooperatori din numeroase județe ale țării își ex
primă mulțumirea și recunoștința pentru grija per
manentă pe care conducerea partidului și statului o 
poartă oamenilor muncii de pe ogoare. Ei iși ex
primă, totodată, hotărîrea să răspundă 
prin munca plină de abnegație și dăruire 
rirea producției agricole, dezvoltarea, in 
a agriculturii.

în telegrama Uniunii ju
dețene Vilcea a cooperati
velor agricole de producție 
se spune, printre altele : 

în acest an, cooperativele 
agricole din județ au obți
nut cele mai mari produc
ții de grîu și porumb din 
ultimii ani, iar livrările la 
fondul de stat la grîu, se
cară, orz, ovăz, porumb, 
carne, lapte de oaie au fost 
depășite.

Ne angajăm să depunem 
eforturi pentru îndeplini
rea și depășirea sarcinilor 
planului de producție pe 
anul 1972 și a indicatorilor 
din planul cincinal, să gos
podărim cu grijă pămîn- 
tul și celelalte mijloace de 
care dispun cooperativele 
agricole și să valorificăm 
superior producția, în așa 
fel îneît intr-un viitor 
propiat să reușim ca toate 
cooperativele să-și desfă
șoare activitatea econo
mică, folosind fondurile 
proprii.

Anul 1971 a fost un an 
deosebit de semnificativ 
pentru lucrătorii din coo
perativele agricole de pro
ducție, se arată în tele
grama Consiliului Uniunii 
județene Mureș a coope
rativelor agricole de pro
ducție.

Raportăm conducerii de 
partid că la grîu, porumb, 
cartofi am înregistrat pro
ducții superioare anilor 
precedenți. Comuniștii din 
agricultura

■ toți țăranii cooperatori — 
români, maghiari, ger
mani — luînd cunoștință 
de măsurile stabilite de 
partid, iși reafirmă, incă o 
dată, hotărîrea lor fermă de 
a traduce în viață toate 
sarcinile ce revin agricul
turii județului în actualul 
cincinal.

Vă asigurăm, iubite tova
rășe Nicolae Ceaușescu,. că 
ne vom organiza în așa fel 
munca incit să efectuăm la 
timp toate lucrările agri
cole, în condiții de cea mai 
bună calitate, pentru a face 
ca pe această cale să spo
rească cantitatea de 
duse agroalimentare 
sare populației și 
triei.

în prezent, toate 
rativele agricole din jude
țul nostru au o situație 
economică și financiară co
respunzătoare, se sublinia-

acestei griji 
pentru spo- 
continuare,

Uniunii ju-ză în telegrama
dețene Galați a cooperati
velor agricole de producție. 
Pentru a le menține la a- 
cest nivel și a nu se mai 
repeta situația de impasibi
litate a rambursării datorii
lor față de stat, vom lua 
măsuri de folosire mai chib
zuită a pămîntului, de va
lorificare a tuturor rezerve-

hor a cooperativelor agri
cole de producție.

Ne angajăm, tovarășe se
cretar general, să răsplătim 
acest efort făcut de partid 
și de stat, printr-o muncă 
și mai intensă pentru a 
spori producția agricolă, 
pentru a face să înflorească, 
an de an, agricultura coo
peratistă. Importantele 1 lu
crări de desecare, canalizări 
și îndiguiri, care se desfă
șoară în aceste zile în ju
deț. vor duce la ameliora
rea unei suprafețe de 
40 000 ha, de pe care se va 
realiza un surplus de 3 900 
tone cereale.

Membrii cooperativei a- 
gricole de producție Stol
nici, județul Argeș — se a- 
rată în telegrama Comite
tului de partid și Consiliu
lui de conducere al coope
rativei — își exprimă recu
noștința deplină față de gri
ja pe care partidul și sta
tul, dumneavoastră perso
nal. tovarășe secretar ge
neral, o acordați țărănimii

a-

cooperatistă,

pro- 
nece- 

indus-
coope-
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•r

lor de apă, în vederea spo
ririi producțiilor agricole 
pe unitatea de suprafață, 
redarea de noi terenuri in 
circuitul arabil,' prin 
crări de combatere a

- ziunii sau excesului 
umiditate, precum și 
rirea cantităților de 
reale și produse animaliere 
ce vor fi valorificate cu 
statul.

Vă asigurăm, tovarășe se
cretar general, că vom de
pune toate eforturile pen
tru îndeplinirea sarcinilor 
pe anul 1972, precum și a 
celor ce ne revin din cele 
două programe naționale 
elaborate pentru agricul
tură, și pe această cale să 
ne, aducem contribuția la 
edificarea' societății socia
liste multilateral dezvol
tate în patria noastră.

Ansamblul de măsuri lua- 
., te cu regularitate în ulti

mii ani de cjițre condur 
cerea partidului și a statu
lui pentru stimularea pu
ternică a creșterii produc
ției agricole, consolidarea 
economico-organizatorică a 
cooperativelor agricole de 
producție și prosperitatea 
vieții țărănimii în patria 
noastră socialistă a fost 
primit cu o deosebită sa
tisfacție și cu adîncă recu
noștință de către țărăni
mea cooperatistă din județ 
— se menționează în tele
grama Uniunii județene Bi-

lu- 
ero- 

de 
spo- 

ce-

și agriculturii 
cialiste.

Ne angajăm 
tărirea de a 
toate forțele

noastre so-
cu toată ho- 
participa cu 

___  la transpu
nerea in practică a sarcini
lor de plan pe 1972, ajuto
rul acordat constituind un 
nou imbold pentru execu
tarea la timp a tuturor lu
crărilor în scopul sporirii 
producției agricole și a ve
niturilor cooperativei noas
tre.

Călăuziți de ințeleapta 
conducere a partidului și a 
dumneavoastră personal, iu
bite tovarășe secretar ge
neral — se arată in tele
grama Consiliului de con
ducere al cooperativei a- 
gricole de producție „11 Iu
nie" din comuna Pechea — 
am reușit să obținem, an 
de an, rezultate bune. Ast
fel, numai în acest an am 
contribuit, la fondul central 
al statultp cu 3 900 tone po
rumb, 5 280 tone struguri, 
1 560 tonte griu, 460 tone 
carne și alte produse.

Noi vedem în măsurile 
adoptate de Comitetul E- 
xecutiv al C.C. al P.C.R. o 
nouă și concludentă do
vadă a grijii conducerii 
partidului față de dezvol
tarea agriculturii și de 
aceea vă asigurăm că vom 
depune în continuare e- 
forturi susținute pentru 
sporirea producției.

Această nouă dovadă a

cerii partidului pentru dez
voltarea continuă a agri
culturii cooperatiste și ri
dicarea nivelului de trai al 
membrilor cooperatori, — 
se scrie în telegrama con
siliilor de conducere ale 
celor două cooperative a- 
gricole de producție din 
comuna Nămoloasa, ju
dețul Galați — este cu 
atît mai bine venită cu 
cit, în ultimii trei ani, co
operativele noastre, ca ur
mare a calamităților natu
rale, nu au putut să ram
burseze creditele acordate 
de stat și să-și rezolve pro
blemele financiare in a- 
ceastă perioadă.

O dată cu gîndurile noas
tre pline de adincă recu
noștință, vă asigurăm, iu
bite tovarășe secretar gene
ral, că ne vom înzeci efor
turile pentru executarea 
exemplară a lucrărilor agri
cole in scopul depășirii 
producției planificate in 
anul 1972 și că vom contri
bui la fondul central al sta
tului cu cantități sporite 
de produse agroalimentare.

Pe baza recentei hotă- 
riri — se arată în telegra
ma Comitetului de partid 
și a Consiliului de conduce
re al C.A.P. din comuna UI- 
meni, județul Maramureș — 
unitatea noastră va benefi
cia de un prețios ajutor fi
nanciar in sumă de 995 000 
lei, fapt care va contribui și 
mai mult în viitor la întă
rirea bazei economice, creș
terea producției și a nive
lului de trai al membrilor 
cooperatori.

Mulțumind din toată ini
ma pentru acest prețios a- 
juior acordat, ne angajăm 
să depunem toate eforturi
le în vederea realizării sar
cinilor de producție și chiat 
depășirea lor.

în telegrama Comitetului 
de partid și a Consiliului de 
conducere al cooperativei 
agricole de producție din 
comuna Sinești, județul Vil
cea, se spune : Comuniștii, 
toți membrii cooperatori 
din comună își exprimă 
profundul atașament față 
de politica înțeleaptă a 
partidului și se angajează 
să sporească eforturile pen
tru ducerea la îndeplinire a 
sarcinilor mărețe ce le re
vin in opera de construire 
a societății socialiste multi
lateral dezvoltate în patria 
noastră.

Telegrame în care țăra
nii cooperatori iși exprimă 
■satisfacția, pentru măsurile- 
luate recent de partid, hoță- 
rîrea de a nu precupeți 
nici un efort pentru folo
sirea deplină a pămîntului 
șl sporirea producției agri
cole au transmis C.C. al 
P.C.R.. tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și consiliile de 
conducere ale cooperativelor 
agricole de producție din 
comunele Brăhășești și Bra
niștea — județul Galați, 
Drâgășani și Păușești — ju
dețul Vilcea, Călinești și 
Seini — județul Maramureș.

COMUNISTUL
(Urmare din pag. I)

gățire. adîncire în timpul de azi al 
țării cînd — mai mult ca oricind — 
problema omului, a afirmării sale 
creatoare preocupă in cel mai înalt 
grad partidul și statul nostru.

In fruntea marelui efort colectiv 
de edificare socială s-au aflat întot
deauna comuniștii. Ei au militat,' prin 
faptele și atitudinea lor, pentru sta
tornicirea unor relații noi între 
membrii societății. în morala sa, co
munistul nu numai că iși iubește se
menii, dar le și acordă întregul său 
sprijin, ajutorul tovărășesc pentru a 
se realiza pe plan social și moral, 
pentru a-și îndeplini datoriile fa(ă 
de societate. Iar ajutorul este întot
deauna dublat de stima, de încrede
rea in cel căruia i se oferă. Pentru 
că, mai presus de orice, comunistul 
a pus și va pune convingerea că omul 
esie valoarea supremă a societății. 
Sint nenumărate faptele ce susțin a- 
ceastă afirmație. Pretutindeni, pe șan
tiere și in fabrici, în unitățile coope
ratiste din agricultură, în institute de 
cercetări, oriunde trăiesc și muncesc 
oameni, pot fi intîlnite situații, fapte 
care mărturisesc umanismul consec
vent cu care acționează comuniștii. Iar 
omenia lor înseamnă a-1 ajuta pe 
omul alături de care muncesc să-și 
îndeplinească in cele mai bune condi
ții sarcinile profesionale, să înțeleagă 
locul și menirea ce o are în societa
te, să facă totul pentru continua per
fecționare profesională și moral-po- 
litică.

Primim la redacție scrisori din cele 
mai diferite colțuri ale țării, de la 
oameni de profesii dintre cele mai 
diverse, prin care sint aduse elogii, 
mulțumiri pentru modul cum s-au 
comportat, cum au acționat, în
tr-o ■ împrejurare sau alta, co
muniștii. Aflăm, astfel, că la locul 
lor de muncă purtătorii carnetului 
roșu de partid se străduiesc, zi de 
zi, să fie exemplu pentru ceilalți. Și 
aceasta din convingerea că este 
da datoria lor să-și îndeplinească, 
prin rezultatele concrete ale muncii, 
angajamentul pe viață luat in fața 
partidului ai căror ostași credincioși 
sint, angajamentul de a duce la îm
plinire supremă idealurile socialiste. 
Iar comuniștii nu se mulțumesc doar 
șă fie exemplu in muncă ; ei fac to
tul ca întreg colectivul, fiecare mem
bru al său să-și îndeplinească exem
plar îndatoririle profesionale, să de
vină tot mai conștient de răspunde
rile ce le are in fața societății. Acolo 
unde e»te nevoie, ei. comuniștii, știu 
să acorde un ajutor de adevărați to
varăși, cu grijă și modestie, cu tact, 
fără ostenta'ie. fără a aștepta pentru 
aceasta laude, elogii. Primatul mun
cii, simplitatea și modestia faptelor 
— iată o altă caracteristică ce-i con
feră comunistului dreptul de a se 
numi „om între oameni".

Primim, de asemenea, la redacție 
scrisori in care sint înfățișate împre
jurări deosebite cînd, în numele ome
niei, comuniștii au acționat cu fer
mitate, cu înaltă răspundere, cu o 
mare grijă și prețuire față de om. 
Dintr-un combinat chimic ne este a- 
dusă vestea efortului de zile și nopți 
făcut, cu o firească dăruire, pentru 
repararea unor utilaje, pentru ca pro
ducția să nu stagneze nici o clipă. 
Iar în acest efort, acolo unde a fost 
mai greu, comuniștii au fost cei din
ții prezenți. Dintr-un spital ni se 
scrie despre devoțiunea unui medic 
comunist ta*ă de profesia sa. despre 
atenția cu care îngrijește pacienții, 
despre lupta supraomenească pe care 
o duce pentru salvarea de vieți ome
nești. O altă scrisoare aduce mulțu
miri unor comuniști pentru solicitu
dinea și atenția cu care au ajutat la 
rezolvarea unor probleme personale, 
de natură intimă, familiară.

Pentru că, așa cum am spus, co
munistul nu este „om intre oameni", 
„om de omenie" doar opt ore pe zi, 
cit se află la serviciu, ci în întreaga 
sa viață, oricind. Acest adevăr face 
ca oamenii să se adreseze cu încre
dere, în toate problemele ce-i pre
ocupă, ce-i frămîntă, organizațiilor 
de partid, să vină la partid, să ceară 
sfatul și ajutorul.

Bineînțeles, omenia comunistului 
nu are nimic comun cu toleranța mic 
burgheză, cu atitudinea impăciuitoris- 
tă, cu lipsa de criterii in aprecierea 
oamenilor și situațiilor ivite. Dimpo
trivă, exigența tovărășească, fermi
tatea, combativitatea, spiritul critic, 
dorința de a înlătura fără ezitare tot 
ce s-ar putea opune moralei și e- 
ticii noastre, tot ce ar putea împiedi
ca afirmarea capacităților creatoare 
ale omului, tot ce ar putea stinjeni 
fericirea omului — acestea toate ca
racterizează atitudinea comunistului.

Considerindu-se el însuși perfec
tibil. ca om între oameni, comunis
tul nu precupețește nimic pentru ca 
tot ce este mai bun in om să fie pus 
in valoare. Știind el insuși că este 
dator să muncească și să lupte con
tinuu pentru propria perfecționare 
profesională, politică, morală. în nu
mele aceleiași superioare convingeri, 
comunistul va milita pentru ridica
rea continuă a nivelului profesional, 
moral și politic al tuturor. Educa
tor sieși și educator al altora, comu
nistul luptă neabătut pentru întrona
rea în viața noastră socială a principii
lor eticii ș! echității socialiste, mani
festă o intransigență exemplară față 
de orice atentat la normele vieții 
noastre noi.

Programul partidului dedicat dez
voltării noii conștiințe, conștiinței so
cialiste, este pentru fiecare comunist 
programul activității proprii, al efor
tului de a se depăși pe sine, de a-i 
ajuta pe cei din jurul său să par

curgă neîncetat drumul către împli
nirea spirituală și morală. Fondul 
uman al comunistului este pus in 
evidență de hotărîrea cu care luptă 
pentru slujirea ideilor respectului 
față de om, ale prețuirii omului după 
contribuția concretă pe care o aduce 
iu activitatea colectivului din care 
face parte, ale respectului pentru va
lorile socialismului, pentru normele 
sale etice. Omenia comunistului se 
numește integritate morală.

Din această perspectivă, comunis
tul se manifestă ca om și ca tovarăș. 
El știe tocmai de aceea că, indife
rent de natura lor, faptele vieții nu 
pot fi judecate în mod abstract, că 
ele iși au cauze și consecințe defini- 
bile. Și pentru că știe că nu-i este 
îngăduită eroarea, că cea mai mare 
datorie a sa este respectul față de 
om și față de adevăr, comunistul 
face totul pentru a cunoaște cit mai 
bine realitățile, faptele cu care este 
confruntat, pentru ca atitudinea sau 
soluțiile propuse de el să fie cit mai 
drepte, cit mai exacte, cit mai folo
sitoare. Cunoscînd adevărul, apre
ciind faptele cu principialitate 
și exigență, punîndu-și în mod con
cret în valoare bogatul fond de uma
nitate, judecind totul prin prisma 
necesității ca omul să se valorifice 
pe sine în mod superior în plan so
cial, spre binele societății noastre 
socialiste, comunistul se manifestă 
ca un „COMUNIST DE OMENIE" — 
cum il definea secretarul general al 
partidului in cuvîntarea sa la plenara 
Comitetului Central din noiembrie.

Și, desigur-, atitudinile, faptele 
sale, modul de a aprecia munca și 
faptele semenilor săi sint subordo
nate credinței în necesitatea ca to
tul să slujească edificarea societății 
noastre, afirmarea multilaterală a 
personalității umane, realizarea dezi
deratului înalt umanist potrivit că
ruia oamenii trebuie să trăiască mai 
bine, să-și înțeleagă în mod supe
rior existența. Este, in fond, aceasta 
însăși misiunea umanistă, fundamen
tală a partidului, este însăși aspira
ția socială generală a statornicirii 
unor relații de demnitate și întra
jutorare intre membrii societății 
noastre; aspirația de a tace totul ca 
oamenii să-și fie unul altuia tova
răși. Dintr-o asemenea perspectivă, 
omenia comunistului devine — în 
accepțiunea pe care am încercat să 
o definim in rindurile de față — 
o condiție intrinsecă a progre
sului social, a perfecționării so
ciale și umane. Dintr-o asemenea 
perspectivă, comunistul se afirmă 
cu adevărat ca un om între oameni, 
ca militant pentru cauza partidului, 
ca luptător neobosi: pentru traduce
rea în viață a idealurilor nobile ale 
politicii partidului, idealurile socia
lismului și ale celui mai înalt uma
nism, umanismul socialist.

AU
ÎNDEPLINIT 

PLANUL 
ANUAL

Colegiul Ministerului Comer
țului Interior informează că, la 
27 decembrie, întreprinderile și 
unitățile de desfacere ale comer
țului socialist au îndeplinit in
tegral sarcinile planului de des
facere pe anul 1971. în telegra
ma adresată cu acest prilej Co
mitetului Central al Partidului 
Comunist Român, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu se spune, 
printre altele : Pină la sfîrșitul 
anului, comerțul socialist va rea
liza un volum de desfacere de 
peste 102 miliarde lei, depășind 
prevederile cu aproape 2 mi
liarde lei. Valoarea mărfurilor 
vîndute va fi cu 9 miliarde lei, 
respectiv cu 9,5 la sută, mai mare 
decît în 1970, și cu aproape 17 
miliarde lei, sau 20 la sută, mai 
mare decît în urmă cu doi ani.

Vă asigurăm, mult stimate 
tovarășe secretar general, că lu
crătorii din comerțul socialist 
vor face totul pentru perfecțio
narea continuă a activității de 
aprovizionare și servire a popu
lației și îndeplinirea în cele mai 
bune condiții a planului pe anul 
1972. se arată în telegramă.

★

în acest an, cooperația meș
teșugărească a obținut realizări 
deosebite, în toate domeniile de 
activitate. Astfel, planul produc
ției și al livrărilor către fondul 
pieței a fost îndeplinit încă din 
primele zile ale lunii decem
brie, iar pină la sfîrșitul anului 
se prelimină realizarea unei 
producții suplimentare în valoa
re de circa 800 milioane lei.

Multe din produsele coopera
ției meșteșugărești — ca mobilă, 
articole din metal; covoare, cu
sături și țesături artizanale, con
fecții — au fost apreciate și 
peste hotare, fiind larg solici
tate la export.

Cooperația meșteșugărească 
și-a extins, în ultimul timp, ac
tivitatea de colaborare și coope
rare cu întreprinderile indus
triale, executînd pentru acestea 
un volum important de suban- 
samble și diferite repere, piese 
de schimb etc., în valoare de 
aproape un miliard lei. Totoda
tă. cooperativele meșteșugărești 
au acordat atenție acțiunii de 
autoutilare, ceea ce a contri
buit la ridicarea gradului de do- 

rtare tehnică a unităților, la creș
terea productivității muncii. S-a 
dezvoltat concomitent munca la 
domiciliu, producția realizată 
din . acest sector în anul 1971 
fiind, de 1,4 miliarde lei, iar nu- 

. mărul efectiv de persoane, ocu
pate în această formă de activi
tate ajungînd, în prezent, la a- 
proape 67 009.

Pentru dezvoltarea bazei țeh- 
nico-materiale, au fost alocate 
din fondurile centralizate ale 
cooperației meșteșugărești circa 
485 milioane lei, din care 240 
milioane lei pentru lucrări de 
construcții-montaj. Pină la sfîr
șitul anului se vor pune în func
țiune un număr de 66 obiective, 
printre care : 21 complexe de 
deservire, 22 ateliere de produc
ție, 12 stații autoservice, 6 spă- 
iătorii-curățătorii-vopsitorii și 
altele.

(Agerpres)

Pentru clipa solemnă a 
trecerii in noul an, întîmpi- 
nată cu pocnetul sticlelor 
de șampanie și cu paharul 
înspumat, dar îndeosebi 
pentru preparatele culinare 
tradiționale, se fac, cum 
este și firesc, intense pre
gătiri. După cum am fost 
informați la Direcția ali
mentației publice din M.C.I., 
56 de unități ale alimen
tației publice din Capitală 
vor oferi cadrul adecvat pe
trecerii revelionului la 
peste 10 000 de persoane ; 
alte 18 unități organizează 
revelionul pentru tot atitea 
grupuri din diferite între
prinderi care au solicitat a- 
cest lucru. Ca și in alți ani, 
la cantina-restaurant a uzi
nelor .23 August" vor pe
trece împreună circa 700 de 
salariați. Și cantina-restau- 
rant de Ia UREMOAS este 
gazda a aproximativ 600 de 
salariați cu familiile lor. In 
altă parte a țării, la Cluj, 
34 din ceie mai confortabile 
unități din rețeaua alimen
tației publice pregătesc ma
sa de revelion pentru mai 
mult de 3 500 de persoane. 
Și acolo cantinele-resțau- 
rant din 4 mari întreprin
deri — „Carbochim", „Porțe
lanul", „Libertatea", „Some
șul", — sint în febra prepa- 
rativelor pentru noaptea 
mult așteptată. Și în jude
țele Constanța, Argeș, Dolj, 
Brașov, Timiș etc., unitățile 
alimentației publice, canti- 
nele-restaurant organizează 
revelionul pentru mii de 
cetățeni, dar mai ales pen
tru colectivele unor între
prinderi: „Steagul roșu" și 
„Tractorul“-Brașov. Fabrica 
de confecții și termocentra
la din Craiova, Uzinele tex
tile din Cisnădie ș.a.

La rindul ei, rețeaua ma
rilor hoteluri și restaurante 
ale Ministerului Turismului 
înregistrează, in acest an, o 
cerere dublă față de aceea 
de anul trecut : 154 de uni
tăți. sint puse la dispoziția 
a mai bine de 30 000 de 
oaspeți din țară și de peste 
hotare. Cele mai conforta
bile hoteluri din București, 
de pe Valea Prahovei și de 
pe litoral fac pregătiri in
tense pentru alcătuirea u- 
nor meniuri care să cuprin
dă ce e mai bun în bu
cătăria românească și a al
tar țări, pe placul unui pu

100 de ani de la nașterea 
scrikorului-țăran

Michael Kdniges
Autodidactului perseverent, care 

prin muncă anevoioasă și-a însușit 
largi cunoștințe în diferite domenii, 
omului hulit, greu adaptabil societă
ții timpului său, scriitorului-țăran 
din Codlea — Michael Kdniges — al 
cărui centenar se aniversează la 
29 decembrie, i-au fost, probabil, 
străine ambițiile scriitoricești, deoa
rece înaintea reprezentației dramei 
sale de succes „PUTERE ȘI DREP
TATE" — în anul 1904, la Sibiu — 
ar fi afirmat cu oarecare indiferen
ță : „Dacă reprezentația va fi un 
eșec, schimb condeiul cu furca și 
nici o statuie nu este în pericol să 
cadă". Cîteva zile mai tîrziu, ziarul 
de orientare tradiționalistă „Sieben- 
biirșisch-Deutsche Tageblatt" scria : 
„Oricare ar fi succesul piesei, proba 
de talent oferită ne obligă să-l pri
vim pe autor cu seriozitate". Dacă 
scriitori obscuri, la modă în acele 
timpuri, ca și lumea burgheză măr
ginită, au fost incapabili să sesizeze 
substanța scrisului său, apariția mai 
tîrziu a dramei anticlericale „VENE
RABILUL DOMN" a arătat că scrii
torul era pe nedrept desconsiderat. 
Chiar și „Raimund-Theater" din 
Viena, unde autorul și-a trimis, pen
tru prima oară, piesa și care o in
trodusese in repertoriul său de iarnă, 
a fost nevoit, sub presiunea cenzurii 
habsburgice, să revină și s-o scoată 
de pe afiș. „Ca reprezentația să nu 
aibă loc — scria mîhnit Kdniges — 
a contribuit și „mîna" unor domni 
din conducerea clerului. Piesa înfă
țișa un preot într-o lumină prea ne
favorabilă. Toate străduințele direc
țiunii de a juca piesa s-au dovedit 
infructuoase. Forurile culturale su
perioare, ca și poliția, au rămas ne
clintite în hotărîrea lor de a res
pinge piesa. în această situație, di
recțiunea teatrului a apelat la un 
mijloc aparte : cu sprijinul unor 
organizații ale partidului social de
mocrat, și in prezența mea, a orga
nizat o lectură publică a piesei".

Declarat, în vara anului 1916, „apt 
pentru front" și chemat la o unitate 
militară, Kdniges a refuzat să exe
cute ordinul de încorporare : „Dacă 
războiul tot își dă silința să vină 
spre mine ce rost are să mă duc 
să-l caut eu în altă țară...". După ce 
trupele românești au pătruns, prin 
Predeal și Bran, in Țara Birsel, Kd
niges a consimțit, la solicitările ță
ranilor români din Codlea, să devină 
primarul localității. în viața lui K6- 
n'ges întilnirea cu socialistul. mai 
tîrziu comunistul Rudolf Meyer, a 
prilejuit un moment important de 
fertil contact cu ideile gîndirii mar
xiste. Legăturile cu Meyer au stîrhit 
nemulțumirea cercurilor conducă
toare, care l-au învinuit de „unel
tiri dușmănoase împotriva statului", 
condamniridu-1 la închisoare. Ecoul

acestor împrejurări grele din viața Iul 
se regăsește în poezia „CONDAMNA
REA MEA LA MOARTE" : „Din prea 
multă dragoste pentru poporul apăsat
— de grele suferințe / Toți acești 
domni sint gata să fie călăi / Și după 
ce te-au spinzurat și treaba e făcu
tă, / Atunci, la sfirșit, „eu sint sas", 
se cintă...".

Cu un an înaintea înființării Parti
dului Comunist Român, în toamna 
lui 1920 — după ce a ținut o cuvîn- 
tare la o întrunire electorală a so- 
cial-democraților, la Codlea, unde 
poziția sa fermă și orientarea poli
tică de stingă au fost subliniate clar
— Kdniges a trebuit să-și justifice 
atitudinea cetățenească progresistă în 
fața „Forului județean din Brașov". 
„...Din ziua aceea, iși va aminti Kd
niges, am fost, numit, in mod public, 
de adversarii mei, comunist". Cerce
tătorii vieții și operei scriitorului au 
analizat îndeaproape temeinicia a- 
cestor aprecieri, conduzionînd că, 
dacă Koniges a simpatizat cu ideile 
comuniștilor și s-a întîlnit cu aceș
tia în multe puncte esențiale pe a- 
ceeași platformă, totuși, pasul hotărî- 
tor de a intra în detașamentul de a- 
vangardâ al proletariatului nu l-a 
făcut.

Atitudinea sa în problemele națiu
nii izvora dintr-o superioară înțe
legere a egalității în drepturi a tu
turor popoarelor. Totuși, nesesizînd 
pină la capăt dialectica realităților 
naționale, scriitorul-țăran considera 
că disensiunile și contradicțiile na
ționale ar putea să dispară înainte 
de a se trece la soluționarea proble
melor sociale.

Opera destul de întinsă a scriito
rului din Codlea cuprinde lucrări 
dramatice mai puțin cunoscute, în 
afara celor citate, cum sint : „Paulus 
Benkner", „I-Iarteneck", „Judecătorul 
brașovean Michael Weiss", „Stephan 
Ludwig Roth", comediile „Dreptul 
femeii", „Acel care dă dispoziție", 
„Cei doi frați morari", „Găluște de 
slănină", „Moștenire părintească", 
două scenarii „Herman von Salza" 
și „Hannes Wolf", cîteva povestiri și 
poezii scrise mai ales în dialect să
sesc — precum și eseuri istorice și 
politice.

Omagierea lui Michael Kdniges, 
personalitate cu vederi politice pro
gresiste, scriitor protestatar în ale 
cărui lucrări se fac auzite ecourile 
unor cugetări pline de adevăr, do- 
bindeșc azi o semnificație deosebi
tă — semnificația majoră a cinstirii 
pe. care Partidul Comunist Român, 
statul nostru o acordă cultivării tra
dițiilor progresiste ale culturii po
porului român, ale culturii naționali
tăților conlocuitoare.

Claus STEPHANNI

FAPTUL
DIVERS
A zecea 
întâlnire

în această lună s-a împlinit 
un deceniu de cînd, la fiecare 
sfirșit de an, colectivul între
prinderii de reparații tractoare 
grele din Poiana Cimpina șe 
întilnește în plen cu „senatorii" 
uzinei — foști muncitori, maiș
tri, ingineri, ieșiți la pensie. 
Am fost și noi prezenți la în- 
tîlnirea din acest decembrie. 
Cei peste 200 de pensionari, 
printre care virtuozii strungari, 
cazangii și lăcătuși de odinioară 
Constantin Geană, Ion Mîndo- 
ianu, Gheorghe Constantin, 
Petre Dimbovițeanu, Radu Bo- 
roș, Ion Privăț și alții, au vi
zitat principalele sectoare de 
producție, i-au văzut la lucru 
pe foștii lor ucenici. Cu acest 
prilej, inginerul Gheorghe Chi- 
vu, directorul uzinei — și el 
fost ucenic — le-a vorbit apoi 
despre oamenii datorită cărora 
uzina se situează printre unită
țile industriale fruntașe ale ju
dețului Prahova. Unul dintre 
decanii de vîrstă a răspuns sim,- 
plu : „Aceasta este cea mai marfa 
bucurie a noastră : sâ-i știm pe 
fiii și nepoții noștri că muncesc 
bine — mai bine decît noi — și 
că sint oameni de omenie". In- 
tîlnirea s-a încheiat cu un spec
tacol festiv susținut de artiști 
amatori, nepoții celor sărbăto
riți.
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VLA SLOBOZIA

A fost inauguijat Muzeul
județean de Etnografie

SLOBOZIA 
pondentul „Scînteii". 
Lucian Ciubotarul.

Ieri, 28 decembrie, 
și-a deschis porțile 
Muzeul județean de et
nografie — prima in
stituție culturală cua- 
cest profil înființată pe 
meleagurile ialomițene 
— care, pentru început, 
va găzdui colecții de 
exponate din toate re
giunile țării. Intr-o 
sală sint expuse o-

blic exigent și foarte ete
rogen.

Pentru cei care iubesc 
munții, revelionul 'este un 
bun prilej de excursii ; ofi
ciile de turism din toată 
țara au primit cereri pentru 
organizarea revelionului Ia 
cabane. în stațiunile pito-

(cores- biecte de artă | popu
lară — covoare, șter
gare, marame, 
de țesut — 
tind o arie 
gă 
toată 
nului. 
țiului este 
unei expoziții tempo
rare, cu obiecte de 
râmi că populară, 
mai multe regiuni 
țării, provenite din 
lecția Muzeului de artă

unelte 
reprezen- 
mai lar- 
cuprinde 
Bărăga- 

spa-

care 
zona

Restul 
Consacrat

ce- 
din 
ale 
co-

populară al Republicii 
Socialiste România. 
Potrivit opiniei profe
sorului dr. Tancred 
Bănățeanu, directorul 
acestei instituții, pe 
măsura achiziționării 
de noi obiecte — pină 
acum au fost cercetate 
15 localități din județ 
— muzeul își va întregi 
colecțiile, urmînd să 
reprezinte. în final, nu
mai arta populară și et
nografia Bărăganului.
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Explozia a 
fost evitată

Zilele trecute, la una din ma
gaziile de materiale ale șantie
rului de construcții de pe plat
forma chimică Săvinești a iz
bucnit un incendiu. O explozie 
în lanț devenise iminentă, de
oarece în magazie, pe lingă alte 
materiale, se aflau mai multe 
tuburi cu oxigen, iar la numai 
cîțiva metri instalațiile uzinei de 
fibre sintetice. Datorită focului 
care se intensifica, tuburile în
cepuseră deja să se încălzească. 
Trebuia intervenit de urgentă. 
Martori ai evenimentului, bul
dozeristul Ion Soare, șoferul 
Constantin Apetri și sculerul 
Vasile Andrei n-au stat pe gin- 
duri. Cu calm și spirit de sa
crificiu, ei au intervenit prompt, 
transportînd tuburile calde pe 
brațe la un loc mai ferit, deși fie
care secundă de acțiune le pu
tea fi fatală. Cu gîndul la ceea ce 
ar fi/ însemnat o astfel de ex
plozie pentru instalațiile mo
derne din împrejurimi, cei trei 
muncitori au reușit, după a- 
proâpe 3 ore de muncă încor
dată, să prevină explozia. Fapta 
lori a fost trecută în cartea 
onoare a întreprinderii.

de

oe

București — la vila „Dorul 
meu" din Bușteni ; Institu
tul de cercetări căi ferate — 
Ia cabana Poiana Stînii din 
Sinaia ; Ministerul Con
strucțiilor Industriale — la 
vila „Viitorul" din Bușteni; 
cei de la telefoane — la ca
banele Zănoaga' și Poiana

na anul 1972 în mijlocul na
turii montane. T.A.P.L.

Teoria... 
brichetei !

Chibritul are, după cum
știe, o teorie a. lui. Bricheta, 
care a apărut — se pare — in 

. urma sa, nu are încă așa ceva.
O' lipsă care nu putea rămine 
fără consecințe. Pină nu de 
mult, posesorii de brichete pu
teau să le umple cu gaz in cele 
cîteva tonele de specialitate 
ale cooperației meșteșugărești 
situate in centrul Capitalei. A- 
cum însă nu. Pentru că nu se 
știe cui i-a „scăpărat" prin cap 
ideea că operația umplerii bri
chetelor ar polua atmosfera o- 
rașului. Ca atare, s-a dispus 
mutarea respectivelor tonete 
prin diverse cartiere periferice,, 
cu un aer mai propice pentru... 
poluat ! Sărmana brichetă I 
Cine-i inventează și ei o teorie 
pentru a o scoate din impasul 
in care a intrat ?

Pregătiri 

pentru revelion

rești de munte. Se apreciază 
că numărul acestora trece 
de 60 000. Și la cabane vom 
întilni colective întregi 
ale unor întreprinderi și 
instituții : pe cei de la 
F.M.U.Ă.B., Anul Nou îi 
va găsi la cabana Scro- 
poasa, pe cei de la U- 
zinele de mașini grele

Izvoarelor. 600 de turiști din 
județul Satu Mare vor pe
trece revelionul la cabanele 
din județ. 2 000 din județul 
Constanța vor lăsa marea și 
vor merge la munte ; un 
număr important de turiști 
din județele Sibiu, Iași, 
Hunedoara iși pregătesc 
rucsacul pentru a intimpi-

București a rezervat o 
surpriză pentru... nehotă- 
riți și pentru cei aflați 
in trecere prin Capitală — 4 
unități care vor funcționa 
toată noaptea Anului Nou. 
Au fost avuți in vedere și 
cei ce vor să petreacă re
velionul în familie, dar au 
ajuns la această concluzie 
prea tîrziu pentru a mai 
avea timp pentru prepara
tive. Aceștia se pot adresa 
celui mai apropiat din ur
mătoarele 10 restaurante, cu 
48 de ore înainte, și „reve
lionul" le este servit la...
domiciliu : „Dunărea" (tele
fon 14 10 49), „Perla" (tel. 
12 51 06), „Mediaș" (tel.
35 00 10), „Diham" (tel.
43 1310), „Mărășești" (tel.
14 64 70), „Cișmigiu" (tel.
15 61 70), „Universității" (tel.
13 98 23), „Orizont" (tel.
31 43 63). „Opera" (tel.
37 01 98) și „Pajura" (tel.
1718 73).

Și unitățile „Gospodina" 
și bucătăriile de bloc s-au 
gîndit la clientela lor obiș
nuită — zecile de mii de 
gospodine salariate, oferin- 
du-le preparate și semipre- 
parate tradiționale. în aces
te zile, unitățile cu acest 
profil, raioanele de specia
litate din marile magazine 
alimentare vor pune în vîn- 
zare cîrnați proaspeți, cal
taboși, piftie de pasăre și de 
porc, sarmale, diferite frip
turi la tavă, salate etc. Tot 
pentru ele, laboratoarele.de 
cofetărie și patiserie sint 
în plină „campanie" de fa
bricație. Numai cele două 
trusturi de specialitate din 
București au produs sau 
sint pe cale să producă 
50 000 kg foi de plăcintă, 
vreo 80 000 kg de cozonaci, 
circa 75 000 kg torturi. 31 000 
kg pișcoturi și fursecuri. 
45 000 de bucăți înghețată. 
Consemnăm ca interesantă 
oferta laboratoarelor de pa
tiserie și simigerie ale uni
tăților „13 Septembrie", 
„Turda". „Unirii. „Libertă
ții". „Covrigel" și „Ialomi- 
cioara", de a coace, la ce
rere, cozonaci. plăcinte, 
curcani sau purcei.

După cum se vede, pre
parativele se află intr-un 
stadiu avansat.

Rodica ȘERBAN

Decontul 
casierului

Casier la cooperativa agricolă 
Răcăjdia (Caraș Severin), Ion 
Buf an a ridicat ,dc la banca din 
Oravița ■ suma de 42 644 lei, 
pentru a plăti pensiile coopera
torilor. De aici, a intrat in
tr-un restaurant si apoi s-a 
îndreptat spre gară. S-a urcat 
în tren, dar cum acesta nu se 
grăbea să plece, a coborit „să 
mai guste" un păhărel. Spre 
surpriza lui, cind s-a întors in 
compartiment, n-a mai găsit 
insă servieta cu banii. Cercetă
rile ulterioare ale organelor de 
resort, anunțate imediat, au reu
șit să o găsească. Lipseau insă 
din ea vreo 8 000 de lei. Așa 
stind lucrurile, pină una-alta, 
casierul e bun de plată.

la

„Scurt- 
circuit“ 
pe 15 ani

Alexandru Paul, gestionar
magazinul de articole metalo- 
chimice și electrice nr. 42 din 
Iași, descoperise o nouă „sur
să" de aprovizionare : cîțiva lu
crători de pe șantierele din lo
calitate îi aduceau diverse ma
teriale electrice sustrase de pe 
unde le găseau, iar el le vindea 
prin magazin. Intrate pe „firul" 
acestei „rețele", organele de 
resort au stabilit că, in felul a- 
cesta, au fost „valorificate" ma
teriale de 205 296 lei. Cazul re
latat la vremea cuvenită în co
loanele ziarului a fost soluțio
nat recent la Tribunalul ju
dețean Iași. Prin sentința pro
nunțată, A. P. a fost condam
nat la 15 ani închisoare și obli
gat să plătească întreaga pa
gubă. De unde se vede că cine 
produce asemenea „scurtcir
cuite". pină la urmă se arde 
cu... siguranță !

Rubrica redactatâ de
Dumitru TtRCOB 
Gbeorahe DAVID 
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Tovarășul llie Verdeț a primit 
delegația Organizației MĂSURI-FAPTE-

pentru turism pe întreaga Chină
Tovarășul llie Verdeț, prim-vice- 

președintele Consiliului de Miniș
tri, a primit, marți după-amiază, 
delegația Organizației pentru tu
rism pe întreaga Chină, condusă 
de Din Ven-wei, care, la invitația 
Ministerului Turismului din Repu
blica Socialistă România, se află 
într-o vizită in țara noastră.

La primire, care s-a desfășurat 
într-o atmosferă caldă, tovărășeas
că, a participat Ion Cosma, ministrul 
turismului.

Au fost de față Cian Haî-Fun, am
basadorul R.P. Chineze la București, 
și membri ai ambasadei.

(Agerpres)

Manifestări consacrate
Zilei republicii

Zilei republicii — 30 Decembrie 
— i-au fost consacrate, marți, in 
capitală și în țară, un mare număr 
de manifestări cultural-artistice.

Universitatea populară din Bucu
rești a găzduit simpozionul cu tema 
..Rodnic bilanț politic internațional", 
in cadrul căruia a fost subliniat, 
prestigiul de care se bucură, peste 
hotare, politica externă a partidului 
și statului nostru.

în Sala mică a Palatului și la 
Ateneul Român au avut loc recita
lurile literar-muzicale „Odă patriei", 
iar la „Modern-Club“ a fost prezen
tat spectacolul-evocare „30 Decem
brie 194? — 30 decembrie 1971“.

„Ziua uzinei — moment de cinsti
re a. mtțncii" s-a intitulat manifes
tarea',,de/Ja Uzinele Chimice Române. 
Cu ar’St* prilej, cei mai vrednici 
munci ori au fost felicitați pentru 
realizările lor, după care au fost 
înfățișate perspectivele de dezvol
tare ale uzinei în anul 1972.

La Casa de cultură din Babadag, 
la căminele culturale din Jurilovca, 
Sarichioi și in alte localități din ju
dețul Tulcea au fost organizate sim
pozioane cu tema „Proclamarea re
publicii. act de viotorioasă contribu
ție a poporului român la făurirea 
propriilor destine", la care au luat 
cuvintul activiști de partid și de 
stat, cadre didactice, oameni de 
știință și cultură. La Casa de cul
tură din Isaccea, membri ai cena
clului literar „Panait Cerna" din 
Tulcea au participat la o șezătoare 
literară, la care au citit din versu
rile lor închinate partidului, patriei 
socialiste.

Adunări, expuneri, mese rotunde, 
programe artistice, recitaluri poetice 
— dedicate,. Zilei republicii — au 
mai avut loc în numeroase localități 
din județul Iași, în municipiile Tg. 
Mureș și Sighișoara, în orașele Lu-. 
duș, Tîrnăveni, Miercurea Ciuc și 
altele. (Agerpres)

Mesajul lui U Thant 
adresat pionierilor români

«Am fost profund impresionat de 
mesajul pe care l-am primit, cu pri
lejul Zilei Națiunilor Unite, din par
tea Organizației pionierilor din Re
publica Socialistă România", scrie 
secretarul general al O.N.U., U Thant, 
într-o scrisoare adresată elevului ro
mân Vladimir Hălălău, cîștigătorul 
Concursului de picturi ale copiilor, 
organizat în România, al cărui ta
blou „Eliberarea" a fost selecționat 
pentru a fi remis lui U Thant, cu 
prilejul sărbătoririi Zilei Națiunilor 
Unite în acest an.

„Mesajul mi-a fost predat împre
ună cu un frumos tablou și vă mul
țumesc dv. și tuturor pionierilor ro

mâni pentru această expresie a de
dicării lor idealurilor de pace și fră
ție între toți oamenii de pe pămînt", 
scrie U Thant.

în continuarea scrisorii trimise pio
nierilor români, se spune : „Viitorul 
lumii noastre va trece in curînd in 
răspunderea generației voastre și mă 
simt puternic încurajat de înțelege
rea de care dați dovadă în legătură 
cu necesitatea solidarității pe care o 
exprimați la o vîrstă atit de tînără, 
Sînt încredințat că voi toți sînteți 
angajați cu trup și suflet la realiza
rea idealurilor umaniste pe care 
le-ați exprimat atit de elocvent în 
mesajul pe care mi l-ați trimis".

(Urmare din pag I-a)
cele trei cooperative agricole există 
mari posibilități de creștere a pro
ducției vegetale și animale. O pon
dere mare ocupă legumicultura. 
Ne-am propus ca în anul ce vine, 
paralel cu sporirea producție! de le
gume, să organizăm semiindustriali- 
zarea lor. în felul acesta vom putea 
utiliza mina de lucru în tot cursul 
anului. Pe lingă atelierele de fieră
rie, lăcătușerie și tîmplărie, ce exis
tă în toate cooperativele agricole, 
vrem să organizăm echipe de con
structori care să satisfacă și necesi
tățile unităților și ale cetățenilor. Ne 
gîndim, de asemenea, să înființăm 
un atelier de țesături, unde femeile 
noastre să-și valorifice talentul.

Sporirea producției agricole este 
hotărâtă, in mare măsură, de folosi
rea judicioasă a pămîntului. Iată de 
ce consiliul popular va coordona și 
sprijini cooperativele agricole în ac
țiunile de îmbunătățiri funciare. In 
anul acesta, în satul Stejeriș a fost 
săpat un canal de 3,5 km care fe
rește de inundații zeci de hectare de 
pămînt fertil.1 în ianuarie vom con
tinua amenajarea de canale pe va
lea Reteșului pentru a iriga încă 25 
hectare necesare grădinii de legume.

Pe baza schiței de sistematizare 
începem, în anul ce vine, construcția 
primului obiectiv al noului centru ci
vic al comunei, situat între Moldo
venești și Cornești, sate care aproape 
că se contopesc : o școală generală, 
urmînd oa în viitor aici să se con
struiască și sediul consiliului popu
lar, complexe comerciale și de deser
vire etc. La realizarea obiectivelor 
propuse vom atrage pe toți locuitorii 
satelor.

Dominic GAMBASI
primarul comunei Moldovenești, 
județul Cluj

Inițiativa
a dobîndit un larg 
teren de afirmare

Sînt unul dintre cei peste 5 000 de 
reprezentanți ai satului care am 
participat la prima Conferință pe 
țară a secretarilor comitetelor comu
nale de partid și a președinților con

siliilor populare comunale. Pentru 
mine, conferința a constituit nu nu
mai prilejul participării la un ase
menea forum, cit mai ales posibili
tatea clarificării multor probleme 
legate de activitatea comitetului co
munal de partid, a consiliului popu
lar comunal. Știm acum ce avem de 
făcut mai bine ca oricînd.

'La întoarcerea în comună am avut 
prilejul să constat cu satisfacție că, 
de fapt, tot ceea ce se discutase la 
București se cunoștea foarte bine și 
in comună. Și nu întîmplător. Gra
dul de responsabilitate civică al ce
tățenilor noștri pentru destinul edi- 
litar-gospodăresc și de urbanizare a 
comunei se manifestă activ în sutele 
de propuneri, sugestii și inițiative 
pentru gospodărirea și înfrumuseța
rea comunei noastre. în spiritul con
ferinței, al indicațiilor prețioase date 
de secretarul general al partidului, 
noi, împreună cu cetățenii, am reușit 
să stabilim viitoarele obiective pe 
care le vom realiza în cadrul lucră
rilor edilitar-gospodârești. Astfel, 
concomitent cu lucrările curente, vo
lumul cel mai important îl vor ocu
pa lucrările specifice de urbanizare, 
de salubritate etc. în comună avem 
o baltă pe o suprafață de 1,5 ha, 
care nu are nici o utilitate practică, 
ci, dimpotrivă, constituie un focar 
de poluare a mediului. De comun 
acord cu cetățenii, am hotărît ca a- 
ceastă baltă să o transformăm în- 
tr-un lac care va fi populat cu peș
te. Pentru efectuarea lucrărilor sînt 
necesare aproximativ 50 000 zile 
muncă, ceea ce înseamnă că fiecare 
cetățean al comunei noastre va efec
tua 10 zile de muncă patriotică. 
Concomitent, în cursul anului vi
itor, ne-am propus să construim 
un dig de apărare împotriva inun
dațiilor, pe o lungime de 1 km, 
De asemenea, vom amenaja 3 km de 
trotuare de beton, vom moderniza un 
drum de circa 1,5 km și vom efectua 
alte lucrări care vor întregi peisajul 
urbanistic al comunei noastre.

Locuitorii comunei sînt ferm hotă- 
rîți să traducă în viață sarcinile reie
șite din programul adoptat de con
ferință, în scopul dezvoltării econo
mice și social-culturale a comunei 
noastre.

Iulian LOVIN,
secretarul comitetului de partid 
comunal, primarul comunei 
Barcea, județul Galați

Avem mult de lucru 
pentru întărirea 

cooperativei 
agricole

Pentru mine, care nu sint primar 
prea vechi, dar sînt activist de 
partid de mai mulți ani, consfătui
rea a avut o însemnătate excepțio
nală. Ce ne propunem, în mod 
concret, în urma conferinței ? Multe, 
chiar foarte multe. în primul rînd, 
ridicarea economică a comunei. Avem 
două cooperative agricole de produc
ție cu rezultate diferite. Cea de la 
Osica realizează producții și veni
turi mari. Cealaltă, de la Greci, bate 
pasul pe loc. Sintem hotărîți ca, 
apelind la experiența rezultată din 
conferință, legînd mai strîns munca 
politică de sarcinile economice, să a- 
ducem în 1972 și această cooperativă 
la nivelul unităților bune din județ.

Cu mai multă stăruință ne vom 
ocupa de buna gospodărire a tere
nului. Suprafețele vor fi folosite in
tegral, o parte din ele cu culturi du
ble. Vom folosi, de asemenea, mai 
mult apa Oltului, care trece pe lingă 
c-omuna noastră, la udatul culturilor. 
De pe acum stabilim măsuri pentru 
executarea unei rețele de desecare 
pe mai mult de 300 hectare.

Vom lua de asemenea măsuri pen
tru a dezvolta mai mult activitățile 
industriale in concordanță cu posibi
litățile existente pe teritoriul comu
nei noastre. în prezent avem o sec
ție de confecționat covoare și una de 
împletituri. Sînt posibilități să le 
dezvoltăm și mai mult și acest lucru 
îl vom face chiar din această iarnă. 
Ne propunem, de asemenea, să pro
ducem și să vindem în comună le
gume, produse animaliere, inclusiv 
carne de porc și pasăre — bineînțe
les, pe măsura îndeplinirii integrale 
a planului de livrare la fondul cen
tral.

Lucrările conferinței au conturat 
clar sfera de activitate și sarcinile ce 
revin în general consiliilor populare 
comunale. Ecoul lor puternic este 
relevat și de faptul că, zilnic, la con
siliul popular vin numeroși săteni, 
și dintre cei mai vîrstnici, dar și din 
cei tineri, cară întreabă sau ne dau 
soluții in legătură cu aplicarea uneia 
sau alteia din sarcinile reieșite din 
conferință.

Gheorghe ROTARU 
secretarul comitetului de partid, 
primarul comunei Osica, 
județul Olt

în luptă împotriva 
condițiilor sclavagiste

Aniversarea fabricii „8 Mai" din Mediaș
SIBIU (corespondentul „Scinteii”, 

N’eolae Brujan) : Fabrica de pielej 
țăniinte „3 Mai‘.‘..din. Mediaș, i, 
1 unitățile industriei ușoare; 
hi tradiții în țara noastră, a> 
•rit marți împlinirea a 90 d<? 
activitate. Numeroasele lut 

le extindere și modernizare, 
noile tehnologii de fabricație 

.e în ultimii ani au deterfni- 
•eșterea valorii producției zglo- 
n acest an de peste 5 ori, fată 
i realizată cu 20 de ani în urmă, 
peste 20 de ori față de cea a 

i 1938.
prilejul adunării festive care 

it loc la casa de cultură a șin
elor din Mediaș, veterani ai 
cii, muncitori, maiștri, ingineri, 
inut să evoce principalele mo- 
:e din activitatea colectivului 
prinderii, subliniind în același 

> grija permanentă a conducerii 
ldului și statului de a le crea

condiții optime de muncă și de viață, 
într-o atmosferă entuziastă, par- 
ticipanții la adunarea jjjbjliară 
au adresat C.C. al P.C.R., tova
rășului Nicolae Ceaușescu, o te
legramă în care, se spune printre 
altele : „întregul nostru colectiv de 
muncă — români, maghiari, germani 
— nutrește, tovarășe secretar gene
ral al partidului, un sentiment de 
profundă recunoștință pentru con
dițiile optime de muncă și de viață 
create și se angajează să se înscrie 
și de aici înainte, cu cinste și dem
nitate, în efortul general al întregu
lui popor îndreptat spre făurirea so
cietății socialiste multilateral dez
voltate în patria noastră ; vom fo
losi întreaga noastră capacitate și 
energie de muncă pentru realizarea 
exemplară .a sarcinilor de producție 
pe anul 1972, oferind cumpărători
lor încălțăminte de bună calitate".

în ultimul timp, un 
șir de greve au parali
zat orașele și centrele 
miniere ale Namibiei 
(Africa de sud-vest), 
teritoriu incorporat, in 
mod samavolnic, re
publicii rasiste a Afri
cii de sud. Sint afecta
te Windhoek, centrul 
administrativ al teri
toriului, Walvis Bay, 
principalul port al ță
rii, precum și minele 
de cupru de la Reho- 
both. Grevele au fost 
declanșate de membrii 
tribului Ovanibos, a- 
duși cu miile din nor
dul țării, de multe ori 
cu forța, pentru a în
deplini muncile cele 
mai grele. Acțiunea lor 
a fost determinată de 
tratamentul inuman la 
care au fost supuși, cu 
nimic deosebit celui 
aplicat sclavilor. Le 
este interzisă părăsirea 
sau schimbarea locului 
de muncă, iar retribu
ția este de mizerie. 
Greviștii, în număr de 
peste 10 000, cer revi
zuirea condițiilor de 
muncă și în primul 
rînd un salariu care 
să le permită o viață 
mai omenească.

Deși greva are în 
primul find un carac
ter economic, presa 
occidentală consideră 
că ea reprezintă, tot
odată, și un protest 
împotriva prezenței i- 
legale a R.S.A. în Na
mibia, a cruntei dis
criminări rasiale insti
tuite de rasiștii sud- 
africani.

Mișcarea grevistă a 
muncitorilor negri — 
cea mai importantă din 
istoria Namibiei in 
privința amplorii și 
gradului de organizare 
— a alarmat monopo
lurile străine care ex
ploatează marile bogă
ții ale țării — uraniu, 
cupru, aur, diamante. 
După cum scrie zia
rul vest-german „Die 
Welt", aceste firme 
sint „profund îngrijo
rate de evoluția eve
nimentelor". Greva a 
adus mari prejudicii

patronilor suă-africani. 
Un purtător de cuvint 
al poliției din Wind
hoek a declarat că 
mișcarea, care se ex
tinde mereu, este ex
celent organizată. Poli
ția sud-africană con
tinuă să-și aducă întă
riri din R.S.A. pentru 
a putea „preintimpina 
orice evoluție nedo
rită".

Ca măsuri de repre
salii, la Windhoek s-a 
procedat la un șir de 
concedieri. Greviștii 
din orașul Kututura 
sint înconjurați de pu
ternice forțe de ordine. 
Polițiștii au intervenit 
în repetate rinduri cu 
brutalitate împotriva 
muncitorilor. Au fost 
efectuate arestări, 
muncitorii întemnițați 
fiind supuși la torturi 
grele.

Cu toate aceste mă
suri drastice, membrii 
tribului Ovambo nu 
au renunțat la luptă. 
In situația aceasta, au
toritățile au fost ne
voite să promită mun
citorilor că vor reexa
mina problema con
tractelor de muncă. 
Dacă această promisiu
ne se va materializa, 
va fi prima mare vic
torie a muncitorilor a- 
frlcani din această 
țară.

Pe de altă parte, sa 
anunță că Organiza
ția Populară din A- 
frica de Sud-Vest 
(S.W.A.P.O.) a lansat 
un apel către popu
lație cerîndu-i să se 
alăture luptei pentru 
eliberarea țării de sub 
dominația guvernului 
rasist de la Pretoria. 
In apel se relevă că 
lupta pentru eliberarea 
și independența Nami
biei a atins o etapă 
hotăritoare, care cere 
fiecărui namibian 
să-și aducă contribu
ția. „In cei unei ani 
de luptă, se spune in 
apel, am obținut vic
torii importante îm
potriva rasiștilor sud- 
africani. Trebuie să ne 
sporim hotărirea și să 
intensificăm lupta, 
conchide apelul, pen
tru a pune capăt o- 
cupației ilegale a ță
rii noastre, odată pen
tru totdeauna".

Poporul namibian 
dispune de toate ca
pacitățile pentru a a- 
tinge obiectivul pe 
care el însuși și l-a 
fixat — eliberarea 
completă a Namibiei 
și transformarea ei 
intr-un stat african li
ber.

T. PRELIPCEANU

'ublicitatea cinematografică în dezbatere
n vederea îmbunătățirii publicită- 
ckrematografice, „România-film" 

orț ănizat ieri, la Casa Scinteii. o 
;cu de pe marginea materialelor de 
op igandă vizuală editate de aceas- 
ii' ^tituție, de întreprinderile cine- 

arografice județene și a municipiu- 
li București. Discuția — la care au 
ist invitați conducători ai întreprin- 
arilor cinematografice județene, gra- 
icieni, critici de film și de artă plas- 
ică ș.a. — a fost precedată de vizi- 
area unei expoziții cuprinzînd afișe, 
.itografii și pliante tipărite în Capi
tală și în diferite județe ale țării.

Consemnăm această inițiativă ca o 
contribuție binevenită la moderniza
rea și la sporirea eficienței activității 
de popularizare a filmelor românești 
și străine care rulează pe ecranele 
cinematografelor noastre. Expoziția 
însăși, referatul prezentat, ca și con
cluziile discuției pledează pentru 
un efort sporit în această direcție, 
pentru folosirea cit mai deplină a

experienței pozitive, a mijloacelor și 
modalităților tehnico-artistice de care 
depinde transformarea publicității 
cinematografice intr-un instrument 
de educare a marelui public, de sti
mulare a opțiunii spectatorilor pen
tru producțiile cinematografiei națio
nale și pentru cele mai valoroase pe
licule străine din repertoriul curent. 
Menite să aducă o contribuție spe
cifică substanțială la orientarea opi
niei publice spre filmele cele mai im
portante din punct de vedere social 
și artistic și să constituie, totodată, 
elemente de relief în ambianța este
tică a orașelor și satelor noastre, ma
terialele de publicitate cinematogra
fică — implicind inventivitate, forță 
expresivă, accesibilitate artistică — 
merită, așa cum a reieșit din discu
ții, să stea în atenția și să se bucure 
de sprijinul exigent al creatorilor, al 
forurilor centrale și locale.

D. C.

„E comuna noastrâ, o gospodărim pentru noi și pentru copiii noștri' — spune consătenilor lui Iulian Lovin, 
primarul comunei Barcea — Galați Foto : S. Cristian

• sport ♦ SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

Ieri în Sala Palatului

Gala laureaților sportivi
La St. Gervais

ROMÂNIA - FRANȚA 5-1,

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 

30, 31 decembrie și 1 ianuarie. în 
țară : Vremea va fi în general u- 
medă. cu cerul mai mult acoperit. 
Vor cădea precipitații atit sub formă

de burniță și ploaie, cit și sub formă 
de lapoviță și ninsoare, mai ales în 
jumătatea de nord a țării. Vîntul va 
sufla potrivit, temperatura aerului in 
scădere. Minimele vor fi cuprinse în
tre —8 și 2 grade, izolat mai cobo- 
rîte în depresiuni și în nordul țării, 
iar maximele vor oscila intre —5 și 
5 grade. In București : Vremea în 
general umedă, cu cerul mai mult a- 
coperit. Temporar precipitații. Vint 
potrivit, temperatura aerului în scă
dere.

Marți după-amiază, în Sala Pala
tului a avut loc gala laureaților spor
tivi, manifestare care a fost urmă
rită de numeroși spectatori din Capi
tală. înaintea începerii festivității, 
tov. Anghel Alexe, președintele 
C.N.E.F.S., a arătat realizările obți
nute de sportul românesc în arena 
internațională, precum și succesele 
repurtate de sportivii români în anul 
1971. Premiul pentru cel mai bun 
sportiv al anului a fost atribuit tenis- 
manului llie Năstase. Este pentru a 
treia oară consecutiv cînd llie Năs
tase intră în posesia acestui titlu. 
Anul acesta, tenismanul nr. 1 al țării 
a repurtat o serie de remarcabile 
victorii care au culminat cu cîști-

garea turneului internațional re
cent încheiat la Paris. Un alt 
trofeu a fost decernat handbalis
tului Gh. Gruia, clasat pe locul doi 
în clasamentul celor mai buni spor
tivi români. De asemenea, s-a acor
dat o cupă tenismanului Ion Tiriac, 
care a ocupat locul trei. „Cupa Fair
play" a revenit fotbalistului I. Lere- 
ter (U. T. Arad). Fotbalistului N. Do- 
brin i s-a decernat „Trofeul revistei 
Fotbal".

Apoi, spectatorii au aplaudat pe 
laureații fiecărei federații, precum și 
mai multe reprize de gimnastică. în 
partea a doua, gala laureaților spor
tivi a cuprins concertul-spectacol 
„Duminică fără fotbal".

Concursul internațional de biatlon de la Poiana Brașov

GH. VILMOS — ÎNVINGĂTOR LA 15 KM
La Poiana Brașov au început în

trecerile unui I concurs internațional 
de biatlon, la care participă schiori 
din România și R.F. a Germaniei, 
în proba individuală, pe distanța de 
15 km, victoria a reVenit favorjtu-

lui Gh. Vilmos (România), cu tim
pul de 70’23” (1’), urmat de C.. Ca- 
rabela (România) — 72’43” (3’) și 
de Josef Nedermeyer (R.F. a Ger
maniei) — 73’08” (2’). Astăzi are loc 
proba de ștafetă 4X7,5 km.

LA HOCHEI PE GHEAȚĂ

Selecționata de hochei pe gheață 
a României a întîlnit la St. Gervais 
echipa Franței. Hocheiștii români 
au obținut victoria cu scorul de 
5—1 (1—0, 3—1, 1—0).

FLACĂRA OLIMPICĂ PLEACĂ 

ASTĂZI SPRE SAPPORO

Marți la amiază, în satul Olim
pia a fost aprinsă flacăra olimpică 
care va arde în timpul desfășurării 
Olimpiadei albe de la Sapporo (Ja
ponia). Flacăra a fost aprinsă de 
actrița greacă Maria Moscoliou. 
Apoi, ea a fost transportată la 
Atena, unde a fost depusă pe ma
rele stadion. Flacăra va părăsi teri
toriul grecesc astăzi după-amiază pe 
calea aerului, fiind preluată de o 
delegație sportivă a Japoniei, țară 
care organizează cea de-a 11-a edi
ție a Olimpiadei de iarnă.
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Peste... in sos mineral
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Aparent, anumite va
se care și-au făcut in 
ultimul timp tot mai 
des apariția in largul 
coastelor braziliene 
sînt niște traulere cu 
instalații frigorifice și 
cu miros de pește. In 
realitate, membrii e- 
chipajului sînt tehni
cieni electroniști care 
au legătură cu pes
cuitul doar ca eventu
ali consumatori de 
pește. Există, bineîn
țeles, plase care, oca
zional, scot și pește, 
crevete sau languste, 
dar a căror destinație 
principală 
marcheze 
containere 
recolta de 
mării probe, in căuta
rea unor bogății mi
nerale, sau să consti
tuie un paravan pen
tru alte acțiuni și mai 
dubioase.

S-au acumulat acum 
mai mult decit bănuieli 
că e vorba de interese 
secrete în spatele a- 
cestor nave de pescuit, 
că ele au devenit mij
loace de spionaj mi
litar și industrial, că 
în primul rind acest 
lucru și nu restrînge- 
rea ariilor de pescuit 
ar explica opoziția în
verșunată a S.U.A. față 
de extinderea apelor 
teritoriale la 200 de 
mile, adoptată de un 
șir de țări latino-ame- 
ricane.

este să 
lansarea de 

pentru a 
pe fundul

Surse științi-

fice consideră că 70 la 
sută din platforma 
maritimă {din fața te
ritoriului [Braziliei, a- 
tingind o adincime de 
39 metri, constă din 
vechi sedimente neso
lidificate, din care se 
pot extrage cochilii de 
scoici, cositor, pulbere 
de minerale grele și investițiilor 
de diamante. Se mai 
găsesc apoi,.faimoasele 
„pungi" de' mangan, 
formate din precipita
țiile oxizilor de man
gan, precum și alte 
numeroase substanțe 
utile. S-au descope
rit asemenea „pungi" 
mai ales in fața coas
telor statului Ceara și 
a teritoriului federal 
Amapa. Si tocmai in 
acele locuri au fost 
observate traulere cu 
plase din sirmă meta
lică.

în cartea sa „Sfida
rea mării", președin
tele Fundației brazi
liene de studii marine. 
Paulo Moreira da Sil
va, mai enumeră în
tre bogățiile platformei 
amintite fier, cobalt, 
nichel, cupru, vanadiu, 
tungsten și alte me
tale rare, aflate in 
stare foarte pură. 
„Astfel, scrie autorul 
cărții, fundul oceanu
lui pe care ii soco
team dezolant, sărac 
și pustiu, e un bogat 
covor de minerale". 
Mulți susțin că aceste

r ••

î 
î 
î 
î 
î 
î 
î 
î 
î 
î 
î 
î 
î 
î 
î

cinema
«—■a»... . ......... imn

a B.D. la munte și la mare : PA
TRIA — 10; 12,30; 16; 18,30; 21, LU
CEAFĂRUL - 9; 11,15; 13,30; 16;

21, FAVORIT — 9,30; )’■
15,30; 18: 20,30, MODERN — 9; 
11,15; 13.30; 16; 18,15; 20.30.
• Love Story ; SALA PALATU
LUI — 11 (seria de bilete - 3960) ;
14 (seria de bilete — 3954) ; 17,15 
(seria de bilete — 3944) ; 20,15 (se
ria de bilete — 3946).
• Sorgul roșu : FESTIVAL — 9; 
12; 14,45; 17,30; 20,30.
• Nici un om pentru Camp Die
trick : VICTORIA - 9; 11,15; 13.30; 
16; 18,30: 20.45.
<1 Gara bielorusă : CENTRAL — 
9,15; 11,30: 13,45; 16; 18.15: 20.30.

• Cea mal frumoasă soție : SCA
LA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21, 
BUCUREȘTI — 8,30; 11; 13,30; 16; 
18,30: 21.
• Decolarea : VOLGA — 9,15; 
11,30; 13 45; 16; 18,15; 20,30, FLA
MURA - 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20.30.
• Waterloo : EXCELSIOR — 9;
12.15; 16; 19.30, AURORA — 9;
12,15; 16 10,30.
• Lumea minunată a fraților
Grimm — 9,15; 11,45; 14, Căderea 
Imperiului roman — 16,30; 19,45;
CAPITOL.
• Program de desene animate — 
9; 10, Piticul vrăjitor — 11.30; 13,30, 
Hugo și 'Josefina — 16; 18,15, Che
marea destinului — 20,30 : DOINA.
• Cind comedia era rege —
9—13,30 în continuare; Program de 
documentare românești — 20,15 : 
TIMPURI NOI. o
e Contele de Monte Cristo — 10; 
13, Malec amantul de carton —
18.30, Scrisoare neexpediată —

18,45 David cel de treabă — 21 : 
CINEMATECA (sala Union).
• Trenul : FEROVIAR - 9,15; 12; 
15: 17,45; 20,30, MELODIA — 9,15; 
12,15; 15.15; 18; 20,45, GLORIA — 
9; 12; 14.45; 17,30; 20.30.
• Mihail Strogoff : DRUMUL SĂ
RII - 15; 17,30; 20. GIULEȘTI - 
15,30; 17,45; 20.
q 12 oameni furioși : GRIVIȚA — 
9; 11; 13; 16; 18,15; 20,30, TOMIS
— 9; 11,15: 13,30; 16; 18,15; 20,30.
• Poveste sîngeroasă : FEREN
TARI - 15,30: 17,45; 20.
• Anna celor o mie de zile : BU-
CEGI - 16; 19,15, MIORIȚA — 9; 
12,30; 16 19,30.

Pădurea de mesteceni : FLO
RE ASCA - 15,30; 18; 20,15.
A Saltul : CRINGAȘI - 15,30; 18; 
20,15. f
• Unchiul Vania ; VIITORUL — 
15 45; 18; 20.15.
• Castanele sînt bune : BUZEȘT1
— 15,30: 18; 20.15.
e Asediul : LIRA — 15,30; 18; 
20,15.

pungi subterane ar fi 
economicește mai a- 
trăgdtoare decît zăcă
mintele terestre și 
aduc argumente solide 
in acest sens. Draga
rea e o tehnică mine- 
ralieră in evoluție 
rapidă, datorită mobi
lității operaționale și 

propor
țional mai mici, in a- 
fară de faptul că ză
cămintele submarine 
sînt încă practic vir
gine (doar petrolul se 
extrage in anumite 
contități).

Un asemenea „boom" 
mineralier ar 
insă veniturile 
te de țările 
americane din 
tul mineral (intre al
tele. Brazilia și-a pro
pus ca in trei ani ex
portul său de minera
le să ajungă din urmă, 
ca valoare, cafeaua). 
Totul pare să indice 
că cei interesați în
cearcă să submineze 
asemenea planuri. Fie 
că ajung sau nu in 
sfera publicității, trau- 
lerele suspecte de
vin tot mai numeroase 
in apropierea coaste
lor sud-americane, 
stirnind îngrijorarea 
și nemulțumirea legi
timă ale țărilor res
pective.

ruina 
obținu- 
latino- 
expor-

V. OROS
Rio de Janeiro

-i 
î 
î
î 
î 
î 
î 
s
î 
î 
î
î
î 
î 
î 
î 
î 
î 
î
î
I 
î 
î 
î

î 
î 
î

52 de ciștiguri în excursii 
in străinătate acordate de C.E.C.

Casa de Economii și Corisem- 
națiuni face cunoscut că în ul
tima decadă a lunii ianuarie 
1972 va avea loc tragerea la 
sorți pentru trimestrul IV a.c. 
a libretelor de economii pentru 
turism.

La această tragere se vor a- 
corda 52 de excursii în străină
tate în Franța, Italia și U.R.S.S., 
precum și o importantă sumă 
de bani pentru organizarea de

excursii individuale în străină
tate.

în afară de aceste cîștigurî. 
Casa de Economii și Consemna- 
țiuni acordă titularilor librete
lor de economii pentru turism 
și dobînzi.

Depunerile necesare, în vede
rea participării la tragerea Ia 
sorți pentru trim. 1/1972 a aces
tor librete de economii, se pot 
efectua pînă la data de 31 de
cembrie a.c., inclusiv.

• Tick, Tick, Tick : LUMINA 
9—19.45 în continuare. .
• Oliver î POPULAR — 15,30; 19 
© Zestrea domniței Ralu ; Săptă 
mina nebunilor : MUNCA - 15,30 
19.
• Marele premiu : FLACĂRA 
15,30; 19. RAHOVA - 15,30; 19.
• Duel straniu ; LAROMET 
15,30; 17,30; 19,30.
• Aeroportul : VITAN — 15,30; 19.
• Ritmuri spaniole : ARTA — 
15,30: 18; 20,15.

Î) Articolul 420 : ÎNFRĂȚIREA 
NTRE POPOARE — 15.30; 19.

O Steaua de tinichea : UNIREA 
15,30, 18; 20.
« Hello, Dolly : PACEA — 16; 19.
• Sunetul muzicii : MOȘILOR — 
15,30: 19
© O floare și doi grădinari : COS
MOS - 15,30: 19.
• Floarea de cactus : PROGRE
SUL — 15.30; 18; 20.

Filarmonica de stat „George 
Enescu“ (la Ateneul Român) : 
Concert simfonic de muzică româ
nească închinat aniversării Repu
blicii. Dirijor : Mihai Brediceanu 
— 20.
• Opera Română : Seară de balet 
Gershwin — 19,30.
• Teatrul de operetă : Soarele 
Londrei — 19,30.
• Teatrul Național „I. L. Cara- 
giale4* (sala Studio) : Moartea ul
timului golan — 20.
• Teatrul de comedie : Opinia pu
blică - 20.
@ Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra44 (sala din bd. Schitu Mâ-

20; (sala din
Sabia) : Mincinosul

gureanu) : Ziariștii 
str. Alex. ’
— 20.
• Teatrul 
Magheru) : 
19.30; (sala
• Teatrul
— 10,30; 19,30.
• Teatrul „Ion Creangă4* : Roata
morii — 10; Mateiaș Gîscarul
— 16.
• Teatrul „Țăndărică44 (sala din 
Calea Victoriei) : Bu Aii — 10; 
(sala din str. Academiei) : Tigrî- 
șorul Petre — 10.
© Ansamblul artistic „Rapsodia 
română44 : Legendă și dor — 19,30.
• Teatrul de revistă și comedie 
„Ion Vasilescu44 : Intr-un ceas bun
- 19,30.
• Teatrul satiric-muzical „C. Tă- 
nase44 (sala Savoy) : Bimbirlcă — 
19.30: (sala din Calea Victoriei nr. 
174) Groapa — 19,30.
® Circul Globus : Parada rîsuluî
— 19.30.

„C. I. Nottara4’ (s 
Fîntîna Blanduziei 
Studio) : Gaițele — 20. 
Giulești : Geamandura

Programul emisiunilor din 
de miercuri 29 decembrie 1971

18,00 — Mult e dulce și frumoasă...
• Ce este stilul ermetic ? 
Răspunde Alex. Dima © 
Cine are dreptate ? Pre
zintă Angela Bidu Vrîn- 
ceanu. Redactor Elena Tu- 
țică.

18,15 — La încheierea anului mu
zical 1971. Emisiune de Sil
viu Gavrilă.

19,00 — Avanpremieră.
19,10 — Tragerea Pronoexpres.

19,20 — 1001 de seri. Povestiri 
iarnă : „Steluța44.

19.30 — Telejurnalul de seară. 
20,00 — 1971. Anuarul economic TV
20.30 — Film artistic : „Aida44. Un 

film spectacol în regia lui 
Clemente Fracassl. în ro
lurile principale : Sophia 
Loren, L. Della Marra. A. 
Poll. Cu concursul sopra
nei Renata Tebaldi.
Teleglob 
filmat de 
șî Mircea 
Selecțiunl 
cursului internațional 
muzică ușoară. „Cupa Eu
ropei44 — Belgrad 1971. 
Telejurnalul de noapte.

Cuba. Reportaj 
Dlonlsle Șincan 

Gnerghinescu. 
din finala

I.



viața internațională

Demonstrare la Londra împotriva șomajului și pentru unitatea de ac
țiune a clasei muncitoare

NOI ACTE DE ÎNCĂLCARE FLAGRANTĂ 
A SUVERANITĂȚII R. D. VIETNAM 

0 DECLARAȚIE A M.A.E. AL R. D. VIETNAM

CAIRO

Încheierea conferinței
9 

miniștrilor de externe 
ai țărilor ligii Arabe
CAIRO 28 (Agerpres). — La Cairo 

s-au încheiat lucrările conferinței 
miniștrilor afacerilor externe ai ță
rilor membre ale Ligii Arabe.

Potrivit postului de radio Cairo, 
în cadrul reuniunii au fost exami
nate evoluția situației din Orientul 
Apropiat și eforturile desfășurate de 
țările membre în direcția adîncirii 
cooperării. Participanții au adoptat o 
serie de rezoluții în problemele în
scrise pe ordinea de zi, între care ș’i 
o rezoluție cu privire la situația 
militară din Orientul Apropiat. Re
feritor la reluarea relațiilor diploma
tice dintre țările arabe și Republica 
Federală a Germaniei nu a fost 
adoptată nici o hotărîre, stabilin- 
du-se ca această problemă să fie 
luată în discuție cu prilejul sesiunii 
din martie 1972 a Ligii Arabe, relevă 
agenția M.E.N.

HANOI

Miting al prieteniei 
dintre tineretul 

român și vietnamez
HANOI 28 (Agerpres). — Delega

ția Uniunii Tineretului Comunist din 
România, condusă de tovarășul Mar
țian Dan, prim-secretar al C.C. al 
U.T.C., ministru pentru problemele 
tineretului, care efectuează o vizită 
în R. D. Vietnam, a luat parte la un 
miting consacrat prieteniei și solida
rității frățești dintre tineretul român 
și vietnamez. Au participat numeroși 
tineri din capitala Republic’i Demo
crate Vietnam. Au luat cuvîntul to
varășii Vu Quang, prim-secretar al 
C.C. al Uhiunii 'Tineretului Munci
tor Ho Și Min, și Marțian Dan.

Cu ocazia v’zitei sale la Hanoi, 
delegația U.T.C. a fost primită de 
Nguyen Van Tran, membru al secre
tariatului C.C. al Partidului celor ce 
Muncesc din Vietnam.

TIRANA
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j mau-imea ue ... 
ț kilometri, iar cea
1 oxigenului pînă 
T 700—1 000 kilometri.

„MARTE - 2" Șl „MARTE - 3" AU DESCOPERIT

HIDROGEN Șl OXIGEN ATOMIC 
în atmosfera „Planetei roșii"

anunța agenția T.A.S.S.
MOSCOVA 28 (A-

gerpres). — Observa
țiile efectuate de la 
bordul stațiilor auto
mate sovietice „Mar- 
te-2“ și „Marte-3" au 
permis să se desco
pere hidrogen și oxi
gen atomic în stratu
rile superioare ale at
mosferei „Planetei 
roșii", relatează în- 
tr-un comentariu ști
ințific agenția T.A.S.S. 
Prezența hidrogenului 
a fost înregistrată la 
înălțimea de 10—20 000 

a 
la

Cele două stații au 
cules, de asemenea, 
date cu privire la va
riațiile de tempera
tură pe suprafața 
marțiană. Pe partea 
luminată a planetei, 
diferite zone au tem
peratura de minus 15 
grade Celsius.

Principalul 
al cercetărilor 
tuate de pe 
perimarțiene
în faptul că ele 
caracter global, 
rece sateliții artificiali 
cuprind „dintr-o pri

avantaj 
efec- 

orbite 
constă 
au un 
deoa-

vire" o mare porțiune 
a suprafeței planetei. 
Rezultate interesante 
se pot obține prin 
compararea repetată 
a parametrilor orbite
lor celor doi sateliți, 
procedeu care furni
zează informații pre
țioase referitoare la 
cîmpul gravitațional 
al lui Marte,

Agenția 
subliniază 
fotografii 
pe Marte
strat că aparatajul ce
lor două stații func
ționează normal.

T.A.S.S.
că primele 

obținute de 
au demon-

I 
I

ț
ț
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DE PRETUTINDENI

HANOI 28 (Agerpres). — Purtă
torul de cuvînt al Ministerului Afa
cerilor Externe al R. D. Vietnam a 
dat publicității o declarație. în care 
se arată că, după raidurile din 26 
decembrie, aviația americană a bom
bardat din nou, la 27 decembrie, mai 
multe zone populate ale R. D. Viet
nam.

Aceste bombardamente — relie
fează declarația — constituie o vio
lare flagrantă a suveranității și

★
PARIS 28 (Agerpres). — „Acțiuni

le militare ale S.U.A. din 26 și 27 
decembrie 1971, precum și toate ac
tele lor anterioare îndreptate împo
triva R. D. Vietnam, constituie o 
încălcare a angajamentului asumat 
de Statele Unite de a înceta complet 
și l'ără nici un fel de condiții bom
bardamentele asupra teritoriului R. D. 
Vietnam1’, a declarat, la o conferință 
de presă organizată marți, Nguyen 
Thanh Le, reprezentant al delegației 
R.D.V. la conferința cvadrljrartită de 
la Paris în problema Vietnamului.

S.U.A. și Saigonul nu pot recurge 
la nesfîrșit la argumente inconsisten
te. pentru a respinge propunerile de 
pace în șapte puncte ale delegației, 
Guvernului Revoluționar' Provizoriu 
al Republicii Vietnamului de Sud, 
care se bucură de aprobarea opiniei

securității R. D. Vietnam, o încăl
care a angajamentelor guvernului 
S.U.A. privind încetarea completă și 
necondiționată a bombardamentelor- 
asupra întregului teritoriu al R. D. 
Vietnam.

Ministerul Afacerilor Externe con
damnă energic aceste acțiuni militare 
și cere cu hotărîre Statelor Unite să 
pună capăt tuturor actelor prin care 
sint încălcate suveranitatea și secu
ritatea R. D. Vietnam.

*
publice mondiale, a reliefat Nguyen 
Thanh Le. Guvernul S.U.A. trebuie 
să poarte întreaga răspundere pen
tru consecințele acțiunilor sale milita
re împotriva R.D.V. și ale manevre
lor îndreptate spre sabotarea confe
rinței de la Paris, a adăugat el.

în cadrul aceleiași conferințe de 
presă a fost difuzată o declarație a 
purtătorului de cuvînt al delegației 
G.R.P. al Republicii Vietnamului de 
sud. In declarație se subliniază că 
singura posibilitate pentru guvernul 
S.U.A. de a ieși din impasul războiu
lui din Vietnam este nu escaladarea 
lui, ci angajarea unor tratative se
rioase pe baza respectării drepturilor 
naționale fundamentale ale poporu
lui vietnamez, inclusiv dreptul Viet
namului de sud la autodeterminare.

Ambasadorul 
României și-a 

prezentat scrisorile 
de acreditare

TIRANA 28 (Agerpres). — La 27 
decembrie, ambasadorul extraordi
nar și plenipotențiar al Republicii 
Socialiste România la Tirana, Ion 
Stoian, și-a prezentat scrisorile de 
acreditare președintelui Prezidiului 
Adunării Populare a Republicii 
Populare Albania, Hadji Ueshi.

La ceremonie au luat parte Nesti 
Nașe, ministrul afacerilor externe al 
R.P. Albania, Bilbil Klosi, secretarul 
Prezidiului Adunării Populare a R.P. 
Albania, alte oficialități albaneze, 
precum și diplomat! români.

După ceremonia prezentării scri
sorilor de acreditare, între președin
tele Hadji Lleshi și ambasadorul Ion 
Stoian a avut loc o convorbire care 
6-a desfășurat într-o atmosferă cor
dială, prietenească.

agențiile de presă transmit:

Congresmeni americani 
critică acțiunile 

de escaladare a războiului
WASHINGTON 28 (Agerpres). Noi

le bombardamente ale forțelor ae
riene americane . asupra teritoriului 
R. D. Vietnam au stirnit aspre critici 
in rindul unor cercuri largi ale opi
niei publice din S. U. A. Senatorul 
George McGovern, candidat la în
vestitura democrată pentru alegerile 
prezidențiale, a dat publicității 
o declarație în care protestează 
energic împotriva ultimelor rai
duri aeriene împotriva R. D. Viet
nam, pe care le califică „o 
escaladare revoltătoare a războ
iului dus de Administrația S. U. A. 
in Asia de sud-est. Bombardarea fără 
discriminare a obiectivelor civile și 
militare din Vietnamul de nord — în 
cadrul unui război aerian pe care 
ne-am străduit să-1 mascăm prin re
torica „retragerii" — reprezintă măr
turia decisivă a eșecului politicii de 
„vietnamizare" a acestui război".

Fostul vicepreședinte al S.U.A. Hu
bert Humphrey, a condamnat escala
darea războiului în Asia de sud-est 
cerînd încetarea imediată a bombar
damentelor și retragerea tuturor tru

pelor americane din Vietnamul de 
sud. în același sens s-a pronunțat și 
principalul contracandidat al preșe
dintelui Nixon din partidul republican 
pentru alegerile prezidențiale din 
1972, McCloskey.

„UN PRINCIPAL OBSTACOL 
ÎN CALEA CONVORBIRILOR 

CVADRIPARTITE"
NEW YORK 28 (Agerpres). — Se

cretarul general al O.N.U., U Thant, 
a dat publicității o declarație în care 
„deplînge reluarea bombardamente
lor americane asupra teritoriului 
R. D. Vietnam". Continuarea acestor 
bombardamente, arată declarația, 
constituie unul din principalele ob
stacole în calea progresului convorbi
rilor de pace de la Paris. Declarația 
menționează că „secretarul general al 
O.N.U. și-a reafirmat constant opo
ziția sa, încă din luna iunie 1966, față 
de bombardamentele americane".

Convorbiri
Nixon—Brandt

KEY BISCAYNE 28 (Agerpres). — 
La Key Biscayne, în Florida, âu în
ceput marți convorbirile dintre pre
ședintele S.U.A., Richard Nixon și 
cancelarul vest-german, Willy Brandt, 
care vor dura două zile. în. cursul 
primei întrevederi au fost abordate, 
potrivit unor surse oficiale citate de 
agenția Reuter, probleme privind re
lațiile bilaterale.

La Key Biscayne se crede că aceste 
convorbiri nu vor avea drept rezul
tat anunțuri său acorduri răsună
toare, ele avînd mai degrabă un ca
racter „de lucru". Cele două părți 
intenționează, potrivit surselor men
ționate, să se informeze asupra obiec
tivelor politicii lor externe.

Președintele Anwor Su
dat a prezidat o reuniune comună a 
Comitetului Central al Uniunii Socia
liste Arabe și a Adunării Poporului 
a Republicii Arabe Egipt, informea
ză agenția M.E.N. Au participat pre
mierul Mahmud Fawzi, membri ai 
guvernului, guvernatorii provinciilor 
și secretarii organizațiilor provinciale 
ale Uniunii Socialiste Arabe. După 
cum transmite agenția M.E.N., pre
ședintele Anwar Sadat a rostit o 
amplă cuvîntare în legătură cu situa
ția politică și militară a țării.

Șeful statului cambod- 
WÎaîl Președintele Frontului Națio
nal Unit din Cambodgia, Norodom 
Sianuk, a avut o întrevedere cu 
Abdel Khalek al Samarrai, membru 
al Consiliului Comandamentului Re
voluției al Irakului și al conducerii 
naționale și regionale a partidului 
Baas, care se află într-o vizită in 
R. P. Chineză — anunță agenția 
China Nouă. Cu acest- prilej a avut 
loc o convorbire prietenească.

Camerele Adunării Fede
rale a R. S. F. Iugoslavia au 
adoptat bugetul țării pentru anul 
1972. Valoarea globală a bugetului este 
de 24 252 000 000 dinari.

Președinte al Consiliului 
Executiv al R. S. Croația 3 
fost ales Ivo Perisian, în locul lui 
Dragiitin Haramia, care a demisionat 
— anunță agenția Taniug.

Reprezentantul special al 
secretarului general al 
O.N.U. pentru facilitarea soluțio
nării problemelor umanitare generate 
de conflictul indo-pakistanez, Vitto

rio Winspeare Guicciardi, a sosit în
tr-o vizită la Delhi — anunță agențiile 
France Presse și Reuter.

Un protocol Privind dezvol
tarea colaborării tehnico-științifice 
între R.P.D. Coreeană și R.P. Chi
neză a fost semnat la Phenian cu 
prilejul încheierii celei de-a 12-a 
sesiuni a Comitetului chino-coreean 
de cooperare tehnico-științifică, in
formează A.C.T.C. Delegația R. P. 
Chineze participantă la sesiune 
a fost primită, cu acest prilej, 
de Kim Ir, prim-vicepreședinte • al 
Cabinetului de Miniștri al R.P.D. Co
reene.

La Toulon a avut loc vernisa
jul unei expoziții de artă popu
lară românească, organizată cu 
sprijinul Asociației de priete
nie Franța—România. La festi
vitate au participat primarul o- 
rașului Toulon, Maurice Ar- 
reckx, oameni de artă și cul
turi,,un numeros public. '

0 plenară a C.C. al Fede
rației Tineretului Comunist 
din Argentina a avut 10c 13 Bue_ 
nos Aire's. Secretarul general al fe
derației a prezentat un raport de acti
vitate în care a relevat, intre altele, 
intensificarea activității organizației 
în lupta pentru drepturi democratice 
și unificarea tuturor forțelor tinere
tului din Argentina.

Remaniere ministerială 
în Ciad. Președintele Republicii 
Ciad, Franțois Tombalbaye, a proce
dat luni, în cadrul unei reuniuni 
extraordinare a- cabinetului, la o re
maniere ministerială. Agenția Reuter 
informează că remanierea a afectat 
șase ministere, printre care al apă
rării și al finanțelor.

DEPLASĂRI IN FAVOAREA
CONFERINȚEI EUROPENE DE SECURITATE

„EXISTĂ POSIBILITĂȚI REALE PENTRU
ÎNTĂRIREA PĂCII PE CONTINENTUL NOSTRU"

UN INTERVIU AL PREȘEDINTELUI P. C. FINLANDEZ

MOSCOVA 28. — Corespondentul 
Agerpres, L. Duță, transmite : în- 
t.r-un interviu acordat agenției 
T.A.S.S., președintele P.C. Finlandez, 
Aarne Saarinen, a . subliniat că, in 
ultimul timp, in Europa a avut loc 
o dezvoltare extrem de pozitivă și că 
există posibilități reale pentru întă
rirea păcii și securității pe conti
nentul nostru. Referindu-se, în con
text, la convocarea Conferinței gene
ral-europene în problemele secu
rității și colaborării, Saarinen a re
levat că, după părerea sa, această 
conferință trebuie convocată în anul 
care vine.

La rindul său, vicepreședintele 
P.C. Finlandez, Taisto Sinisalo, a 
amintit declarația Finlandei că este 
gata să contribuie la pregătirea con
ferinței general-europene în proble
mele securității. Cercuri largi ale 
opiniei publice din Finlanda, a rele
vat el, așteaptă măsuri mai active 
pentru mersul înainte în această 
problemă. Sinisalo a menționat că în 
țară s-a intens’ficat activitatea opi
niei publice îndreptată spre înfăp
tuirea securității europene, subli
niind că o contribuție însemnată la 
aceasta au adus-o comuniștii.

Președintele Allende despre unele obiective 
ale procesului revoluționar din Chile

SANTIAGO DE CHILE 28. — Co
respondentul nostru, E. Pop, trans
mite : Referindu-se la unele semnifi
cații ale procesului revoluționar din 

t Chile, președintele Salvador Allen
de a declarat că ridicarea nivelului 
material și spiritual al poporului re
prezintă obiectivul principal al Gu
vernului Unității Populare. „Aceasta 
este și a 1’ost marea sarcină pe care 
poporul ne-a încredințat-o", a afir
mat el.

In ce privește politica externă chi

liana, președintele Allende a men
ționat că relațiile internaționale 
ale Republicii Chile „se reaze
mă pe doi piloni puternici și 
solizi — respectul pentru dreptul po
poarelor la autodeterminare și nea
mestecul în treburile interne". „Sub
liniez incă o dată — a spus el — 
că aceste principii tradiționale ale 
vieții politice chiliene s-au consoli
dat,, și încă foarte puternic, în gu
vernul pe care-1 prezidez și care este 
un guvern al oamenilor muncii".

O serie de fapte recente învede
rează că și în Anglia se dezvoltă cu
rentul în favoarea organizării confe- 
rmței consacrate securității și coope
rării pe continentul european.

O importanță deosebită a avut în 
această privință adoptarea, in cadrul 
conferinței anuale a Partidului labu
rist. a unei declarații care se pro
nunță deschis în favoarea unei ase
menea reuniuni. După o dezbatere 
îndelungată, declarația, propusă de 
comitetul executiv, a fost adoptată 
în unanimitate. Ea repudiază linia 
promovată în timpul guvernării la
buriste, pe cînd ministru de externe 
era Michael Stewart, care urma fi
del în problema conferinței euro
pene, ca și in problema armelor nu
cleare, politica neconstructivă a 
N.A.T.O. Exprimînd adeziunea par
tidului laburist la ideea conferinței 
europene, declarația arată că o ase
menea reuniune a tuturor statelor 
continentului ar putea duce la în
cheierea unui acord general cu pri
vire la renunțarea la forță in rela
țiile, dintre stă tele continentului, ar 
stimula cooperarea în domeniul eco
nomic și cultural și ar contribui la 
respectarea principiilor înscrise in 
Carta O.N.U., Îndeosebi a dreptului 
fiecărei națiuni europene de a-și ho
tărî singură soarta. Rezoluția spri
jină de asemenea ideea reducerii 
mutuale a forțelor armate ; se pro
nunță pentru înființarea unui orga
nism permanent, oare prin însăși 
existența și activitatea sa. să demon
streze cum țări cu sisteme social- 
politice diferite pot ajunge la o coo
perare fructuoasă și să contribuie la 
transformarea continentului într-o 
vastă zonă a păcii.

Se consideră că declarația labu
ristă nu numai că reflectă deplasă
rile ce s-au produs in opinia publică, 
inclusiv in rindul conducătorilor la
buriști, în direcția coexistenței și 
colaborării general-europene, dar 
poate constitui și o bază pentru mul
tiplicarea acțiunilor in favoarea întă
ririi păcii și securității pe continent. 
O serie de deputați laburiști inten
ționează Să folosească acest docu
ment pentru a duce in Camera Co
munelor, la viitoarea sesiune parla
mentară, o campanie susținută în 
favoarea conferinței paneuropene și 
a promovării țelurilor sale.

In deplasările produse în opinia 
publică au contat și o serie de eve
nimente externe, cum ar fi Con
sfătuirea miniștrilor afacerilor ex
terne ai țărilor participante la Tra
tatul de la Varșovia, propunerile gu
vernului finlandez privind ținerea 
de reuniuni pregătitoare multilate
rale. A avut un ecou și sprijinul pe 
care l-a acordat propusei conferințe 
europene Internaționala Socialistă 
— sprijin care a redus terenul de 
manevră al cercurilor ostile destin
derii in Europa, inclusiv al anumitor 
cercuri din conducerea partidului 
conservator, de guvernămînt. De ase
menea, un factor important, poate 
nu îndeajuns subliniat pe plan in-

Scrisoare din Anglia 

de la Gordon SCHAFFER

ternațional, l-a constituit reuniunea 
de la București a Comitetului Cen
tral al Alianței Cooperatiste Inter
naționale (A.C.I.), care s-a declarat 
în favoarea „unei întruniri bine 
pregătite a guvernelor in probleme 
privind securitatea in Europa" și a 
chemat pe cooperatorii din toate ță
rile europene sa sprijine acest de
ziderat. însemnătatea acestei sesiuni 
rezidă și in faptul că ea a hotărit 
în unanimitate primirea in A.C.I. a 
mișcării cooperatiste din Republica 
Democrată Germană — ceea ce con
stituie, desigur,. o contribuție la nor
malizarea relațiilor intereuropene pe 
diverse planuri,

O expresie concludentă a intere
sului crescind care se manifestă în 
Angiia în legătură cu conferința eu
ropeană și a dorinței de a se acționa 
pentru pregătirea și convocarea ne- 
intîrziată a acesteia o constituie 
crearea Comitetului pentru coope
rare și securitate europeană, al cărei 
președinte este autorul acestor rin- 
duri. Comitetul include pe lideri s’n- 
dicali cum ar fi Jack Jones (trans
porturi), Hugh Schanlon (muncitori 
metal urgiști), Lawrence Daly (mi
neri), Clive Jonkins (tehnicieni),

precum și lideri ai Partidului labu
rist cum ar fi Frank Allaun și lordul 
Chalfont, fost ministru, un număr de 
parlamentari laburiști, reprezentanți 
ai partidului comunist, conducători 
ai partidului liberal, reprezentanți 
marcanți ai mișcării cooperatiste, ai 
clerului, activiști d;n toate organiza
țiile pacifiste. Comitetul a înființat 
grupuri de lucru și și-a propus ca o 
primă sarcină să asigure sprijin ma
xim și reprezentare adecvată la con
ferința opiniei publice britanice care 
se va ține anul viitor la Londra la 
23 aprilie ’și la manifestările inter
naționale preconizate pentru anul 
viitor în scopul promovării secu
rității europene. Astfel, comitetul 
britanic va fi bine reprezentat la 
întîlnirea proiectată să aibă loc la 
Bruxelles in ianuarie 1972 in scopul 
pregătirii unei conferințe internațio
nale pe planul o-liniei publ’ce euro
pene.

Mulți dintre cei care sprijină acti
vitatea comitetului și în genere 
ideea conferinței europene au parti
cipat și Ia campan'a împotriva ade
rării Angliei la Piața comună. Ei 
consideră că este necesar să se ac
ționeze ferm, deoarece guvernul 
conservator ar dori să tergiverseze 
convocarea conferinței europene pină 
cînd aderarea Angliei la C.E.E. va fi 
un fapt împlin’t. Asemenea condițio
nări contravin însă intereselor des
tinderii, ale continuării proceselor de 
normalizare în Europa. Tocmai de 
aceea ne propunem să intensificăm 
campania în favoarea conferinței eu
ropene, esențial fiind să nu se piar
dă timpul, să nu se lege convocarea 
sa de nici un fel de condiționări, să 
se treacă la pregătirea sa practică și 
nemijlocită, pe baze multilaterale.

Nu putem, desigur, ignora nici di
ficultățile ex’stente. Astfel, presa de 
pe Fleet Street ca și televiziunea 
caută să treacă sub tăcere proble
mele conferinței securității europene. 
■Tocmai de aceea este importantă ac
tivitatea organizațiilor, ca cea a 
noastră, care mobilizează opinia pu
blică. acționează pentru un. sprijin 
cit mai larg în favoarea organizării 
acestei conferințe. Și avem convin
gerea că astfel de eforturi nu rămîn 
fără eoou, deoarece poporul britanic, 
ca și alte popoare europene, este 
profund interesat într-o pace trai
nică în Europa.

„Cosmos-470". In Uniunea 
Sovietică a fost Jansat satelitul arti
ficial al Pămîntului „Cosmos-470", 
la bordul căruia este instalat apara- 
taj științific pentru continuarea cer
cetărilor in soațiul cosmic, anunță 
agenția T.A.S.S.

Președinte al Consiliului 
Poporului din Siria a £ost ales> 
luni, Fehmi Al Youssoufi, în locul 
lui Ahmed Khatib, care a fost de
semnat, săptămina trecută, cu ocazia 
reuniunii de la Cairo a șefilor de 
stat ai Egiptului,, Siriei și Libiei, 
drept președinte al Consiliului de 
Miniștri al Confederației Republici
lor Arabe — anunță agenția France 
Presse.

în întreprinderile vest-
germone sint tot mai frecvent
introduse așa-numitele „schimburi

‘de lucru reduse", care transformă
, zeci de mii de muncitori în șomeri 
' parțiali. Astfel, conducerea celui mai 

mare concern siderurgic vest-ger- 
man, „Thyssen", a anunțat că, în- 

, cepînd din prima săptămînă a anu- 
lui 1972, vor lucra conform unui 

\ „grafic redus" circa 10 500 de mu>n- 
j oitori.

ș Guvernul Ceylonuluia h°- 
Itărît exproprierea a șapte plantații 
de ceai, proprietate britanică, a căror 
suprafață însumează aproximativ 800 
de hectare.

0 grevă a mecanicilor de 
locomotivă de pe traseele fero
viare din sudul Angliei, a provocat 
întreruperea traficului între Londra 
și numeroase orașe de pe litoralul 
britanic. Greviștii revendică îmbu
nătățirea condițiilor de muncă.

Transplant de ficat. Un 
grup de chirurgi ai Universității din 
Cambridge au efectuat cu succes la 
Coventry o operație de transplan
tare a ficatului. Starea pacientului 
este bună.

R. P. BULGARIA

Măsuri pentru 
sporirea eficienței 

economice
SOFIA 28 — Corespondentul A- 

gerpres, C. Amariței, transmite : Con
siliul de Miniștri al R.P. Bulgaria a 
dezbătut măsurile ce vor trebui lu
ate in întreaga economie bulgară 
pentru îndeplinirea planului unic de 
dezvoltare social-economică a țării 
în perioada celui de-al 6-lea cincinal 
(1971—1975) și a planului pe anul 
1972.

Măsurile preconizate de Consiliul 
de Miniștri acordă o atenție deose
bită elaborării și aprobării unor nor
me de consum fundamentate științi
fic, folosirii optime a capacităților 
de producție existente și creșterii e- 
ficienței fondurilor investite. Ele 
urmăresc, de asemenea, asigurarea 
condițiilor pentru respectarea stric
tă a disciplinei de stat, financiare, de 
muncă și tehnologice.

@ Jocul cinic 
de-a sărăcia

In localitatea, americană Ho- 
overville, de lingă Los Angeles, 
a apărut un nou cartier al mize
riei. Pînă aici nimic deosebit. 
Acest slums se deosebește de 
celelalte prin faptul că a fost 
construit de o firmă de agrement 
cu scopul de a delecta pe cei 
bogați cărora de atita spleen li 
s-a deschis pofta de senzații tari. 
Cei ce vor să guste din „plăce
rile" vieții celor săraci pot, contra 
unei sume apreciabile de bani, 
să locuiască intr-o casă din bi
doane vechi, să doarmă sub un 
pod sau pe o bancă in parc, aco- 
periți cu ziare. Pentru o cit mai 
mare autenticitate, diverși ac
tori fac pe marinarii beți, pe 
răufăcătorii. Din cind in cind 
se organizează și „razii poliție
nești", bineînțeles tot trucate. 
Firma constructoare a investit 
patru milioane de dolari și spe
ră să-și recupereze banii cu virf 
și îndesat.

Nimeni nu și-a pus insă între
barea dacă in loc să se inves
tească sume apreciabile pentru 
acest „joc cinic de-a sărucif.', 
n-ar fi fost mai bine să se ÎA. F- 
prindă ceva concret pentru aju
torarea celor care sint siliți să 
trăiască in condiții nedemne de 
noțiunea de om. Asemenea între
bări privilegiații societății de 
consum nu și le-au pus și nu și 
le pun.

® Alegefi-vâ
un nume nou!

In Suedia 380 000 de persoane 
se numesc Andersson, 364 000 
Johansson și 333 000 Karlsson. 
Peste o optime din cetățenii 
Suediei poartă aceste nume. Ce 
confuzii se pot naște de aici, e 
lesne de înțeles. Pentru a ușura 
identificarea diverselor persoa
ne, s-a propus ca acei care poar
tă aceste nume să le însoțească 
în mod obligatoriu și de profe
sie, chiar și în cartea de tele
fon. Acțiunea nu a dat rezul
tate. Atunci statul suedez a pu
blicat, pentru a veni in ajuto
rul celor cu prea mulți tizi, o 
„carte de nume". Doritorii pot 
să se inspire din cele 50 000 de 
nume înscrise aici și să-l aleagă 
pe cel care le place. Cu toate a- 
peturile, nu sint prea mulți cei 
care se hotărăsc să facă 
acest pas. S-a calculat că a- 
,'nual doar 1 300 de suedezi ac
ceptă să-și schimbe numele.
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După cum arată i 
belgique", guverm 
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® „Dino-Cifi 
de vînzart.

Laurentis, 
de filme corn 
află în pragu,

î
Dino de 

producător 
italiene, se 
meatului, relatează ziarul 
triac „V olksstimme". Cin< 
intenționează. să vîndă pir, 
sfirșitul anului acesta stuc 
rile sale din apropiere de Rt 
(ele se numără printre cele 
moderne din Europa), cunosc 
sub numele de „Dino-Citta". 
ce? Nu mai poate face față ct 
curenței filmelor de televiziu 
In plus, în ultima vreme film 
comercial italian nu a m 
reușit să înregistreze succese c 
casă.

@ Un gest 
simbolic
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La Essen (R.F.G.) a avut loc o 
interesantă acțiune pacifistă. Di
ferite organizații de tineret au 
făcut apel la părinți și copii să 
nu mai cumpere jucării cu ca
racter războinic și au deschis di
verse centre unde puștile și pis
toalele se pot schimba pe jucă
rii cu caracter educativ.

In fotografie, la sediul unei or
ganizații care militează pentru 
pace, copiii au „depus armele" 
și, în mod simbolic, le-au dat 
foc.
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