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Proiectul Legii cu privire h 
gospodărirea apelor 

în Republica Socialistă România

Priorități pe agenda 
economică a noului an

Am intrat în anul 1972 cu 
perspectiva clară și însufleți- 
toare a muncii și progresului 
nostru, definită de planul de 
stat, cu conștiința că în mîinile 
noastre se află pîrghia u- 
nor noi și mărețe înfăptuiri, 
încrederea și optimismul cu 
care întregul nostru popor 
a trecut la realizarea pla
nului pe acest an — parte 
integrantă a vastului program 
de dezvoltare economico-socia- 
lă a țării adoptat de Congre
sul al X-lea al partidului — iz
vorăsc din convingerea sa fer
mă, confirmată de viață, că fie
care din anii cincinalului con
stituie o nouă treaptă a ascen
siunii viguroase a României pe 
drumul edificării socialiste, al 
ridicării nivelului de trai al ce
lor ce muncesc.

Planul pe acest an reflectă 
dinamismul constant al econo
miei naționale, în cadrul căreia 
industria continuă să se dezvol
te în ritm înalt, concomitent cu 
îmbunătățirile de structură, cu 
modernizarea producției. El 
.concentrează energia și capa
citatea creatoare a oamenilor 
muncii spre valorificarea mai 
intensă a întregului potențial 
ftroductiv, a resurselor materia- 
e și umane ale țării, spre ridica
rea la un nivel superior a efi
cienței în toate ramurile, în toa
te domeniile de activitate, în 
scopul accelerării progresului 
economic și social ai țării.

Tn legătură cu direcțiile prin
cipale, hotărîtoare ale activi
tății în noul an, cu problemele 
prioritare aflate pe agenda de 
lucru a ministerelor și celorlal
te organe economice centrale, 
în vederea îndeplinirii exem
plare a planului în acest al 
doilea an al cincinalului, ZIA
RUL NOSTRU ÎSI PROPUNE SA 
PUBLICE O SUITA DE CON
VORBIRI CU CADRE DE ÎNAL
TA RĂSPUNDERE DIN DIFERI
TELE DOMENII ALE ECONO
MIEI NAȚIONALE

ÎN INDUSTRIA 
METALURGICĂ

Convorbire cu rovarășul Neculai AGACHI, ministrul industriei metalurgice

Metalurgia este la ora actuală — alături de construcțiile de mașini, de 
chimie și energia electrică — o certitudine materială incontestabilă a forței 
industriei noastre, unul din pivoții dinamismului economic al țării, ai înain
tării hotărite pe calea progresului și civilizației. An de an, această ramură 
do bază a economiei a cunoscut o puternică dezvoltare, viitorul anunțind, în 
continuare, aceeași evoluție ascendentă, sigură și absolut necesară. Cit pri
vește anul în care ara intrat, să vedem spre ce direcții se concentrează efor
turile mctalurgiștilor, pentru ca importantele sarcini de producție ce revin 
acestei ramuri, in cel de-al doilea an al cincinalului, să fie îndeplinite în 
bune condiții, spre a satisface mai bine cerințele crescînde de metal ale eco
nomiei.

— Caracteristica principală a pla
nului stabilit industriei metalurgice 
pe acest an, ne-a spus la în
ceput ministrul industriei metalur
gice, este mutarea mai accentuată a 
centrului de greutate al activității 
noastre asupra elementelor care asi
gură ritmuri înalte de creștere nu 
numai a producției, dar și a eficienței 
acesteia. Se obișnuiește să se spună 
că ..industrializarea socialistă a țării 
trece prin metal” — și aceasta nu este 
o simplă metaforă. Economia națio
nală are nevoie de tot mai mult me
tal și, reflectînd această cerință, 
deosebit de sugestive sînt sporurile
— exprimate în unități naturale — 
prevăzute în acest an la principa
lele produse metalurgice. Astfel, 
față de 1971, la fontă se va înregistra 
o creștere a producției de 570 000 
tone, la oțel — 585 000 tone, la lami
nate — <147 000 tone, la țevi din oțel
— 42 000 tone, la aluminiu — 10 000 
tone. Din capul locului ,-rțin- să- subli
niez că noi, metalurgiștii, conside
răm aceste creșteri ca sarcini mini
male, scopiri întregii noastre activi
tăți fiind realizarea unor cantități 
sporite de metal.

în realizarea producției prevăzute 
in pianul pe acest an ne bizuim atît 
pe folosirea mai bună a utilajelor și 
instalațiilor existente, cît și pe in
trarea în circuitul economiei națio
nale a unor noi și moderne capaci
tăți de producție : la Combinatul si
derurgic din Galați, Combinatul si
derurgic din Hunedoara, la Combi
natul siderurgic din Reșița și în a- 
proape toate celelalte unități meta
lurgice. Avem în vedere — și depu

nem toate eforturile în acest sens — 
ca unele dintre aceste capacități noi 
de producție să intre in funcțiune 
înainte de termen, ceea ce va per
mite, evident, obținerea unor sporuri 
de producție peste prevederi.

— Ne-ați vorbit despre spo
rurile fizice ale producției,. ați 
amintit, de asemenea, despre in
tenția devansării termenelor de 
punere in funcțiune a unor ca
pacități. Am dori, insă, să adu
cem in discuție un fapt cu 
ample consecințe negative in 
anul 1971 : LA UNELE SORTI
MENTE MULT SOLICITATE 
DE BENEFICIARI - e vorba 
de tablă mijlocie și groasă și 
de laminatele din aluminiu— 
PLANUL DE PRODUCȚIE NU‘ 
A FOST ÎNDEPLINIT. Pe de 
altă parte, LA UNELE CAPA
CITĂȚI DE PRODUCȚIE — 

. , INTRATE ÎN FUNCȚIUNE IN
URMA CU CÎȚIVA ANI - NU' 
S-AU ATINS ÎNCĂ PRINCI
PALII PARAMETRI PROIEC
TAȚI. Ce se întreprinde pen
tru eliminarea grabnică a aces
tor deficiențe și, mai ales, pen
tru preintimpinarea unor ano
malii similare in anul 1972 ?

— Deși par probleme distincte, 
atît restanțele la anumite sortimente 
principale, cît și neatingerea para
metrilor proiectați la unele capaci
tăți de producție au fost generate 
de cauze cu o origine comună : mo
dul — în parte — necorespunzător în 
care s-au realizat punerile în func
țiune ale unor obiective de investiții

și în care se exploatează ele tn pre
zent. Consecința constă în înregis
trarea unui măre număr de între
ruperi în producție ale unor utilaje 
și instalații puse în funcțiune în 
urmă cu 2—3 ani și, de aici, în ne- 
realizarea planului de producție la 
unele sortimente. Nu ne-am oprit 
însă la a consemna deficiențele, ci 
am luat o serie de măsuri care vi
zează înlăturarea lor, folosirea com
pletă a capacităților de producție 
respective, prin -asigurarea cu ca
drele calificate necesare — în uni
tățile industriei metalurgie, acțiunii 
de reciclare i se acordă o importan
ță deosebită — și prin întreține
rea optimă a utilajelor și instalații
lor, în scopul eliminării oricărei de
fecțiuni electrice sau tehnologice.

— V-am ruga să precizați 
care sint răspunderile concrete 
—. la diverse niveluri ierarhice 
ale ramurii — pentru intirzie- 
rile in atingerea parametrilor 
proiectați la un șir de capaci
tăți de producție ? Ce măsuri 
se întreprind pentru preintim- 
pinarea unor asemenea ne
ajunsuri ?

— Responsabilitățile sînt cele cu
prinse în legile în vigoare. Cu alte 
cuvinte, dacă unele capacități de 
producție nu funcționează încă la 
parametrii prevăzuți, răspunderea 
,revină•-tuturoF- celor'angrenați 
realizarea și punerea la punct a 
obiectivelor noi de investiții — titu
lar, beneficiar, constructori, proiec- 
tanți, furnizori de utilaje tehnologice, 
în cazul fiecărei capacități de pro
ducție de care discutăm, răspunde
rea aparține, în proporții diferite, 
numai acestor factori. Am stabilit, 
însă, ample programe de acțiune 
pentru ca 1972 să fie anul în care să 
putem raporta că în industria meta
lurgică nu mai sînt capacități <le

Convorbire consemnată de 
Dan MATEESCU

(Continuare în pag. a IV-a)
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I se spune tripticul in
dustrial. Temeiul ? îl vom 
afla îndată. Mai întîi, o , 
succintă retrospectivă :

1969. Intră în funcțiune 
fabrica de ulei.

1970. Debutează fabrica 
de produse lactate.

1971. Filatura de bum
bac își începe și ea ma
ratonul productiv.

Incursiune în viitorul 
imediat. De fapt — in 
prezent și viitor :

1972. Pe dealul ce do
mină orașul va intra în 
funcțiune combinatul de 
îngrășăminte azotoase. Și 
tot aici, în acest fertil 
spațiu al cincinalului, vor 
începe construcțiile unor 
noi obiective unde vor fi 
produse agregate pentru 
irigații, armături indus
triale etc.

Care-i identitatea a- 
cestui loc, ridicat, ca a- 
titea altele, la marile pu
teri industriale caracte
ristice epocii noastre ?

— Vechiul sat se nu
mea Vai-de-ei. Nume su
ficient de sugestiv pentru 
a mai fi nevoie de vreo 
explicație. Vatra asta a 
hibernat secole de-a rîn- 
dul. Monografiile con
semnau o ctitorie a lui 
Matei Basarab. Mai în
coace, în timp, și cîteva 
„unități industriale” : 2
mori, 3 făbricuțe de lu
minări. Și. cam atit.

Am încercat, cu ajuto
rul relatărilor tovarășului 
Alexandru Ilie, primarul 
Sloboziei — un stop-cadru 
asupra acestei așezări din 
inima Bărăganului, loc 
unde prefaceri de esență 
acreditează o nouă ima-

gine, demolînd-o din con
științe pe cea veche, în- 
locuind-o definitiv. Slobo
zia, reședință a județului 
Ialomița, face parte dintre 
așezările pe care, cu un 
termen generic, le numim 
locuri renăscute.

— Continuăm investi

1969. E una din acele pre
miere edilitare care în
seamnă ceva pentru o a- 
șezare pierdută altădată 
în cîmpia cu orizonturi 
fără margini a Bărăganu
lui... Alăturăm la acest 
edificiu casa de cultură. 
Constructorii încă nu și-au 
terminat misiunea lor.

LA SLOBOZIA

Pe „Bulevardul

Chimiei"
gația pe planșetele arhi- 
tecților.

— Vorbiți-ne despre 
principalele eforturi de 
urbanizare a Sloboziei — 
o rugăm pe tovarășa An
dreea Corbu, arhitecta- 
șefă a orașului.

— Cu plăcere. Să luăm 
ca punct de pornire spi
talul nou...

Privim planșetele. Clă
direa modernă a spitalu
lui — 8 niveluri, 600 de 
locuri — a fost ridicată în

Dar, de pe acum, imagi
nea noului lăcaș de cul
tură se conturează sobru, 
în deplin echilibru cu 
peisajul înconjurător. în 
curînd, sala de spectacole 
cu 300 de locuri își va 
primi musafirii. Ca și să
lile de lectură.

— Priviți în partea o- 
pusă a acestei zone, ne 
îndeamnă tovarășa An
dreea Corbu. înconjurat 
de schele — hotelul turis-

ție cu 5 niveluri. în ime
diata apropiere urmează 
să fie amplasat un super- 
magazin, la care se vor 
adăuga, un magazin cu 
obiecte electrocasnice, li
brărie, farmacie, ateliere 
ale cooperației 
gărești...

Continuăm 
nostru de aici, 
hotelului, 
bănuite au apărut în 
străvechea, vatră Vai,-de- 
ei. Unul dintre bulevarde, 
de pildă, se numește al 
„Chimiei”. Simbol al 
schimbărilor de esență in
tervenite aici. Artera, cu o 
prespectivă largă, va lega 
noul oraș 
croraion. 
de alta a 
adevărat 
cuințe cu 
apartamente.

„Bulevardul Chimiei” 
în plin Bărăgan. Sensul și 
semnificația toponimică 
ilustrează o nouă și am
plă existență a unor zone 
geografice aflate înainte 
vreme într-un deplin și 
lung anonimat. Exact aici, 
la Slobozia, „Bulevardul 
Chimiei” înseamnă, cum 
am arătat, sute și sute de 
apartamente noi. Zeci de 
hectare de spații verzi, un 
stadion cu 15 000 de locuri, 
în vecinătatea Ialomiței. 
cu o sală de sporturi de 
15 000 mp.

meșteșu-
itinerarul 
din piața 

Denumiri ne- 
au apărut

de viitorul mi- 
De o parte și 
ei se naște 
cartier de 
peste 1 000

un 
lo
de

Lucian CIUBOTARU 
corespondentul „Scînteii'

(Continuare 
în pag. a Il-a)
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SUTE DE MII DE ȚĂRANI 
muncesc cu hărnicie pentru ameliorarea 

terenurilor supuse degradării
Deși a trecut puțin timp de Ia Conferința pe țară a secretari

lor comitetelor de partid și a președinților consiliilor populare, 
în multe comune și sate s-a trecut la aplicarea în viață a indi
cațiilor cuprinse în cuvîntarea tovarășului Nicolae Ceaușescu și 
in rezoluția conferinței. Ținîntl seama de specificul problemelor 
locale, organizațiile de partid și consiliile populare au inceput 
să desfășoare ample acțiuni în vederea dezvoltării economice și

sociale a satelor. In prezent, cele mai mari eforturi sînt concen
trate pentru efectuarea lucrărilor de amenajări pentru irigații, 
desecări și combaterea eroziunii solului, acțiuni de însemnătate 
economică deosebită Ia care sint chemați să participe toți lo
cuitorii satelor. Așa cum s-a precizat in cuvîntarea secretarului 
general al partidului, realizarea programului de desecări, ame

liorări, de punere in valoare a întregului potențial agricol al țării 
noastre constituie una din obligațiile principale ale organizați
ilor de partid, consiliilor populare, ale intregii țărănimi. De 
aceasta depinde realizarea programului de creștere a producției 
agricole. în legătură cu problemele ameliorării și gospodăririi ju
dicioase a pămîntului relatăm, în continuare, unele acțiuni des
fășurate în diferite județe ale țării.

La inițiatorii întrecerii, organizarea este exemplară Am pus cu toții mina pe lopată și hîrleț“
în comunele și satele județului Ar

geș, județ care a lansat chema
rea către toate organizațiile ju
dețene de partid, către toți oame
nii muncii din agricultură pentru 
punerea în valoare și mărirea poten
țialului productiv al tuturor tere
nurilor agricole, se' desfășoară am
ple lucrări de îmbunătățiri fun
ciare la care participă zeci de mii 
de oameni. în orice punct al jude
țului te-ai afla, în lunca Teleorma
nului, in zona autostrăzii București- 
Pitești, în perimetrul sistemelor Vîl- 
cele, Ștefânești-Topoloveni, Broșteni 
sau în alte locuri, faci cunoștință cu 
geometria fixă, bine conturată a rețe
lelor de canale, rigole sau șanțuri de

captare și evacuare a excesului de 
apă. Faci, de asemenea, cunoștință 
cu zecile de mii de oameni care, la 
chemarea comitetelor comunale de 
partid și a consiliilor populare, des
fășoară largi acțiuni de „tămăduire” 
a pămîntului.

Oamenilor le sînt proaspete în me
morie cuvintele rostite de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu în cuvîntarea la 
Conferința pe țară a secretarilor 
comitetelor de partid și a pre
ședinților consiliilor populare comu
nale : „Tot ce este pe teritoriul co
munei este proprietatea ei și comuna 
trebuie să gospodărească acest pâ- 
mint — indiferent cui aparține — 
să-l folosească in interesul agricul

turii”. Ca urmare a acestui îndemn, 
comitetele de partid și consiliile 
populare comunale din județul Argeș 
au intensificat muhea politică pentru 
executarea obiectivelor propuse în 
chemarea la întrecere. Ce și-au pro
pus argeșenii și cum duc la îndepli
nire sarcinile privind ridicarea po
tențialului productiv și buna gospo
dărire a pămîntului ?

Principalul obiectiv pentru anul 
1972 îl constituie desecarea a 3 520 ha,

A. PAPADIUC 
Gh. CÎRSTEA

(Continuare în pag. a IV-a)

Cu toate că agricultura județului 
Teleorman beneficiază de un pămînt 
fertil, cu un potențial de producție 
ridicat, pe mari suprafețe băltește apa 
provenită din ploi și zăpezi, influen- 
țînd negativ atît executarea lucră
rilor agricole în timpul optim, cît și 
calitatea acestora, micșorind produc
ția la hectar. încă cu doi ani în 
urmă, în județ au început să se des
fășoare unele lucrări menite să asi
gure evacuarea apelor, dar această 
acțiune n-a fost urmărită îndeaproa
pe. Ca urmare a neglijării acestor 
lucrări, anul trecut culturile de pe 
circa 70 000 ha au suferit din cauza

excesului de apă, iar consecința a fost 
diminuarea producției.

Neajunsurile care au existat ca ur
mare. a băltirii apelor, dar mai ales 
efectul mobilizator al lucrărilor con
ferinței pe țară a secretarilor comi
tetelor de partid și a primarilor a de
terminat declanșarea unei acțiuni 
de. mari proporții. în prezent, pe 
18 500 ha se sapă rigole. și canale 
pentru Înlăturarea băltirii apei. Da

Alexandru BRAD 
corespondentul „Scînteii"

(Continuare in pag. a IV-a)

La Buzoești, județul Argeș, fiecare locuitor participă la deschiderea canalelor, pentru evacuarea excesului de apă de pe toate părnînturile comunei. (Fotografia din stingă). Suta 
de cooperatori de la C.A.P. Gologanu, județul Vrancea, ridică un nou dig împotriva apelor (fotografia din dreapta)

COMITETULUI CENTRAL
AL PARTIDULUI MUNCITORESC UNIT POLONEZ

Dragi tovarăși,
Cu prilejul celei de-a XXX-a aniversări a creării Partidului Mun

citoresc Polonez, Comitetul Central al Partidului Comunist Român adre
sează Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Unit Polonez, tutu
ror comuniștilor și oamenilor muncii din Republica Populară Polonă 
cele mai cordiale felicitări și un cald salut tovărășesc.

Creat în condițiile grele ale ocupației naziste, Partidul Muncitoresc 
Polonez a unit în rîndurile sale pe cei mai buni fii ai poporului polonez, 
a organizat și condus forțele patriotice, antifasciste ale țării care au luptat 
cu eroism și abnegație, alături de armata sovietică, pentru eliberarea 
Poloniei de sub jugul cotropitorilor hitleriști.

De-a lungul celor trei decenii care s-au scurs de la această dată me
morabilă, comuniștii polonezi, Partidul Muncitoresc Unit Polonez s-au 
situat cu consecvență în fruntea luptei clasei muncitoare, a întregului 
popor pentru instaurarea puterii populare, pentru înfăptuirea unor 
transformări revoluționare în viața economică, socială și politică a țării, 
pentru făurirea orînduirii noi, socialiste.

Comuniștii români, întregul nostru popor se bucură din toată inima 
de realizările de seamă obținute de oamenii muncii polonezi în con
strucția socialismului și urmăresc cu profund interes și sentimente de 
solidaritate internaționalistă cursul înnoitor promovat de Partidul Mun
citoresc Unit Polonez, de Comitetul său Central, în frunte cu tovarășul 
Edward Gierek, pentru soluționarea problemelor complexe ale edificării 
noii societăți, pentru dezvoltarea economiei, științei și culturii, pentru 
bunăstarea și fericirea poporului.

Constatăm cu deplină satisfacție că relațiile de prietenie frățească 
româno-polone, cu vechi tradiții făurite în lupta comună pentru liber
tate și independență națională, împotriva imperialismului, cunosc în 
anii socialismului o dezvoltare rodnică pe toate planurile. Ne exprimăm 
și cu acest prilej convingerea că, pe baza progreselor obținute de țările 
noastre în construcția socialistă, colaborarea multilaterală dintre Parti
dul Comunist Român și Partidul Muncitoresc Unit Polonez, dintre Re
publica Socialistă România și Republica Populară Polonă se va adinei și 
intensifica continuu, în interesul popoarelor român și polonez, al unității 
țărilor socialiste și a mișcării comuniste și muncitorești internaționale, a 
tuturor forțelor antiimperialiste, al cauzei socialismului și păcii în lume.

Cu ocazia acestui jubileu vă urăm, dragi tovarăși, dumneavoastră, 
tuturor comuniștilor și oamenilor muncii succes deplin în înfăptuirea 
programului adoptat de Congresul al VI-lea al Partidului Muncitoresc 
Unit Polonez în vederea dezvoltării și înfloririi Poloniei socialiste.

Trăiască și să se întărească prietenia și colaborarea frățească între 
Partidul Comunist Român și Partidul Muncitoresc Unit Polonez, între 
popoarele și țările noastre !

Trăiască unitatea țărilor socialiste, a partidelor comuniste și munci
torești, a tuturor forțelor antiimperialiste !

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMAN

Excelenței Sale KURT WALDHEIM
Secretar general al Organizației Națiunilor Unite

Am plăcerea ca, în numele guvernului român și al meu personal, să 
adresez Excelenței Voastre sincere felicitări cu ocazia preluării funcției 
de secretar general al Organizației Națiunilor Unite.
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Argumentele tooperatorilor

din Olt in favoarea

ACORDULUI GLOBAL
în toate județele țării sînt 

multe cooperative agricole 
care au dobîndit o expe
riență valoroasă în aplica
rea acordului global. Acolo 
unde organele agricole au 
privit cu răspundere sarcina 
introducerii acestei forme 
de retribuire a cooperato
rilor, reușind să lămurească 
în mod amănunțit moda
litățile de aplicare, precum 
și avantajele pe care le 
prezintă, rezultatele nu s-au 
lăsat așteptate. Este re
velatoare în această di
recție experiența coopera
tivelor agricole din județul 
Olt.

Acum, la ora bilanțului, 
se poate face o analiză 
temeinică a realizărilor și 
pe baza acestora se pot 
desprinde măsurile nece
sare pentru îmbunătăți
rea activității viitoare. Cu 
toate că anul trecut o 
bună perioadă de timp pe 
meleagurile județului Olt 
n-au căzut precipitații, re
zultatele dobîndite de ma
joritatea unităților agri
cole cooperatiste sînt re
marcabile. Cum s-a proce
dat la aplicarea acordului 
global 7 Biroul comitetului 
județean de partid a for
mat colective de îndrumare 
și control, repartizate pe 
consiliile intercooperatîste, 
care au avut sarcina să ex
plice temeinic principiile 
acordului global și să ajute 
la stabilirea modalităților 
concrete de aplicare în 
fiecare cooperativă.

Astfel, pentru stimularea 
cooperatorilor s-a luat ini
țiativa aplicării retribuirii 
pe bază de tarife fixe pe 
tona de produs pînă la ni
velul producției planificate 
și a retribuției suplimentare 
progresive pentru cantită
țile de recoltă ce se ob
țin peste plan. Specialiștii 
din cooperativele agricole 
au făcut calcule precise, pe 
baza consumului de forță 
de muncă și a cheltuielilor 
materiale necesare pentru 
obținerea producțiilor pla
nificate, pe care le-au pre
zentat în fața cooperatori
lor. astfel ca aceștia să în
țeleagă atît mecanismul sta
bilirii tarifelor, .cît și avan
tajele noului sistem de re- 

ț tribuii'e. Adunarea :generală 
a cooperatorilor din Ghim- 
pețeni, de pildă, a hotărît 
ca pentru producerea unei 
tone de porumb (la -o pro
ducție planificată de 2 000 kg 
la ha) să se acorde 80 kg 
grîu, 97 kg porumb și 
278 Iei. Pentru depășirea 
producției planificate cu o 
cantitate de pînă la 500 kg 
se acordă retribuție supli
mentară în procent de 40 
Ia sută ; pentru o depășire 
de 500—1 000 kg — 50 la 
sută, iar peste 1 000 kg — 60 
la sută. „Muncind în acest 
fel, ne relata președintele

cooperativei agricole, tov. 
Alexandru Dinca, am reușit 
să obținem, in medie, cu 
peste 500 kg mai mult la 
hectar fată de producția 
planificată. Pe același pă- 
mînt pe care n-am reali
zat niciodată mai mult de 
1 800 kg la hectar, în 1971 
am cules o producție 
medie de 2 500 kg. Rezulta
tele au fost diferite însă de 
la o fermă la alta. Așa de 
pildă, ferma nr. 2, care a 
acordat o atenție mai mare 
repartizării terenurilor pe 
echipe și familii, lucrărilor 
de întreținere etc., a obți
nut o producție medie de 
3 011 kg la ha. Aceasta a 
făcut ca cooperatorii de

tivate o producție medie 
de 3 080 kg porumb boabe 
Ia hectar — ne spunea tov. 
Ion Neacșu, președintele 
cooperativei agricole Pot
coava — datorită unei or
ganizări mai bune a mun
cii. în funcție de fertilita
tea solurilor, diferențiat pe 
tarlale, s-au prevăzut pro
ducții mari, între 2 200— 
3 030 kg la hectar. întreaga 
suprafață a fost reparti
zată pe brigăzi, echipe, fa
milii de cooperatori. A- 
ceasta a permis ca toate 
lucrările să fie executate 
la timpul optim și de bună 
calitate. Este singurul an 
cînd am aplicat patru pră
șite la cultura porumbului.

e Cea mai mare producție din ultimii
ani S Cei harnici •— majoritatea
au cîștigat foarte bine ® Cooperativele
au putut vinde statului mii de tone

de cereale peste plan

ției să primească o retri
buție suplimentară de 
41 tone de porumb, față de 
numai 10 tone cît au primit 
cei din ferma nr. 1 care au 
obținut doar 2 200 kg la 
hectar. Deci, fiecare coope
rator a fost retribuit după 
cantitatea și calitatea mun
cii depuse : cei harnici au 
primit mai mult, iar cei 
care, nu și-au organizat 
bine munca și nu au execu
tat toate lucrările la timp 
— mai puțin".

Aplicarea acordului global 
a dovedit că se pot obține 
rezultate bune chiar și 
acolo unde ani de-a rîndul 
nu s-a ‘reușit să se pro
ducă mai mult de 1 000-- 
1 200 kg la hectar, pentru că 
așa cum se știe totul de
pinde de modul în care se 
muncește pămîntul. Și, în- 
tr-adevăr, muncind mai 
bine, cooperatorii din ca
drul consiliului intercoope- 
ratist Potcoava (din care 
fac parte cooperativele a- 
gricole Icoana, Corbu, Pot
coava și Sinești), au reușit 
să obțină in anul trecut o 
producție de peste 3 000 kg 
la hectar, cu 1 200—1 500 kg 
mai mare decît media ani
lor 1968—1970. „Am realizat 
de pe cele 450 hectare cul-

Ca urmare a depășirii sub
stanțiale a producției pla
nificate, 321 de familii din 
cele 447 cite au lucrat la 
cultura porumbului au pri
mit, pe lingă tariful stabilit 
la tona de produs, și retri
buție suplimentară. Au fost 
însă și dintre aceia care 
n-au lucrat bine pămîntul. 
Iată cîteva exemple. în a- 
ceeași tarla unde unii coo
peratori au realizat intra 
4 000—5 000 kg la ha, alții 
au obținut doar 1 200—1 500 
kg. Evident, cîștigul aces
tora din urmă a fost mai 
mic. S-a dovedit, așadar, că 
acei cooperatori care 
muncit mai bine au 

. retribuiți mai bine.
este drept, așa este 
tabil".

Aplicînd în general
lași sistem de retribuire, 
numeroase alte unități a- 
gri cole din județ au reali
zat producții bune de po
rumb. Cooperativa agricolă 
Izbiceni, de exemplu, a în
registrat o producție medie, 
pe cele 1 000 ha cultivate, 
de 4 400 kg la ha. * 
acesta s-au putut 
fondul central al 
2 400 tone porumb 
cu 300 tone peste prevederi. 
Cooperativa agricolă Gosta-

au 
fost 
Așa 

echi-

ace'

în felul 
livra la 
statului 

boabe,

văț a realizat în medie 
5 300 kg porumb la ha, li- 
vrînd la fondul statului 
1 400 tone porumb, față de 
800 tone cît avea planificat. 
Exemplele sînt mult mai 
numeroase. Reținem însă 
ideea principală și anume 
aceea că în felul acesta 
concomitent cu creșterea re
tribuției cooperatorilor s-au 
putut vinde și statului can- 
tită*i mari de produse.

Din păcate, însă, sînt șl 
unități care au tratat cu 
multă ușurință și superfi
cialitate sarcina introduce
rii acordului global, consi
liile de conducere nereu
șind să creeze cadrul cores
punzător care să asigure 
cunoașterea de către fie
care cooperator a conținu
tului și modalității de apli
care a acestei forme de re
tribuire. în aceste condiții 
nu e de mirare că rezulta
tele obținute sînt cu mult 
sub posibilități. în unele 
locuri s-a menținut chiar 
vechea formă de retribuire, 
care, după cum se știe, pre
zintă dezavantajul unifor
mizării retribuirii indife
rent de calitatea mun
cii depuse. Iată, de pildă, 
cooperativa agricolă din 
Coteana. : datorită lipsei de 
preocupare a consiliului de 
conducere pentru aplicarea 
acordului global, acesta a 
rămas numai în faza de in
tenție. în consecință lu
crările nu s-au executat la 
timp și de bună calitate, 
iar în.final nu s-a realizat 
producția planificată. A- 
ceeași situație și la coo
perativa agricolă Vișina 
Veche, unitate amplasată 
în sudul județului, care 
deține și o importantă su
prafață irigată, dar unde 
s-a obținut o recoltă cu 
600 kg mai mică decît cea 
planificată. Aici producția 
este mai scăzută chiar decît 
cea realizată de multe uni
tăți situate în nordul jude
țului și care au terenuri 
mai puțin fertile. Producții 
mici, cu totul sub poten
țialul solurilor de care dis
pun au înregistrat și coope
rativele agricole Obîrșia 
Veche, Obîrșia Nouă, Vtr- 
dastrița, Urzica, Rușinești, 
și Jieni. Cauzele sînt a- 
celeași.

Experiența a dovedit, a- 
șadar, că acordul global 
este o formă de retribuire 
a muncii deosebit de sti
mulativă. Acolo unde a fost 
corect aplicată și s-au asi
gurat condițiile organizato
rice și materiale necesare 
s-au obținut cele mai mari 
producții din ultimii ani. 
De aceea experiența aces
tor unități trebuie extinsă 
pe măsură ce se creează 
condițiile necesare.

EmiMan ROUĂ 
corespondentul „Scînfeii"

înființarea recentă în cadrul cabi
netelor județene și municipale de 
partid a centrelor de informare și 
documentare constituie o verigă im
portantă în activitatea de perfecțio
nare a pregătirii politico-ideologice a 
activului de partid, a comuniștilor, a 
tuturor oamenilor muncii, de introdu
cere în această activitate a unor mij
loace modeme. Funcționalitatea mul
tiplă cu care sint investite — ele tre
buie să servească deopotrivă informă
rii și documentării lectorilor și pro
pagandiștilor din învățămintul de 
partid, cadrelor didactice care pre
dau științe sociale, perfecționării pre
gătirii cadrelor de partid și de stat
— solicită din partea factorilor răs
punzători un serios efort de valorifi
care a experienței deja acumulate, 
prin funcționarea în ultimii doi ani 
in cadrul cabinetelor de partid a u- 
nor colective de documentare, pre
cum și mobilizarea cît mai fructuoa
să a forțelor existente pe plan lo
cal. Răspunderea principală revine 
comitetelor județene și municipale de 
partid, care au datoria să facă din 
aceste centre pîr- 
ghii importante 
de ridicare a ni
velului muncii i- 
deologice. Ce s-a 
realizat pozitiv pe 
această linie 7 Ce 
se proiectează pe 
viitor 7 Iată cite- 
va din întrebările 
la care am căutat 
să răspundem in 
ancheta de față.

Structurate pe 
diferite domenii
— construcție de 
partid, economie 
și conducerea'ac
tivității economi
ce, filozofie, so
ciologie, etică, is
toria mișcării 
muncitorești — 
colectivele de do
cumentare înfiin
țate pe baze ob
ștești în cadrul 
centrelor de in
formare și docu
mentare au înda
torirea de a selec
ționa, fișa și cata
loga materialele 
apărute în dome
niile de care 
se ocupă, de a 
întocmi bibliografii axate 
maticile învățămîntului de 
pe programele Universității 
de marxism-leninism, de 
ganiza în așa fel materialul

clasificat și operaționalizat. Aceasta 
este una din cauzele care influen
țează negativ atît. posibilitatea de 
manevrare și utilizare operativă a 
materialului, cit și formarea la orice 
propagandist a obișnuinței și de
prinderii de a consulta periodic nou
tățile care apar.

Un mijloc principal prin care co
lectivele de documentare pot să-și 
aducă o contribuție importantă la o- 
rientarea și pregătirea propagandiș
tilor și lectorilor, a celorlalte cadre 
de partid și de stat îl constituie în
tocmirea de culegeri cuprinzind ex
trase din documentele partidului nos
tru, precum și materiale selectate din 
diferite publicații pe anumite teme 
principale de studiu.

Pentru informarea operativă a 
unui număr cît mai larg de oameni, 
ne declara tov. Florica Jivoi, șefa 
catedrei de economie politică a ca
binetului județean de partid 
pregătim o culegere pe tema 
tatea socialistă multilateral 
tată". Ce va cuprinde ea 7 
enunțarea propriu-zisă a temei vor

Arad, 
„Socie- 
dezvol-

După

(ionarea pregătirii metodice a pro
pagandiștilor și lectorilor, pentru for
marea priceperii lor de a lucra cu 
oamenii, constituie o latură impor
tantă a muncii de informare și pre
gătire desfășurată in cadrul cabine
tului de partid. Tocmai în această 
idee — ne declara tov. Nicolae Co- 
jocaru, directorul cabinetului jude
țean de partid Piatra Neamț — am 
creat în cadrul centrului de docu
mentare un colectiv de metodică cu 
sarcini exprese pe linia îmbunătă
țirii stilului, modului de desfășu
rare a activității de propagandă. 
Una din realizările deosebit de utile 
a.le catedrei s-a dovedit a fi întoc
mirea „metodelor de activități".

Ce sint și cum ajută aceste me
tode lectorii și propagandiștii 7 Din 
discuție am reținut că din multiplele 
domenii ale muncii de propagandă 
— etică, disciplina muncii, infor
mare politică etc. — se alege cite 
o activitate model care se înregis
trează și se fotografiază. De exemplu, 
recent a fost organizată într-o între
prindere o masă

'FAPTUL 
'DIVERS 
| Prietenul
| căprioarelor

CENTRELE
DE INFORMARE
Șl DOCUMENTARE
instrumente noi în activitatea

politico-ed ucativă
a cabinetelor de partid

pe te- 
partid, 
serale 

a or- 
biblio- 

grafic incit el să poată fi consultat 
operativ și eficient de către un nu
măr cît mai mare de propagandiști, 
lectori, activiști de partid, cadre di
dactice etc. Tocmai de aceea, colec
tivele trebuie să cuprindă oameni de 
diverse specialități și cit mai com- 
petenți, capabili să depună o activi
tate calificată, să sesizeze și să cla
sifice ceea ce a apărut nou in do
meniul lor de activitate.

O experiență interesantă în acest 
sens am întilnit la cabinetul jude
țean de partid Arad.

— Noi. am cooptat în colectivul de 
documentare specialiști din între
prinderi, documentariști, cadre di
dactice etc. — ne spunea tov. Eugen 
Olcean, directorul cabinetului. Cu a- 
jutorul lor am reușit să sistemati
zăm în fișierul de la cabinet nu nu
mai materialele proprii, ci și pe cele 
aflate la diferitele, biblioteci din o- 
raș, care prezintă interes pentru ac
tivitatea ideologică. Un avantaj de
osebit al acestei modalități de lucru 
este acela că se menține un contact 
continuu cu actualitatea. ’ cu preocu
pările cele mai noi în diferite do
menii, preocupări pe care ni le fac 
cunoscute specialiștii respectivi.

Din discuția avută a reieșit preg
nant în evidență necesitatea alcătui
rii cît mai judicioase a colectivului 
de documentare. Că așa stau lucru
rile o dovedește faptul că acolo un
de această cerință a fost bine înțe
leasă — la Oradea, Arad, de pildă 
—. s-a realizat de pe acu.m o anu
mită organizare a materialului și 
sint în curs de înfăptuire alte obiec
tive promițătoare. Din păcate, la 
majoritatea cabinetelor pe la care 
am trecut, fondul de carte existent 
— biblioteca — nu era încă suficient

urma extrase, texte din documentele 
de partid care se referă direct la 
problema în discuție. Apoi, in con
tinuare, vor fi înserate lecții și con
sultații, precum și o listă bibliografi
că cît mai cuprinzătoare, referiri, pă
reri, opinii din materialele de ana
liză, de comentariu, apărute în di
ferite publicații, grupate și ele în mod 
sistematic, pe probleme.

în scopul acordării unui sprijin 
mai susținut și mai substanțial ce
lor care activează în cercurile eco
nomice ale învățămîntului de partid 
— ne spunea tov. Ion Ban, director 
adjunct al cabinetului de partid al 
județului Bihor — pregătim în pre
zent lecții și material documentar pe 
teme importante din domeniul eco
nomic cum sint : „Probleme ale mar
ketingului", „Decizia ca verigă im
portantă a procesului de conduce
re", „Selecționarea, formarea și per
fecționarea personalului, problemă 
majoră a unei întreprinderi socialis
te" etc.

Investigarea realizărilor obținute 
în diferite sectoare ale construcției 
socialiste pe plan local, a mutațiilor 
calitative produse în viața fiecărui 
oraș și întreprinderi, întocmirea u- 
nor materiale care să le sintetizeze 
și să le popularizeze constituie un 
domeniu de lucru fructuos al . co
lectivelor de documentare. în plus, 
o asemenea preocupare ar răspunde 
și cerinței de a lega strîns învăță- 
mîntul de partid de practică, de 
viață. Meritoriu ni se pare proiec
tul cabinetului județean de partid 
Arad de a întocmi cu ajutorul Cen
trului de documentare statistică și 
al Direcției economice o sinteză 
cumentară privind realizările 
toate domeniile înfăptuite în 
cincinalului trecut, completate 
grafice, tabele statistice care să 
tărească și să facă mai ușor de 
ținut cele expuse teoretic.

— în cadrul colectivului de 
cumentare noi am creat o formație 
de lucru mai mică care se ocupă 
special cu elaborarea de grafice, ta
bele, schițe, inspirate din realizările 
obținute de județul Galați în dife
rite domenii ale activității sociale — 
ne spunea tov. loan VcJinkov, direc
torul cabinetului județean de partid. 
De asemenea, în cadrul Buletinului 
informativ pentru lectori și propa
gandiști, editat de secția de propa
gandă a comitetului județean, pu
blicăm permanent o rubrică docu
mentară intitulată „Județul Galați 
I» confluența celor două cincinale", 
in cuprinsul căreia sint relevate preg
nant și sugestiv' realizările cincinalu
lui trecut, prevederile și obiective
le cincinalului în curs pentru județul 
nostru.

Cu toate acestea, preocupările de 
a alcătui materiale care să reflec
te și să popularizeze realizările 
obținute în ultimul timp pe pian 
local sint încă sporadice și chiar 
acolo unde există se materializează 
greu. E necesar ca asemenea preocu
pări să fie intensificate întrucît, chiar 
dacă impun un mare efort de cerce
tare, de conlucrare cu factorii compe- 
tenți din județe, eficiența lor în plan 
educativ este deosebit de ridicată.

— Preocuparea de a perfecționa 
continuu propria activitate, dublată 
de grija permanentă pentru perfec

rotundă, la care, a- 
lături de oameni 
bine pregătiți 
profesional și po
litic, au participat 
și cei în a căror 
activitate există 
multe deficiențe, 
în a căror com
portare se mani
festă abateri de 
la normele eticii 
noastre. Desigur, 
discuția a gravitat 
in jurul temelor 
profesionale și e- 
tice. Ulterior a 
fost alcătuită o 
broșură, intitulată 
„Față în față", în 
care este consem
nată întreaga dis
cuție ce a avut 
loc însoțită de fo
tografii. Un astfel 
de material—pînă 
acum au fost rea
lizate circa 250 — 
poate servi drept 
ghid, îndreptar cu 
titlul orientativ 
pentru oricare 
propagandist care 
dorește să organi
zeze ceva asemă
nător.

La Centrul de 
pe lingă cabi- 

de partid Ga-

Deși vînător (sau, poate toc
mai de aceea), Tudor Bratu, din 
comuna Mărăcineni (Argeș), este 
un mare prieten al animalelor 
pădurii. Cea mai recentă do
vadă : în cursul anului trecut, 
împreună cu familia, a îngrijit 
— nu-i nici o exagerare vînăto- 
rească — nu mai puțin de 16 
iezi de căprioară, găsiți pe tere
nurile fondului de vînătoare 
Ștefănești. Desigur, o muncă 
migăloasă de care însă vînăto- 
rul se poate considera pe deplin 
mulțumit. La sosirea iernii, de 
îndată ce au ajuns Ia vîrsta 
cînd se puteau descurca sin
guri, toți cei 16 iezi au fost 
lăsați în libertate pe diferite 
fonduri de vînătoare. Dacă-și 
mai amintesc de prietenul lor, 
nu știu. Tudor Bratu le păs- 

o

do- 
din 
anii 

cu 
în-, 
re-
do-

documentare de 
netul județean 
lăți am întilnit o preocupare spe
cială pentru folosirea mijloacelor ■ 
moderne in munca de propagandă. 
Concomitent cu extinderea rețelei de 
cinecluburi și realizarea unor filme 
pe teme educative, o activitate in
tensă se depune pentru transpunerea 
unor date, idei, pe diapozitive, îhcît 
lecțiile, consultațiile să fie însoțite de 
proiecții, care să le facă mai dare, 
mai ușor de înțeles.

Investigațiile ne-au prilejuit și o 
altă concluzie : puțin, încă foarte 
puțin s-a înfăptuit de către colecti
vele de documentare pe linia popu
larizării muncii lor, ca și pe linia 
sensibilizării tuturor celor care pot 
și trebuie să beneficieze de rezulta
tele muncii de clasificare și ordo
nare a materialului bibliografic. 
Faptul că mulți propagandiști și 
lectori, așa cum au subliniat inter
locutorii noștri, nu solicită mate
riale, nu vin să le consulte la bi
bliotecă, se datorește în bună parte 
și unor insuficiente eforturi de popu
larizare a avantajelor care le pre
zintă astăzi consultarea fișelor bi
bliografice pentru realizarea unor 
documentări. selective, dar temeinice 
în același timp. Insistăm cu deose
bire asupra acestui neajuns întrucit 
munca de clasificare bibliografică 
este adeseori concepută și desfășu
rată ca ceva în sine, independent, și 
nu ca o muncă ce trebuie să serveas
că precis orientării, informării și 
documentării celor interesați, din
colo de care ar fi lipsită de orice 
sens.

După cum arătam la început, cen
trele de informare și documentare 
au o multiplă funcționalitate,■' ‘iar 
factorii răspunzători trebuie să ve
gheze continuu la îndeplinirea ei. 
Din investigațiile noastre reiese 
însă că acest deziderat este realizat 
intr-o măsură mai mică. Astfel, 
prea puțin material oferă ele pen
tru informarea de nivel mai înalt 
care le este necesară profesorilor 
de științe sociale, activiștilor de 
partid și altor cadre cu munci de 
răspundere. Evident, așa cum ne-au 
relatat mai mulți interlocutori, în 
îndeplinirea acestei sarcini centrele 
de informare și documentare trebuie 
ajutate într-o măsură mai ridicată 
de către organele centrale de docu
mentare în sensul de a le furniza 
materialele ce nu apar în mod cu
rent în presă, de a Ie pune la dis
poziție informații, studii, bibliogra
fii care interesează și învățămintul 
ideologic. în același timp, trebuie 
arătat că o parte din vină Ie revine 
înseși cabinetelor, întrucît multe din 
materialele de sinteză pe care le 
primesc nu sînt valorificate in ca
drul fondului documentar.

Se impune ca organele de partid, 
județene și municipale, să analizeze 
mai profund, acum Ia început de 
drum, felul în care centrele de do
cumentare își pot îndeplini cît mai 
bine sarcinile ce le revin, să le în
drume în așa fel incit ajutorul pe 
care acestea îl acordă informării, 
documentării și pregătirii politice a 
propagandiștilor, lectorilor, activiști
lor, cadrelor didactice, să fie cît mai 
operativ, real și eficient.

Paul DOBRESCU

La Uzina de prelucrare a maselor plastice tiin lași

Creșterea si diversificarea 
continuă a producției

(Urmare din pag. I)

Colectivul de muncitori, tehni
cieni și ingineri de la Uzina de 
prelucrare a maselor plastice din 
Iași, încheind anul 1971 cu 12 zile 
înainte de termen, au putut realiza 
suplimentar diverse produse in va
loare de peste 25 milioane lei.

— Avansul cîștigat — ne-a spus 
tovarășul Dumitru Chetraru, ingi- 
ner-șef cu producția — ne-a per
mis să pregătim din timp și cît 
mai bine fiecare instalație și loc 
de muncă în parte, să ne apro
vizionăm cu materiile prime ne
cesare, fapt care a făcut ca încă 
din prima zi a noului an să reali
zăm cu 5 la sută mai multe pro
duse prelucrate din mase plastice 
față de planul stabilit. Luni și 
marți s-au evidențiat, în mod deo
sebit, colectivul de la instalația de 
confecționat saci din polietilenă 
destinați exportului și cel care

produce țevi din policlorură de 
vinii.

Pe agenda noutăților anului 
1972 pentru uzina ieșeană figu
rează producerea unor repere de 
piese pentru autoturismul „Dacia 
1 300“ și pentru noul tip de auto
camion de mare tonaj asimilat de 
curînd la uzinele „Steagul roșu" 
din Brașov. Nu peste mult timp 
vor fi realizate butoaie și canistre 
din PVC, precum și granule din 
polietilenă cu calități superioare, 
în acest fel, în 1972 uzina ieșeană 
va ajunge la peste 150 de sorti
mente, față de 120 pînă acum, care 
vor materializa hărnicia și pri
ceperea întregului colectiv de 
muncitori, ingineri și tehnicieni 
de aici. In fotografie : Aspect din 
atelierul de sacî industriali.

Manole CORCACI
corespondentul „Scinteii"

Derulăm imagini trecu
te. Căsuțe îngrămădite, 
colbuite vara de furtunile 
de praf. îngropate iarna 
pînă la streașină în năme
ții de zăpadă. Prăvălii in
salubre. Locuri de trafic 
pentru aurul Bărăganului. 
Aur scăldat în sudoare. Cei 
care ridicau munții de 
pîine n-aveau pîine, con
damnați fiind, ca niște 
dezmoșteniți ai soartei, la 
pelagră, la asuprire și mi
zerie.

Revenim la realitățile 
înconjurătoare.

— Efortul nostru princi
pal — ne spune tov. Gh. 
Sapon, vicepreședinte al 
Comitetului executiv al 
Consiliului, popular jude
țean Ialomița — se con
centrează acum pe o direc
ție precisă : Închegarea 
microraionului nr. 1 dm 
zona Gară — Spital — Cri- 
vaie.

— Vreți să încercați o 
privire generală asupra a- 
cestui microraion 7

— Ce v-aș putea spune 7 
Să mă rezum mai bine la 
o cifră : in final, adică in 
1975, va cuprinde 5100 de 
apartamente. Se vor con
strui și la Slobozia blocuri 
de cîte 11 etaje.

Relatarea stimulează in

teresul pentru comparații, 
în cei trei ani de cînd Slo
bozia a devenit centrul po
litic și administrativ al ju
dețului Ialomița, numărul 
apartamentelor construite 
a crescut de 12 ori față de 
1968. Peste un sfert din 
populația existentă acum în 
Slobozia s-a mutat în lo
cuințe noi. Piața civică

firește, pe zonele folclorice 
ale Bărăganului. în felul 
acesta, cei care vor pă
trunde într-un viitor nu 
prea îndepărtat în sălile 
muzeului se vor redesco
peri pe ei înșiși, cu tradi
țiile și obiceiurile trecute 
din veac în veac, într-o e- 
pocă în care socialismul a 
oferit prilej de afirmare a

fate de cele 38 săli de 
clasă.

1971. Numărul acestora 
s-a dublat. S-a construit 
liceul pedagogic. încă un 
liceu de cultură generală, 
o nouă școală generală cu 
8 clase, un internat și o 
cantină școlară. Și, pe li
nia acestor eforturi de a 
asigura generației tinere

PE BULEVARDUL CHIMIEI
centrală — „8 Mai" — în 
curs de finisare, oferă 
deja o idee conclu
dentă a direcției de 
dezvoltare • urbanistică a 
Sloboziei. Aici, și în alte 
locuri, vor fi amplasate 
grupuri statuare, expresie 
simbolică a avintului con
structiv pe care Slobozia ii 
trăiește din plin în ultimii 
ani. Aicf se află amplasată 
clădirea muzeului județean 
de etnografie, adevărată 
bijuterie arhitectonică, ce 
va adăposti colecții de artă 
populară din toată țara, 
accentul principal căzind,

întregului potențial con
structiv și creator.

După cum se vede, edilii 
orașului n-au 'omis din 
ecuația preocupărilor lor 
grija pentru nevoile spiri
tuale ale oamenilor care 
constru!esc un prezent și 
viitor fără precedent Vai- 
de-ei-ilor de altădată. Am 
putea adăuga la cele spuse 
în această direcție multe 
lucruri cu valoare de ar
gument convingător. Fon
duri însemnate se cheltu
iesc anual și aici pentru 
construcții social-cuțturale.

în 1968, de pildă, spa
țiile școlare erau reprezen-

condiții optime de edu
care și formare ca buni 
și devotați cetățeni ai 
României socialiste, încă 
un adaos : creșele și grădi
nițele durate în acest răs
timp însumează un total 
de 440 locuri.

Avînd ca reper imaginile 
înfățișate de primarul Slo
bozie!, de arhitecta șefă a 
orașului, nu ne este greu 
să ne închipuim viitorul a- 
cestei așezări a cărei ori
zontalitate n-o tulbura in 
trecut absolut nimic. Co
șuri de fabrică împung azi 
cerul în zona industrială ce 
se constituie tot mai vigu

ros. Coșuri noi de fabrică 
se adaugă cu fiecare an. 
Blocuri noi se plantează pe 
„Bulevardul Chimiei" și 
pe alte artere vitale ale 
orașului. Blocuri noi, pînă 
la 11 etaje, se vor planta 
în anii ce vin. Edificii de 
cultură se întruchipează 
din fantezia și calcu
lul riguros al arhitecților. 
Slobozia își pierde de
finitiv caracteristicile tra
diționale de oraș uitat în 
cîmpie, colbuit vara, îne
cat in nămeți iarna. Cîști- 
gă în schimb pe planul ur
banității, se afirmă viguros 
în familia orașelor intrate 
pe circuitele revitaliza- 
toare ale industrializării. 
Capitala lanurilor de grîu 
și porumb din Bărăgan as
piră în egală măsură la 
mîndria orașelor devenite 
industriale, ca rezultat al 
preocupării consecvente a 
conducerii partidului și sta
tului nostru pentru îm
bunătățirea repartizării te
ritoriale a forțelor de pro
ducție pe întreg cuprinsul 
țării. Miinile care-o durea
ză 7 Aceleași miini ale oa
menilor din cîmpia nesfâr
șită care-și leagă astfel 
destinul lor de destinul a- 
cestei așezări renăscute în 
anii noștri, anii edificării 
socialiste a patriei.
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trează însă, în orice caz', 
caldă amintire.

Benzinăria 
casă !

Vasile Fărcaș și Ion PlătlCĂ 
din Dej locuiesc împreună su> 
același acoperiș. Intr-una din 
zilele trecute, primul s-a întilnit 
cu prietenul său M. Szabaslay. 
Acesta din urmă i-a cerut cheia 
de la apartament pentru a se 
odihni cîteva ceasuri. De îndață 
ce s-a văzut la căldură. în loc 
șă se odihnească, Szabaslay a 
început să umble prin dulapuri. 
Negăsind însă nimic demn de 
gusturile și preferințele sale, 
musafirul a vizitat și locuința 
lui I.P. Aici a dat peste o ade
vărată... benzinărie : un teanc 
de bonuri de benzină în valoare 
de 11 384 lei ! Le-a luat și le-a 

Tot căutînd 
—„ ele, in
cele din urmă a nimerit la mi
liție, care, după atîta osteneală, 
i-a propus o lungă perioadă de 
odihnă. Acum organele în drept 
urmează să stabilească în ce 
scopuri ținea I.P. o asemenea 
rezervă de bonuri de benzină 
în casă. Pentru că păstrarea 
unei „rezerve" atît de mari în 
asemenea condiții este... infla
mabilă 1

Puneti-i«T
In ziua de 27 iunie 1977, 

Gheorghe Burileanu din Re
șița, cartierul Lunca Birzavei, 
microraionul, II, Sc. 1, care dor
mea pe propriu' său s*wlio. s-a 

: trezit.., , sub rotile unei mașini ! 
Visase ? Din păcate, nu. Șoferul 
Leon Băcescu. născut la 2 au
gust 7945. în comuna. Costesti, 
județul Vaslui, cu ultimul do
miciliu stabil în orașul Birlad, 
str. Soveja nr. 26 (carnet de 
conducere categoriile C și E 
nr. 0452976, eliberat de I.M..I. 
Iași la. 29 mai 7968), a intrat cu 
o mașină proprietatea I.G.O. 
Reșița, intr-un apartament de la 
parterul unui bloc de locuințe, 
distrugînd mașina și aproape 
toate lucrurile aflate în casă. 
Doar printr-o întâmplare fericită 
locatarul și șoferul au scăpat cu 
viață. De îndată ce a săvîrșit 
această ispravă. conducătorul 
auto I Z~ 
însă fără nici 
întâlniți (dună 
tătile, se află 
mintiți-i că a 
accidentului și 
secință

Leon Băcescu a dispărut 
’ ‘ o urmă. Dacă-l 

toate vrobabili- 
prin Birlad), a- 

fugit de la. locul 
•procedați in con-

Decont...
penal

Ștefan Mitrache. director a! 
întreprinderii „Electromontaj" 
din Cîmpina. Florea Mihai, 
contabil șef, Traian Tancu, șef 
de lot și Dumitru Dumitru, 
maistru în aceeași întreprindere, 
au sustras din unitate. în cursul 
anului 1971 materiale de con
strucție (ciment, cărămizi, tablă, 
fier-beton) a căror valoare de
pășește 100 000 de lei. Toate 
aceste materiale au fost folo
site ia construirea unor locuin
țe proprietate personală. Pen
tru „acoperire", au întocmit a- 
vize de expediție fictive și alte 
acte false de scădere. Organele 
de anchetă care au stabilit 
aceste fapte au constatat tot
odată că ei au folosit și auto
camioanele întreprinderii pentru 
diferite transporturi în interes 
personal, adăugind în acest fel 
la preiudiciul amintit încă 
22 000 de lei. Acum, după defi
nitivarea cercetărilor, urmează... 
decontul prevăzut de lege.

Fiat... lux !
Ieri, pe la orele 8 dimineața, 

un călător din tramvaiul 4, re
marca — mai în glumă, mai în 
serios — că „I.D.E.B.-uI face 
concurență soarelui". Și obser
vația nu venea din senin. In 
zona blocurilor noi din cartierul 
Colentina, sute de becuri insta
late pe stilpii rețelei de ilumi
nat public încercau parcă... să 
eclipseze astrul strălucitor de pe 
cer. Să nu fi văzut cei de la
I. D.E.B. că s-a făcut ziuă 7 Tot 
ce se poate. Pentru că, la orele
II. 39, locatarii cartierului amin
tit se întrebau dacă nu cumva 
cei în cauză au nevoie de și mai 
multe lămpi pentru a vedea... 
lumina zilei. Ce-i drept, uituci 
care să lase aprinse un bec-două 
s-au mai văzut. Ba mai mult, 
putem spune că nici faptul re
latat nu este chiar inedit nici în 
București, nici în alte orașe. Cu 
adevărat nou și inedit ar fi însă 
să se facă lumină și în privința 
acestei risipe, astfel incit uitu
cii în cauză să o suporte din 
propriul buzunar.

Rubricâ redactată de s 
Dumitru TÎRCOB 
Gheorghe DAVID 

cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"
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PRIVIND GOSPODĂRIREA APELOR ÎN SOCIALISTĂ ROMÂNIA
Comitetul Executiv al Comitetului Central al Parti

dului Comunist Român a hotărît ca proiectul de lege pri
vind gospodărirea apelor în Republica Socialistă Româ
nia să fie supus dezbaterii publice pentru a da posibili
tatea comitetelor executive ale consiliilor populare, ca
drelor din economie, specialiștilor, tuturor oamenilor 
muncii să-și aducă contribuția la definitivarea acestei 
legi.

Propunerile, sugestiile și observațiile în legătură cu 
acest proiect de lege vor fi înaintate consiliilor populare 
Județene, Ministerului Agriculturii, Industriei Alimentare, 
Silviculturii și Apelor, precum și presei centrale și locale.

în scopul conservării resurselor de 
apă ale țării, gospodăririi lor rațio
nale, protecției calității apelor și 
apărării populației și a bunurilor îm
potriva acțiunii distructive a apelor, 
Marea Adunare Națională adoptă 
prezenta lege :

CAPITOLUL I

Dispoziții generale
ART. 1 — în Republica Socialistă 

România, gospodărirea apelor consti
tuie o problemă de stat.

Ministerul Agriculturii, Industriei 
Alimentare, Silviculturii și Apelor, 
prin Consiliul Național al Apelor, în
făptuiește politica partidului și sta
tului cu privire la buna gospodărire 
a apelor și asigurarea surselor de 
apă pentru necesitățile întregii eco
nomii naționale și ale populației, 
coordonează, îndrumă și controlează 
folosirea și protecția calității surse
lor de apă.

Amenajarea apelor, conservarea și 
folosirea lor rațională, protecția ca
lității împotriva poluării, prevenirea 
și apărarea împotriva acțiunii dis
tructive a apelor sînt sarcini la a 
căror înfăptuire trebuie să participe, 
conform legii, toate organele și or
ganizațiile de stat, organizațiile coo
peratiste, alte organizații obștești și 
toți locuitorii țării.

ART. 2. — Sînt supuse prevederilor 
prezentei legi :

a) apele de suprafață : cursurile de 
apă naturală și artificiale, lacurile 
naturale și artificiale, bălțile ;

b) apele subterane, inclusiv izvoa
rele :

c) apele maritime interioare ;
d) marea teritorială.
Sînt, de asemenea, supuse prevede

rilor prezentei legi albiile cursurilor 
de apă. cuvetele lacurilor, malurile, 
faleza, plaja mării, fundul apelor 
maritime interioare și al mării teri
toriale, precum și lucrările ce se 
construiesc pe ape sau au legătură 
cu apele prin care, direct sau indi
rect. se produc modificări definitive 
său temporare în regimul de scur
gere sau în calitatea apelor.

Apele ce formează sau traversează 
frontiera de stat sînt supuse dispo
zițiilor prezentei legi, în măsura în 
care prin convenții internaționale, la 
care Republica Socialistă România 
este parte, nu se prevede altfel.

ART. 3. — Prin gospodărirea ane
lor, în sensul prezentei legi, se în
țelege totalitatea măsurilor și lucră
rilor menite să asigure în mod uni
tar regimul anelor cel mai corespun
zător intereselor generale, în vederea 
prevenirii și combaterii acțiunii dis
tructive a apelor, folosirii lor rațio
nale pentru satisfacerea nevoilor so
cial-economi ce. si proteiării lor îm
potriva epuizării și poluării.

ART. 4. — în vederea coordonării 
activității de gospodărire a anelor, 
pentru amenaiarea complexă și va
lorificarea optimă a resurselor de 
apă, pentru protecția acestora împo
triva poluării, precum și pentru pre
venirea acțiunii distructive a anelor. 
Consiliul National al Anelor asigură 
întocmirea. în colaborare cu minis
terele. celelalte organe centrale și 
comitetele executive ale consiliilor 
populare județene sau al municipiu
lui București, interesate, a planurilor 
de amenaiare ale bazinelor hidro
grafice din Republica Socialistă 
România.

Planurile de amenajare evidenția
ză situația cantitativă și calitativă a 
resurselor de apă, pe bazine hidro
grafice. stabilesc excedentul și defi
citul de apă în raport cu nevoile 
dezvoltării social-economice și indi
că măsurile-cadru cele mai potrivite 
din punct de vedere tehnic și econo
mic pentru soluționarea, pe etape, a 
problemelor de gospodărire a anelor, 
in cadrul amenajării de perspectivă 
a bazinelor hidrografice.

Planurile de amenajară sau. cînd 
este cazul, numai schemele hidroteh
nice de amenajare complexă se re
actualizează periodic, corespunzător 
etapelor de dezvoltare ale economiei 
naționale.

ART. 5 — Gospodărirea apelor se 
face planificat.

Propunerile de plan pentru lucră
rile de puneri în valoare complexă a 
surselor de apă și pentru lucrările 
complexe de apărare împotriva acțiu
nii distructive a apelor se fac de Mi
nisterul Agriculturii, Industriei Ali
mentare, Silviculturii și Apelor, care, 
prin Consiliul National al Apelor, cen- 
tralizează cererile de apă și propu
nerile pentru lucrări de apărare ale 
ministerelor, celorlalte organe cen
trale, comitetelor executive ale con
siliilor populare județene și al mu
nicipiului București și le corelează, 
stabilind lucrările cele mai eficiente 
din punct de vedere al folosirii com
plexe și încadrării acestora in 
perspectiva gospodăririi apelor.

Pentru lucrările ce se construiesc 
pe ape sau au legătură cu' apele și 
care modifică regimul de scurgere sau 
calitatea acestora, altele decît cele 
prevăzute la alineatul precedent, pro
punerile de plan se fac de ministere, 
celelalte organe centrale și comite
tele executive ale. consiliilor popu
lare județene sau al municipiului 
București, cu acordul Ministerului A- 
griculturii. Industriei Alimentare, Sil
viculturii și Apelor.

ART. 6 — Apele și lucrările de 
gospodărire a apelor — noduri hodro- 
tehnice, acumulări, derivații, prize 
importante — se vor folosi complex, 
in scopul satisfacerii cu aceeași can
titate de apă și prin aceeași lucrare 
a unui număr cit mai mare de ce
rințe și pentru coordonarea folosirii 
apelor cu măsurile de combatere a 
efectului lor distructiv și cu măsu
rile de protecție a resurselor de apă 
Împotriva epuizării și poluării.

CAPITOLUL II

Prevenirea și combaterea 
acțiunii distructive a apelor

SECȚIUNEA I

Măsuri generale privind 
apărarea împotriva acțiunii 

distructive a apelor
ART. 7. —în vederea prevenirii și 

combaterii acțiunii distructive a ape
lor, prin planul și bugetul de stat 
se asigură mijloacele necesare pen
tru construirea principalelor lucrări 
de regularizare a cursurilor de apă, 
acumulări, apărări de maluri, îndi
guiri, corectări de torenț.i, desecări, 
asanări, împăduriri de terenuri de
gradate, prevenirea și combaterea e- 
roziunii solului, precum și pentru ac
tivitatea de prognoză hidrometeoro- 
logică și de avertizare asupra peri
colului de inundații.

In zonele expuse acțiunii distructi
ve a apelor, organizațiile socialiste, 
celelalte persoane juridice, precum și 
persoanele fizice sînt obligate să ia 
măsurile și să execute lucrările nece
sare pentru apărarea bunurilor pe 
care le au în proprietate, administra
re directă sau folosință.

SECȚIUNEA A ll-A

Scurgerea apelor
ART. 8. — Apele trebuie lăsate să 

se scurg'ă conform cursului natural, 
deținătorii terenurilor din aval fiind 
obligați a primi apele ce curg în mod 
natural de pe terenurile situate în a- 
monte.

Lucrările de barare sau traversare 
a cursurilor de apă, digurile, podu
rile, drumurile* căile ferate, canalele 
și orice alte lucrări care pot consti
tui obstacoie în scurgerea naturală a 
-apelor vori fi'astfel, executate încît să 
nu se înrăutățească condițiile de 
scurgere.

ART. 9. — Lucrările sau orice alte 
măsuri prin care se modifică regimul 
de scurgere a apelor pot fi executa
te numai cu avizul organelor de gos
podărire a apelor, dat asupra docu
mentației tehnice, în conformitate cu 
prevederile legii. Pentru lucrările si 
măsurile care modifică șenalul apelor 
pe care se face navigație sau gaba
ritele de navigație, este necesar și a- 
vizul Ministerului Transporturilor și 
Telecomunicațiilor.

ART. 10. — Cei ce schimbă fără a- 
vizul organelor de gospodărire a ape
lor regimul de scurgere a apelor și 
prin aceasta cauzează sau ar putea să 
cauzeze pagube vor fi obligați de 
Consiliul Național al Apelor să resta
bilească situația inițială.

In caz de refuz, Consiliul Național 
al Apelor va dispune desființarea lu
crărilor executate cu încălcarea pre
vederilor prezentei legi sau executa
rea lucrărilor suplimentare ce se im
pun, pe cheltuiala celor vinovați.

SECȚIUNEA A III-A 

Protecția albiilor, malurilor 
și lucrărilor de apărare

ART. 11. — Albia este partea din 
valea naturală prin care se scurg a- 
pele ce se colectează din bazinele hi
drografice.

Albia prin care se scurg apele la 
niveluri mici și mijlocii constituie al
bia minoră, iar suprafețele de teren 
peste care se revarsă apele la nive
luri mari constituie albia majoră.

Delimitarea albiilor se face de or
ganele de gospodărire a apelor, cu 
consultarea organelor de cadastru 
funciar și a deținătorilor cu orice 
titlu a terenuriloi riverane.

ART. 12. — Albiile minore ale 
cursurilor de apă și cuvetele lacurilor 
sau bălților în starea lor naturală, 
precum și fundul apelor maritime in
terioare și al mării teritoriale sînt în 
administrat ea directă a organelor de 
gospodărire a apelor. Cuvetele lacu
rilor sau bălților în starea lor natu
rală, aflate pe terenurile aparținînd 
organizațiilor socialiste, altor persoa
ne juridice sau persoanelor fizice, se 
administrează de acestea, potrivit in
dicațiilor organelor de gospodărire a 
apelor.

ART. 13. — Terenurile care alcă
tuiesc albiile majore ale cursurilor de 
apă sau formează zone inundabile ale 
lacurilor și bălților se folosesc de cei 
ce le au în proprietate, administrare 
directă sau folosință, cu respectarea 
prevederilor prezentei legi.

ART. 14. — Riveranii și beneficiarii 
folosințelor de apă sînt datori să par
ticipe la executarea lucrărilor de în
treținere a albiei, pe porțiunea pe 
care sînt riverani sau beneficiari de 
folosință, pentru a împiedica eroda
rea, prăbușirea malurilor ori împot
molirea albiei din cauza vegetației 
dăunătoare sau altor obstacole care 
ar stingheri scurgerea normală a apei.

Organele de gospodărire a apelor 
coordonează îndeplinirea de către ri
verani și beneficiarii de folosin‘ă a 
obligației ce le revine, potrivit pre
vederilor alineatului precedent, _ sta
bilind sarcinile și contribuția fiecăruia 
din ei și acordînd. la nevoie, asisten
ța tehnică de specialitate.

In cazul în care albiile sînt amena
jate prin construcții, terasamente sau 
alte lucrări. întreținerea, repararea 
și refacerea acestor lucrări, precum și 
întreținerea albiilor pe zona amena
jată, revine celor ce au în adminis
trare directă sau în folosință lucră
rile respective.

Lucrările de întreținere a albiei mi
nore și a malurilor în localitățile ri

verane cursurilor de apă, In zonele 
neamenajate, se asigură de organele 
de gospodărire a apelor. La aceste lu
crări se poate folosi și contribuția bă
nească și în muncă a locuitorilor din 
aceste localități. în conformitate cu 
dispozițiile Legii organizării contri
buției bănești și in muncă pentru 
efectuarea unor lucrări de interes 
obștesc.

ART. 15. — Depozitarea de mate
riale de orice fel, în albiile apelor, 
nu este permisă decît cu aprobarea 
organelor de gospodărire a apelor, 
dată cu acordul deținătorului de te
ren.

ART. 16. — Este interzisă plantarea 
sau tăierea arborilor și arbuștilor de 
pe terenurile ce nu fac parte din 
fondul forestier, situate în albiile a- 
pelor, fără aprobarea organelor de 
gospodărire a apelor, dată cu consul
tarea organelor silvice.

Pentru terenurile ce constituie fond 
forestier, situate în albiile apelor, tă
ierile de arbori și împăduririle se vor 
face pe baza planurilor cuprinse în 
amenajamentele silvice avizate de or
ganele de gospodărire a apelor.

In zonele în care se află poduri, 
podețe sau alte lucrări de artă ori 
plantații de protecție a terașamente- 
lor căilor de comunicație, aprobarea 
prevăzută la alineatul precedent se 
va elibera și cu consultarea organe
lor care au în administrare directă 
sau în folosință aceste lucrări, iar în 
zonele în care se face navigație și cu 
acordul organelor competente ale Mi
nisterului Transporturilor și Teleco
municațiilor.

In zonele declarate parcuri națio
nale sau rezervații naturale aproba
rea se va da și cu acordul Comisiei 
pentru ocrotirea monumentelor na
turii.

La cererea organelor de gospodărire 
a apelor, iar pentru apele naviga
bile și a Ministerului Transporturilor 
și Telecomunicațiilor, deținătorii de 
terenuri sînt obligați să facă; plan
tări sau defrișări în albii, dacă inte
resele apărării malurilor, asigurării 
scurgerii nestingherite a apelor, fo
losirii apelor sau navigației impune 
aceasta, cu respectarea prevederilor 
legale.

ART. 17. — Exploatarea nisipului, 
pietrișului, pietrei de rîu, argilelor, 
marnelor și altor materiale din al
biile sau din malurile.cursurilor de 
apă, lacurilor sau mării este permisă 
numai pe baza și în condițiile autori
zației eliberate de oficiile județene 
de gospodărire a apelor.

In cazul în care exploatarea afec
tează baraje, căi de comunicație, po
duri și alte lucrări de artă, pentru 
obținerea autorizației este necesar 
și acordul acelor care_ au în admi
nistrarea directă sau în folosință a- 
cele baraje, căi de comunicație, po
duri sau alte lucrări de artă.

Se exceptează de la prevederile 
acestui articol extragerile de balast 
sau nisip efectuate de către orga
nele Ministerului. Transporturilor șl 
Telecomunicațiilor pe cursurile de 
apă navigabile, în scopul întreținerii 
șenalului navigabil, precum și extra
gerile efectuate în scopul întreținerii 
șenalului navigabil al canalelor din 
Delta Dunării, de către unitățile de 
exploatare a stufului.

Sînt, de asemenea, exceptate de la 
prevederile acestui articol, extrage
rile de materiale din albii în cantități 
mici pentru trebuințele gospodăriilor 
aparținînd persoanelor fizice. Aceste 
extrageri se pot face numai la o dis
tanță de minimum 200 m de postu
rile hidrometrice sau de alte lucrări 
hidrotehnice și cu aprobarea comite
tului executiv al consiliului popular 
pe a cărui rază teritorială se face ex
tragerea, care, în funcție de condițiile 
locale, va stabili, de la caz la caz, a- 
ceste cantități, astfel încît să nu se 
provoace degradări ale albiilor și ma
lurilor.

Extragerile de materiale din albii 
în cantități pînă la 1003 mc pe an, 
necesare întreținerii drumurilor pu
blice, se pot autoriza global la în
ceputul anului, pe baza listei de am
plasamente, prezentată de beneficiar.

ART. 18. — In vederea îmbunătă
țirii regimului de scurgere a apelor, 
modul de amenajare și exploatare a 
terenurilor expuse degradării sub 
influența apelor se stabilește, după 
caz, de organele agricole, silvice sau 
piscicole cu acordul organelor de 
gospodărire a apelor și al comitetelor 
executive ale consiliilor populare 
municipale, orășenești^ și comunale, 
iar. pe cursurile de apă navigabile și 
cu acordul organelor Ministerului 
Transporturilor și Telecomunicații
lor.

ART. 19. — Pentru ca apele să nu 
fie: lipsite de protecția pe care le-o 
asigură pădurile și pentru îmbunătă
țirea’ regimului de scurgere a ape
lor, ■ în pădurile din zonele de deal 
și munte se vor limita tăierile de 
arbori, la nivelul prevăzut în amena
jamentele silvice, iar suprafața par
chetului ce se va tăia ras nu va 
depăși 10 hectare.

Planurile de împădurire și de am
plasare a masei lemnoase de exploa
tat, precum și planurile de lucrări 
pentru combaterea eroziunii solului, 
regularizarea scurgerii apei pe ver- 
sanți și de stingere a torenților, pe 
bazine hidrografice, vor fi avizate de 
organele de gospodărire a apelor.

în bazinele hidrografice în care 
există sau sînt prevăzute a se realiza 
diguri, canale, baraje și lacuri de 
acumulare, organele interesate vor 
lua măsuri de protecție a acestora., 
prin lucrări de combatere a eroziunii 
solului, de regularizare a scurgerii 
apei pe versanți și de amenajări sil
vice în bazine, precum și prin apli
carea unor reguli speciale de între
ținere a lucrărilor executate și de ex
ploatare a fondului forestier.

ART. 20. — In scopul protejării 
lacurilor de acumulare, barajelor, 
digurilor, canalelor sau altor lucrări 
de acest fel, in jurul sau în lungul 
lor, vor fi prevăzute zone de pro
tecție.

Mărimea zonelor de protecție și 
modul de folosire a terenurilor din 
aceste zone se stabilesc prin hotări- 
re a Consiliului de Miniștri.

ART. 21 — Terenurile situate în 
zona dig-mal vor putea fi folosite 
numai în condițiile compatibile cu 
interesele apărării împotriva acțiunii 
distructive a apelor, stabilite de or
ganele de gospodărire a apelor de 
acord cu cei ce au în exploatare și 
întreținere digurile.

ART. 22. — La cererea angajaților 
organelor de gospodărire a apelor, 
deținătorii terenurilor riverane sînt 
obligați să permită :

a) trecerea sau c'rculația angajați- 
lor organelor de gospodărire a ape

lor, în scopul îndeplinirii îndatoriri
lor ce revin acestor organe ;

b) efectuarea in albie și pe ma
luri de studii și măsurători privind 
regimul apelor, precum și întreți
nerea instalațiilor destinate acestor 
activități ;

c) transportul și depozitarea ma
terialelor și utilajelor pentru acțiuni 
de asigurare a scurgerii apelor și de 
apărare împotriva acțiunii distruc
tive a acestora, precum și executa
rea de lucrări de intervenție în acest

Dacă accesul la ape al angajaților 
organelor de gospodărire a apelor, 
în scopurile prevăzute la acest arti
col, nu se poate face decît prin te
renuri agricole și forestiere sau prin 
terenuri aparținînd Ministerului For
țelor Armate, Ministerului Afaceri
lor Interne sau Consil’ului Secu
rității Statului, căile de acces se vor 
stabili de acord eu organele care au 
în administrare, folosință sau pro
prietate aceste terenuri. în cazul te
renurilor agricole sau forestiere la 
stabilirea că:lor de acces se va ob
ține și acordul comitetului executiv 
al consiliului popular municipal, 
orășenesc sau comunal, după caz. 
Pentru daunele cauzate culturilor, 
deținătorii terenurilor vor fi despă
gubiți conform normelor legale.

ART. 23. — In scopul protecției 
digurilor, barajelor și altor lucrări 
de apărare împotriva acțiunii dis
tructive a apelor, este interzis, fără 
autorizația organelor de gospodărire 
a apelor :

a) a extrage pămînt sau alte ma
teriale din diguri, baraje sau d:n 
alte lucrări de apărare, precum și 
din zonele de protecție ale acestora;

b) a planta pomi și arbori de orice 
fel pe diguri, baraje și pe alte lu
crări de apărare ;

c) a circula cu vehicule sau a tre
ce cu animale pe diguri sau baraje, 
în afară de cazul cînd acestea sînt 
carosabile, sau trecerea se face prin 
locuri anume destinate acestui scop ;

d) a lăsa animale să pască pe di
guri sau pe baraje, pe maluri sau în 
albii, în zonele în care sînt execu
tate lucrări, precum și în perime
trele de protecție ale acestora.

SECȚIUNEA A IV-A 

Organizarea apărării 
împotriva inundațiilor 

și ghețurilor
ART. 24. — Apărarea împotriva 

inundațiilor și ghețurilor constituie 
o sarcină permanentă pentru toate 
organele și organizațiile de stat, 
celelalte organizații socialiste, pre
cum și o îndatorire pentru toți lo
cuitorii țării.

ART. 25. — îndrumarea, coordo
narea și controlul măsurilor de apă
rare împotriva inundațiilor și ghețu
rilor, pe întreg teritoriul Republicii 
Socialiste Rpmânia,. se .face...de C.on- 
siV.ul Național’ al Apelor, prin Comi
sia centrală de apărare împotriva 
inundațiilor și' ghețurilor, din care 
fac parte reprezentanți ai ministere
lor și altor organe centrale intere
sate.

Pe teritoriul fiecărui județ și al 
municipiului București acțiunea de 
apărare împotriva inundațiilor și 
ghețurilor este coordonată și contro
lată de comitetele executive ale con
siliilor populare, prin comisii jude
țene, municipale, orășenești sau co
munale de apărare împotriva inun
dațiilor și ghețurilor.

In cadrul ministerelor, celorlalte 
organe centrale, precum .și la unită
țile care pot fi afectate de inundații, 
se constituie comandamente de apă
rare împotriva inundațiilor și ghețu
rilor.

Componența, atribuțiile și modul 
de orgamzare și funcționare a comi
siilor și comandamentelor de apărare 
împotriva inundațiilor și ghețurilor 
se stabilesc prin Regulamentul de 
apărare împotriva inundațiilor și 
ghețurilor, care se aprobă prin hotă- 
rîre a Consiliului de Miniștri.

ART. 26. — Apărarea împotriva 
Inundațiilor și ghețurilor se desfă
șoară pe bază de planuri de apărare 
ce se întocmesc pentru fiecare județ, 
municipiu, oraș și comună de comi
tetul executiv al consihului popular 
local, cu asistența tehnică a oficiu
lui județean de gospodărire a ape
lor, iar pentru fiecare obiectiv de 
anărat. de cei ce au în administrare 
directă sau în folos:nță acele obiec
tive. Conținutul-cadru al planurilor 
de apărare se stabilește în Regula
mentul de apărare împotriva inun
dațiilor și ghețurilor.

ART. 27. — In perioadele de ape 
mari, spre a se evita producerea de 
calamități, la propunerea comisiilor 
județene de apărare împotriva inun
dațiilor și ghețurilor. Comisia cen
trală de apărare împotriva inunda
țiilor și ghețurilor poate dispune 
inundarea dirijată a unor incinte 
dinainte stabilite prin planurile de a- 
părare împotriva inundațiilor și ghe
țurilor sau să introducă restricții în 
funcționarea sistemelor de evacuare 
a apelor, deținătorii terenurilor rive
rane fiind obligați să permită reți
nerea provizorie a apelor pe tere
nurile lor.

Despăgubirea celor dăunați prin re
ținerea provizorie a apelor sau prin 
inundarea terenurilor în mod dirijat 
se aprobă în raport de paguba cau
zată, prin hotărîre a Consiliului de 
Miniștri, la propunerea și pe baza 
documentațiilor întocmite în acest 
scop de comitetele executive ale con
siliilor populare județene sau al mu
nicipiului București, cu avizul Minis
terului Agriculturii, Industriei Ali
mentare, Silviculturii și Apelor.

ART. — 28. — în cazuri deosebite, 
la acțiunea de apărare împotriva 
inundațiilor și ghețurilor participă și 
forțele armate ale Republicii Socia
liste România. Intervenția fo’-țelor 
armate se face prin unitățile militare 
din zonă, pe baza dispozițiilor date, 
după caz. de Ministerul Forțelor Ar
mate, Ministerul Afacerilor Interne 
sau Consiliul Securității Statului.

ART. 29. — Organizațiile socialiste 
sînt obligate să asigure întreținerea 
corespunzătoare a lucrărilor de apă
rare împotriva inundațiilor și ghe
țurilor, Ia obiectivele expuse inunda
țiilor, aflate în administrarea sau în 
folosința lor și să le înzestreze cu 
unelte, materiale și utilaje, conform 
normativelor în vigoare.

ART. 30. — în caz de pericol de 
inundații sau al altor calamități pro
duse de ape. deținătorii terenurilor 
riverane sînt obligați să permită fo
losirea pămîntului, nisipului, pietri
șului. pietrei și a altor materiale din 
albii, ostroave și malurile apelor. în 
vederea executării lucrărilor urgente 

de apărare împotriva acțiunii dis
tructive a apelor.

în cazul terenurilor din fondul fo
restier cu vegetație lemnoasă, tere
nurilor cu construcții, zonelor por
tuare, curților, instalațiilor subtera
ne, precum și în cazul terenurilor 
aflate în administrarea Ministerului 
Forțelor Armate, Ministerului Aface
rilor Interne și Consiliului Securității 
Statului, dispozițiile alineatului pre
cedent se aplică numai cu acordul 
deținătorilor.

ART. 31. — în perioadele de ape 
mari, pentru prevenirea sau comba
terea calamităților provocate de ă- 
cestea, toți locuitorii apți de muncă 
sint obligați ca, la cererea organelor 
locale ale administrației de stat, să 
participe la acțiunea de apărare or
ganizată de acestea. De asemenea, în 
același scop organizațiile socialiste, 
celelalte persoane juridice și persoa
nele fizice sînt obligate, la cererea 
acelorași organe, să pună la dispozi
ție materialele, uneltele, mijloacele 
de transport și utilajele ce le dețin, 
pentru a fi folosite la acțiunea de 
apărare, în condițiile prevăzute de 
lege.

CAPITOLUL III

Folosirea apelor
ART. 32. — Apele vor fi gospodă

rite astfel încît să se asigure folosi
rea lor rațională și complexă, pentru 
satisfacerea cerințelor de apă, actuale 
și de perspectivă, ale populației și 
economiei.

ART. 33. — Cerințele noi de apă se 
satisfac din resursele de apă dispo
nibile, în ordinea importanței social- 
economice a folosințelor, stabilită 
prin prezenta lege sau alte acte nor
mative.

Satisfacerea cerințelor de apă pen
tru populație primează față de orice 
altă folosință.

Au prioritate, de asemenea, alimen
tarea cu apă a unităților de deservire 
a populației și a sectorului zootehnic.

în caz că. într-o anumită zonă, nu 
există resurse de apă disponibile și 
apar cerințe de apă justificate, care 
au prioritate din punct de vedere so
cial-economic, acestea pot fi satisfă
cute din resursele de apă reparti
zate anterior altor folosințe.

în acest caz, organele de gospo
dărire a apelor vor stabili noului 
beneficiar al folosinței de apă, prin 
avizul dat în conformitate cu art. 
59, lucrările sau măsurile pe care 
acesta trebuie să le realizeze pentru 
a se asigura funcționarea în conti
nuare a folosințelor de apă limitate.

ART. 34. — Apele subterane, in
clusiv izvoarele, sînt destinate în 
primul rînd alimentării cu apă po
tabilă a populației și nu pot fi folo
site în alte scopuri, cu excepția stin
gerii incendiilor, decît în cazul în 
care cerințele, de. alimentare cu apă 
a populației nu sînt afectate.

ART. 35. — Apa potabilă din re
țeaua de alimentare cu apă a cen
trelor populate este destinată satis
facerii cerințelor populației și acti
vităților social-economice, care nu 
pot fi lipsite de apă potabilă.

Această apă poate fi destinată și 
altor folosințe, numai dacă s-a asi
gurat satisfacerea cerințelor prevă
zute la alineatul precedent și numai 
cu condiția ca noile folosințe să poa
tă fi limitate sau desființate, în ca
zul cînd se ivesc cerințe noi pentru 
alimentarea cu apă a populației.

ART. 36. — Organizațiile care fo
losesc apa sînt obligate să adopte 
tehnologii de producție bazate pe 
consumuri de apă cît mai mici și 
să economisească apa prin recircu- 
lare sau folosire repetată. ; Consiliul 
Național al Apelor stabilește, în co
laborare cu ministerele și celelalte 
organe centrale interesate, norme cu 
privire la consumurile de apă și ur
mărește aplicarea lor.

ART. 37. — Deținătorii de terenuri 
pot folosi liber, pentru trebuințele 
lor, apele care cad și se adună în 
mod natural din ploi și zăpezi pe 
aceste terenuri.

Apele de suprafață și subterane 
pot fi folosite liber, de oricine, pen
tru băut, adăpat, spălat, îmbăiat și 
alte trebuințe gospodărești, cu res
pectarea normelor sanitare și de 
protecție a calității apelor, dacă pen-- 
tru aceasta nu se folosesc nici un 
fel de instalații sau se folosesc in
stalații de mică capacitate destinate 
exclusiv satisfacerii necesităților 
gospodăriei proprii.

ART. 38. — Folosirea apelor d# 
suprafață și subterane, pentru ali
mentări cu apă potabilă sau indus
trială, irigații, piscicultura, ștuficul- 
tură, plutărit, flotaj, agrement, pro
ducerea de energie sau în orice alte 
scopuri, în afara celor prevăzute la 
art. 37. este permisă numai pe baza 
și în condițiile autorizației eliberate 
de oficiile județene de gospodărire a 
apelor.

ART. 39. — Dacă din cauze natu
rale sau alte cauze obiective, resur
sele de apă se micșorează astfel in
cit debitele de apă autorizate nu pot 
fi asigurate în întregime tuturor fo
losințelor, organele de gospodărire a 
apelor pot aplica restricții tempo
rare in consumul de apă.

Restricțiile se aplică în funcție de 
importanța social-economică a folo
sințelor, pe bază de planuri întoc
mite de organele de gospodărire a 
apelor, în colaborare cu beneficiarii 
folosințelor de apă. aprobate de co
mitetele executive ale consiliilor 
populare județene.

La aplicarea restricțiilor se va 
acorda prioritate satisfacerii alimen
tării cu apă a populației, unităților 
de deservire a populației, sectorului 
zootehnic și asigurării rezervei de 
apă pentru stingerea incendiilor. La 
unitățile piscicole amenajate, restric
țiile nu vor depăși limita critică de 
viețuire a peștelui.

ART. 40. — Navigația, pescuitul, 
folosirea apelor minerale și termale, 
precum și exploatarea stufului in 
Delta Dunării sînt reglementate prin 
norme speciale. Lucrările ce se exe
cută. în aceste scopuri, dacă modifi
că regimul de scurgere sau calitatea 
apelor, sînt supuse prevederilor pre
zentei legi.

Navigația, plutăritul, flotajul și 
pescuitul vor fi efectuate astfel în
cît să nu se producă stricăciuni ma
lurilor și albiilor, construcțiilor și 
instalațiilor din albii, monumentelor 
naturii și să nu se stinjenească fo
losirea apei de către alți îndrep
tățiți.

ART 41. — Gospodărirea apelor 
subterane de sub straturile freatice 
se face pe baza resurselor de apă 
confirmate de Comisia republicană de 
rezerve geologica.

ART. 42 — Pentru odihna și re- 
creerea oamenilor și valorificarea 
frumuseților naturii, organele centra
le și locale ale administrației de stat, 
în colaborare cu Ministerul Turismu
lui și alte organe interesate, se îngri
jesc de studierea și amenajarea de-a 
lungul cursurilor de apă sau în jurul 
lacurilor a unor zone turistice și de 
agrement.

CAPITOLUL IV

Protecția calității apelor
ART. 43 — Ministerele, celelalte or

gane centrale, organele locale ale ad
ministrației de stat, organizațiile so
cialiste. alte persoane juridice, pre
cum și toți locuitorii țării, au dato
ria de a proteja apele împotriva '-po
luării. astfel ca acestea să poată fi 
folosite în scopurile pentru care sînt 
necesare populației, economiei și pen
tru ocrotirea vieții acvatice.

ART. 44. — Prin poluarea apelor 
se înțelege alterarea caracteristicilor 
naturale — fizice, chimice, biologice 
sau bacteriologice — ale apelor, în 
urma căreia acestea devin dăunătoare 
sănătății populației, animalelor și ve
getației sau necorespunzătoare folo
sirii potriv’t destinației lor.

ART. 45; — Evacuarea apelor uzate 
ori aruncarea sau injectarea. în orice 
mod. de materii care pot produce po
luarea apelor de suprafață sau sub
terane nu este permisă decît pe baza 
și în condițiile autorizației eliberate 
de oficiile județene de gospodărire a 
apelor.

Evacuarea și injectarea de ape u- 
zate sau alte materii în orizonturile 
acvifere subterane, situate sub stra
tul freatic, se face și cu avizul De
partamentului geologiei din Ministe
rul Minelor, Petrolului și Geologiei, 
potrivit dispozițiilor legale în vi
goare.

ART. 46. — Ape uzate, în înțelesul 
prezentei legi, sînt apele care se 
scurg după ce au făcut obiectul unei 
folosiri, cum sînt apele utilizate în 
așezări omenești, spitale, sanatorii, 
fabrici, uzine, mine, schele, ferme 
zootehnice, depozite, scurgerile de la 
nave și ambarcațiuni, precum și scur
gerile de ape din precipitații sau din 
alte surse care s-au încărcat cu 
substanțe străine provenite de la a- 
ceste folosințe.

Apele care în urma folosirii devin 
radioactive sau își măresc nivelul de 
radioactivitate naturală se consideră, 
de asemenea, ape uzate.

ART. 47. — Folosirea, transportul, 
manipularea și depozitarea de mate
riale ori alte substanțe pe ape. în zo
nele din jurul apelor și în orice alt 
loc din care aceste materiale ori sub
stanțe ar putea ajunge în apele de 
suprafață sau subterane, se va face 
în astfel de condiții încît să nu se 
producă poluarea apelor.

ART. 48. — Ministerele, celelalte 
organe centrale și comitetele execu
tive ale consiliilor populare județene 
și al municipiului București vor lua 
măsuri pentru construirea de stații 
și instalații de epurare la unitățile 
de sub îndrumarea și controlul lor 
care evacuează ape uzate cu un con
ținut ce depășește limitele stabilite 
de organele de gospodărire a apelor. 
Pentru apele uzate radioactive, a- 
ces-te limite se stabilesc în colaborare 
cu organele centrale de stat compe
tente.

Obligația prevăzută la alineatul 
precedent se referă și la completarea 
sau extinderea stațiilor și instalațiilor 
de epurare existente, pe măsură ce 
capacitatea acestora devine insufi
cientă.

Unitățile care evacuează ape uzate 
în rețelele de canalizare ale centre
lor populate sau ale altor beneficiari 
sînt obligate să respecte condițiile de 
calitate impuse de organele de ex
ploatare ale acestor rețele, conform 
normativelor în vigoare din acest do-* 
meniu, asigurînd. atunci cînd este ca
zul, epurarea apelor uzate la locul 
de producție, pînă la nivelul necesar.

ART. 49. — Este interzisă darea 
în exploatare de noi unități sau ex
tinderi de.unități existente care, prin 
activitatea lor, pot constitui surse de 
poluare a apelor, fără stații și instala
ții de epurare, ori fără alte lucrări 
sau măsuri de protecție a calității 
apelor, prevăzute în avizul de gospo
dărire a apelor. Prin acest a- 
viz, pe lingă condițiile de epu
rare a apelor uzate, organele de 
gospodărire a apelor pot impune 
unităților industriale, care se alimen
tează cu apă din surse de suprafață, 
să evacueze apele epurate în amon
te de propria lor captare, ca o măsu
ră de siguranță suplimentară de pro
tecție a calității apelor.

ART. 50. — Organizațiile care po
sedă stații sau instalații de epurare 
a apelor sînt obligate să le exploa
teze la capacitatea necesară asigură
rii calității apelor împotriva poluării 
și să le întrețină în bune condiții, în 
conformitate cu normele tehnice de 
epurare și cu prevederile autorizației 
eliberate de organele de gospodărire 
a apelor.

ART. 51. — La stabilirea sau schim
barea procedeelor tehnologice, unită
țile care evacuează ape uzate vor lua 
măsuri pentru reducerea în cît mai 
mare măsură a volumului de ape uza
te. micșorarea nocivității acestor ape, 
recuperarea materialelor valoroase și 
epurarea apelor uzate evacuate, pînă 
la limitele stabilite de organele de 
gospodărire a apelor.

ART. 52. — In caz de poluare gravă 
a apelor, precum și în cazul existen
ței unui pericol de poluare gravă 
care amenință sănătatea populației 
sau poate produce pagube însemnate 
economiei, Consiliul Național al Ape
lor poate dispune oprirea- funcționă
rii unității sau instalației care pro
voacă poluarea apei, pînă la înlătu
rarea cauzelor, cu încunoștințarea 
prealabilă a organului central sau 
a comitetului executiv al consiliului 
popular județean ori al municipiului 
București, în subordinea căruia se 
află unitatea sau instalația în cauză.

ART. 53. — Pentru asigurarea ca
lității apei potabile, Ministerul Sănă
tății stabilește condițiile de potabili- 
tate a apei, măsurile sanitare nece
sare la instalațiile de alimentare cu 
apă și la punctele de consum și asi
gură controlul asupra acestora.

In vederea protejării surselor . și 
instalațiilor de alimentare cu apă 
potabilă se instituie în jurul aces
tora zone de protecție sanitară in 
care, pe lingă măsurile prevăzute în 
acest capitol, se aplică și măsuri de 
protecție speciale. Stabilirea zonelor 
de protecție sanitară și a regimului 

de folosire a terenurilor din acesta 
zone se reglementează prin norme le
gale speciale.

ART. 54. — Organele de gospodă
rire a apelor asigură organizarea fon
dului de date privind calitatea ape
lor, prin urmărirea sistematică a a- 
cestora și pun la dispoziția organiza
țiilor socialiste, la cererea acestora, 
rezultatele studiilor și cercetărilor în
treprinse. precum și date cu privire 
la condițiile de descărcare a apelor 
uzate în apele de suprafață sau sub
terane. La constituirea fondului. de 
date privind calitatea apelor contri
buie toate organizațiile care efec
tuează analize de ape; în condițiile 
ce se vor stabili prin hotărîre a Con
siliului de Miniștri.

ART. 55. — Organele de gospodă
rire a apelor exercită, potrivit nor
melor legale, controlul sistematic al 
aplicării măsurilor de protecție a ca
lității apelor. în acțiunea de control 
a aplicării măsurilor de protecția ca
lității apelor colaborează cu orga
nele sanitare, piscicole și vînătorești, 
turistice și cu alte organizații de stat 
și obștești.

CAPITOLUL V
Proiectarea, executarea, 

întreținerea și exploatarea 
lucrărilor ce se construiesc 

pe ape sau au legătură 
cu apele

ART. 56. — în sensul prezentei 
legi, prin lucrări ce se construiesc 
pe ape sau au legătură cu apele, se 
înțelege :

a) Lucrări de apărare împotriva ac
țiunii distructive a apei : îndiguiri, 
apărări și consolidări de maluri și 
albii, rectificări și reprofilări _ de al
bii. lucrări de dirijare a apei, com
baterea eroziunii solului, corectări de 
torenți, desecări și asanări, alte lu
crări de apărare ;

b) lucrări de folosire a apelor eu 
instalațiile aferente : alimentări cu 
apă potabilă, industrială și pentru 
irigații, amenajări piscicole, amena
jări stuficole. centrale hidroelectrice; 
folosințe hidromecanice^. _ amenajări 
pentru navigație, plutărit și flotaj, 
poduri plutitoare, amenajări pentru 
agrement sau balneare, alte lucrări 
de acest fel ;

c) lucrări de protecție a ~ calității 
apelor sau care influențează calita
tea aDelor : lucrări de canalizare, 
deversare și evacuare de ape uzate, 
stații și instalații de epurare, injec
ții de apă în subteran, alte asemenea 
lucrări*;

d) lucrări ce modifică regimul de 
scurgere a anelor : acumulări, deri
vații, traversări, amenajări pentru 
balastiere și exploatări de materiale, 
împăduriri și defrișări, perde.le anti- 
erozionale său. filtrante, orice lucrări 
în altrile cursurilor de ape și în 
lacuri ;

e) lucrări ee se execută pe plaja 
mării, fundul apelor maritime inte
rioare și al mării teritoriale sau lu
crări pentru apărarea țărmului 
mării ;

f) lucrări de foraje. instalații 
hidrometrice, borne topohidrografice 
și orice alte lucrări de studii de te
ren în legătură cu apele.

ART. 57. — La elaborarea docu
mentațiilor tehnice pentru lucrările 
prevăzute la art. 56 se va ține sea
ma de prevederile planurilor de 
amenajare a bazinelor hidrografice, 
care au caracter director pentru toa
te lucrările ce se construiesc pe ape 
sau au legătură cu apele.

Planurile de amenajare vor fi avu
te în vedere și la executarea altor 
lucrări decît cele enumerate în art. 
56. în scopul conservării amplasa
mentelor viitoarelor lucrări; de pu
nere în valoare a resurselor" de apă.

Organele de gospodărire a apelor 
vor ține la dispoziția unităților inte
resate, planurile de amenajare la 
care se referă prevederile . acestui 
art-col.

Art. 58. — Dacă o lucrare din ca
tegoria celor enumerate la art. 56 
este corespunzătoare sau poate fi fă
cută corespunzătoare spre a fi folo
sită simultan de mai multe părți in
teresate, acestea se pot asocia pen
tru a executa în colaborare! lucrarea 
de interes comun.

Organele de gospodărire a apelor 
vor prevedea. în avizul asupra do
cumentației tehnice, asocierea și co
laborarea părților interesate, ori de 
cite ori din punct de vedere al gos
podăririi apelor și al eficienței eco
nomice este mai indicat ca,; în locul 
mai multor lucrări din categoria ce
lor prevăzute în art. 56, să se reali
zeze o lucrare cu caracter complex, 
după un proiect unitar.

De asemenea, în lipsa unor preve
deri legale sau a unei înțelegeri 
între părți, organele de gospodărire 
a apelor stabilesc în aviz, care sînt 
părțile ce urmează să se | asocieze, 
cotele cu care acestea urmează să 
participe la cheltu'elile de execuție 
în raport cu foloasele sau interesele 
fiecăreia din ele, precum și terme
nele la care urmează sa fie asigu
rate fondurile necesare:

ART. 59. — In vederea folosirii 
raționale și complexe a apelor, pro
tecției calității apelor și evitării pa
gubelor produse de acțiunea distruc
tivă a apelor, documentațiile tehnice 
ale lucrărilor ce se construiesc pe 
ape sau au legătură cu apele trebuie 
să aibă avizul conform al organelor 
de gospodărire a apelor.

Competențele de avizare se stabi
lesc prin hotărîre a Consiliului de 
Miniștri.

Avizul organelor de gospodărire a 
apelor se referă la :

a) încadrarea lucrărilor în planul 
de amenajare a bazinului hidrografic 
respectiv ;

b) . asigurarea scurgerii normale a 
apelor ;

c) apărarea împotriva acțiunii dis
tructive a apelor ;

d) posibilitățile de satisfacere a 
debitului de apă solicitat ;

e) coordonarea cu folosințele de 
apă existente și cu interesele rive
ranilor ;

f) protecția calității apelor ;
g) folosirea complexă a apelor și 

a lucrărilor hidrotehnice și adopta
rea celor mai raționale și economice 
soluții din punct de vedere al gos
podăririi apelor ;

h) stabilirea condițiilor de exploa
tare a lucrărilor din punct de vedere 
al gospodăriri* apelor ;

(Continuare în pag. a IV-a)
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i) respectarea convențiilor interna
ționale privitor la apele ce formează 
sau traversează frontiera de stat.

Consiliul Național al Apelor stabi
lește conținutul documentației teh
nice pentru obținerea avizului de la 
organele de gospodărire a apelor și 
procedura avizării.

Dacă lucrarea nu este pusă în exe
cutare în termen de doi ani și jumă
tate de la data avizării, este necesar 
un nou aviz.

ART. 60. — Planurile și schemela 
hidrotehnice de amenajare a bazine
lor hidrografice și reactualizările pe
riodice ale acestora, precum și docu
mentațiile tehnice ale lucrărilor com
plexe de gospodărire a apelor de im
portanță deosebită, se avizează de 
organul colectiv de conducere al Con
siliului Național al Apelor, cu parti
ciparea reprezentanților organelor 
centrale și locale interesate.

ART. 61. — Se exceptează de la 
prevederile art. 59 :

a) lucrările cu caracter provizoriu 
pentru alimentarea cu apă a lucră
rilor de organizare de șantier, precum 
și a forajelor de cercetare geologică, 
dacă debitul total prelevat nu depă
șește doi litri pe secundă ;

b) injecțiile în scopuri tehnologice 
a apelor de zăcămînt provenite de la 
schelele de extracție a țițeiului, care 
nu produc poluarea straturilor de apă 
traversate.

ART. 62. — Avizul organelor de 
gospodărire a apelor prevăzute în art. 
59 este necesar și în caz de modifi
care sau desființare a unor lucrări 
ale căror documentații tehnice au 
fost anterior avizate, dacă se schim
bă elementele avute în vedere la 
emiterea avizului inițial.

ART. 63. — Organele de gospodă
rire a apelor pot obliga pe cei ce so
licită să li se atribuie un drept de 
folosință, precum și pe cei cărora li 
s-a atribuit un astfel de drept, să 
execute lucrările sau să ia măsurile 
necesare pentru a nu se înrăutăți re
gimul de scurgere ori calitatea ape
lor, a nu se stînjeni funcționarea fo
losințelor existente sau ce se vor crea 
și a nu se provoca pagube riverani
lor din amonte și aval.

ART. 64. — Darea în exploatare de 
către beneficiarii de folosințe, a lu
crărilor pentru extragerea de mate
riale din albii pentru folosirea ape
lor ori pentru evacuarea apelor uza
te nu este permisă decît pe baza și 
în condițiile autorizației prevăzute în 
art. 17, 38 și 45 din prezenta lege.

La eliberarea autorizației, organele 
de gospodărire a apelor verifică res
pectarea prevederilor avizului dat în 
conformitate cu art. 59 din prezenta 
lege și stabilesc, ținînd seama de a- 
cest aviz, modul în care se va exer
cita dreptul de folosință și vor fi ex
ploatate lucrările.

ART. 65. — Autorizațiile se solicită 
de organizațiile socialiste, celelalte 
persoane juridice sau de persoanele 
fizice care exploatează lucrările.

Pentru lucrările care deservesc mai 
mulți beneficiari se eliberează o sin
gură autorizație, celui care are in 
administrare directă sau în folosință 
acea lucrare. Branșamentele și racor
durile se aprobă de titularii autoriza
ției, în limitele drepturilor și cu res
pectarea, condițiilor prevăzute în au
torizația'! de exploatare a lucrării.

Consiliul Național al Apelor stabi
lește conținutul documentației tehni
ce necesare eliberării autorizației și 
procedura emiterii acesteia.

ART. 66. — Autorizația se poate 
elibera pe timp nedeterminat sau cu 
termen.

Dreptul dobîndit în baza autoriza
ției nu poate fi transmis fără acor
dul organelor de gospodărire a ape
lor.

Autorizația pentru folosirea tempo
rară a apei pentru lucrări de foraj 
geologice se poate da global, la în
ceputul anului, pe baza listei de am
plasamente a punctelor de prelevare 
a apei ce se au în vedere în apel an.

ART. 67. — Autorizația își pierde 
valabilitatea în următoarele cazuri :

a) a expirat termenul pentru care 
a fost eliberată ;

b) drepturile dobîndite nu sînt 
exercitate timp de doi ani consecutiv.

ART. 68. — Autorizația poate fi 
modificată, suspendată sau retrasă 
de organele care au eliberat-o, dacă :

a) resursele, de apă sau albiile au 
suferit schimbări esențiale față de si
tuația avută în vedere la eliberarea 
autorizației ;

b) apar noi cerințe de apă care 
trebuie satisfăcute cu prioritate ;

c) din cauze neprevăzute sau din 
culpa titularului autorizației, exerci
tarea în continuare a dreptului do
bîndit periclitează viața sau sănăta
tea populației, ori securitatea bunu
rilor obștești sau ale persoanelor fi
zice.

ART. 69. — Lucrările construite pe 
ape sau avînd legătură cu apele sint 
fonduri fixe ale organizațiilor socia
liste care le-au construit sau le-au 
dobindit în orice mod.

ART. 70. — Cei ce ati în proprietate, 
administrare directă sau în folosință 
lucrări construite pe ape sau avînd 
legătură cu apele sînt obligați să le 
întrețină in bune condiții și să le 
exploateze în conformitate cu preve
derile avizelor și autorizațiilor elibe
rate de organele de gospodărire a 
apelor.

In cazul în care lucrarea de gospo
dărire a apelor deservește mai mulți 
beneficiari, aceștia se pot asocia în 
vederea întreținerii și exploatării.

ART 71. — Lucrările construite pe 
ape sau avînd legătură cu apele. în 
care sînt interesați mai mulți bene
ficiari. se intrețin și se exploatează, 
după caz :

a) de beneficiarul principal stabi
lit prin actul de aprobare a lucrării ;

b) de fiecare beneficiar pentru 
partea de lucrări aferentă ;

c) de asociația beneficiarilor;
d) de organele de gospodărire a 

apelor sau de alte organizații specia
lizate stabilite prin dispoziții legale.

In cazurile prevăzute la acest arti
col, modul de întreținere și de ex
ploatare a lucrărilor se stabilește prin 
regulament elaborat de părțile inte
resate. In regulament se stabilesc și 
cotele- de participare la cheltuielile 
comune de întreținere și exploatare, 
ori de cite ori pentru apa livrată, 
primirea de ape uzate în emisar sau 
pentru servicii prestate prin inter
mediul lucrărilor, nu sint stabilite 
prețuri sau tarife legale.

Dacă întreținerea și exploatarea 
lucrărilor nu se face de organele de 
gospodărire a apelor, regulamentul 
prevăzut la aliniatul precedent va fi 
avizat de aceste organe.

In lipsa unor prevederi legale sau 
în caz de neînțelegere între părți, 
organele de gospodărire a apelor 
stabilesc cine sînt părțile interesate 
în întreținerea și exploatarea lucră

rilor prevăzute în acest articol, pre
cum și cota lor de participare la 
suportarea cheltuielilor comune.

ART. 72. — Cei ce renunță la fo
losirea unei lucrări construite pe ape 
sau avînd legătură cu apele sînt obli
gați, la cererea organelor de gospo
dărire a apelor, să desființeze această 
lucrare, dacă împiedică scurgerea 
apelor în caz de refuz, Consiliul Na
țional al Apelor este în drept să 
dispună desființarea lucrării pe chel
tuiala beneficiarului de folosință.

CAPITOLUL VI

Măsuri pentru apărarea 
și conservarea terenurilor 

agricole în legătură 
cu executarea lucrărilor 

ce se construiesc pe ape 
sau au legătură cu apele

ART. 73. — Proiectarea și execu
tarea lucrărilor ce se construiesc pe 
ape sau în legătură cu apele se va 
face cu respectarea prevederilor le
gale privind apărarea, conservarea 
și folosirea terenurilor agricole.

ART. 74. — La stabilirea trasee
lor și amplasamentelor lucrărilor de 
îndiguiri, apărări și consolidări de 
maluri, rectificări și reprofilări de 
albii și de combatere a eroziunii so
lului se va urmări evitarea ocupării 
de terenuri arabile, vii sau livezi.

ART. 75. — La proiectarea lucră
rilor de folosire sau protecție a cali
tății apelor, ca stații de pompare, 
rezervoare, stații de tratare, stații de 
epurare, stații de transformare elec
trice, ateliere, clădiri anexe, se vor 
adopta amplasamente, dispoziții în 
plan și soluții constructive care să 
asigure o folosire maximă a terenu
rilor ocupate, evitînd spații neutili
zate in scop tehnologic.

In cazul dezvoltării unor lucrări 
de genul celor prevăzute la alineatul 
precedent se va urmări folosirea ma
ximă a terenurilor din perimetrul 
deja afectat lucrărilor existente, pen
tru a se evita sau reduce la strictul 
necesar scoaterea din producția a- 
gricolă a altor terenuri.

ART. 76. — La proiectarea lacuri
lor de acumulare se va avea în ve
dere ca, pe lîngă obținerea unor in
dicatori tehnico-economici favora
bili, suprafețele de teren arabil, vii 
și livezi inundate prin crearea lacu
rilor șă fie cit mai reduse și totodată 
să se obțină un volum de apă acu
mulat cit mai mare raportat la aceste 
suprafețe.

ART. 77. — Pentru compensarea 
pierderilor de producție agricolă de 
pe terenurile arabile inundate prin 
crearea lacurilor de acumulare, în 
documentațiile tehnice se vor ur
mări :

a) scoaterea de sub regimul inun
dațiilor, în vederea trecerii la o ca
tegorie superioară de folosință, a u- 
nor suprafețe de teren situate în 
aval de fiecare lac de acumulare, de 
mărime cel puțin echivalentă cu su
prafața de teren arabil inundată de 
lacul de acumulare ;

b) asigurarea irigării cu apă din 
lacurile de acumulare create în 
scopul alimentării cu apă potabilă 
și industrială, producerii de energie 
electrică și cînd este posibil și din 
cele pentru apărarea împotriva inun
dațiilor a unor suprafețe de teren de 
pe care să se obțină un spor de pro
ducție agricolă mai mare decît pro
ducția ce se realiza pe terenurile 
inundate de aceste lacuri.

ART. 78. — La organizarea execu
tării lucrărilor ce se construiesc pe 
ape sau au legătură cu apele, terenu
rile agricole folosite temporar pentru 
îngroparea conductelor de aducțiune 
sau evacuarea apelor, precum și 
pentru organizările de șantiere, vor 
fi ocupate pe o durată de timp strict 
limitată la necesitățile procesului teh
nologic de execuție și vor fi redate 
în stare de a putea fi folosite în 
produ-ția agricolă la terminarea lu
crărilor. Se va urmări, de asemenea, 
ca redarea terenurilor în producția 
agricolă să se facă înaintea perioadei 
de cultură agricolă.

Neredarea terenurilor în stare de 
a putea fi folosite in producția agri
colă la expirarea termenului pînă la 
care s-a aprobat scoaterea tempora
ră a acestora din producția agricolă 
constituie contravenție și se sancțio
nează potrivit prevederilor legala.

CAPITOLUL VII

Organizarea și controlul 
în domeniul gospodăririi

ART. 79. — Organe de gospodă
rire a apelor în înțelesul prezentei 
legi sînt :

a) Consiliul Național al Apelor, 
care asigură gospodărirea apelor pe 
bazine hidrografice și pe întreg te
ritoriul țării :

b) oficiile județene de gospodărire 
a apelor, din subordinea comitetelor 
executive ale consiliilor populare 
județene care asigură gospodărirea 
apelor pe plan local.

ART. 80. — Pentru aplicarea dis
pozițiilor prezentei legi și asigurarea 
disciplinei de stat în domeniul ape
lor, angajații organelor de gospodă
rire a apelor, in îndeplinirea atri
buțiilor de serviciu, au dreptul :

a) de acces la ape, în zonele din 
lungul apelor, precum și în orice loc 
unde este necesar a face constatări 
privind aplicarea măsurilor de gos
podărire a apelor ;

b) de a inspecta lucrările construi
te pe ape sau avînd legătură cu 
apele și de a verifica dacă acestea 
sint executate, exploatate și întreți
nute in conformitate cu dispozițiile 
legale și dacă s-au respectat preve
derile din avizele și autorizațiile eli
berate de organele de gospodărire a 
apelor ;

c) de a examina, la unitățile con
trolate, orice date sau documentații 
necesare controlului și a preleva 
probe de apă.

Conducerile unităților controlate 
sint obligate a da toate informațiile 
necesare efectuării controlului ;

dl de a da indicații obligatorii uni
tăților controlate pentru luarea mă
surilor necesare în vederea înlătu
rării deficiențelor constatate ;

e) de a dispune sistarea temporară 
sau desființarea lucrărilor ce se con

struiesc pe ape sau au legătură eu 
apele, fără aviz și autorizație legală 
sau care se execută cu încălcarea 
avizului sau autorizației și prin a- 
ceasta pun în pericol sănătatea 
populației sau creează pagube eco
nomiei ;

f) de a constata încălcările care 
constituie infracțiuni sau contraven
ții în domeniul gospodăririi apelor 
și a încheia actele prevăzute de dis
pozițiile legale.

Pentru exercitarea drepturilor pre- 
văaute la alineatul precedent, în uni
tățile Ministerului Forțelor Armate, 
Ministerului Afacerilor Interne și 
Consiliului Securității Statului, orga
nele de gospodărire a apelor vor ob
ține în prealabil aprobarea acestora.

Organele miliției și celelalte orga
ne de stat sînt obligate să dea con
curs angajaților organelor dș gospo
dărire a apelor, în cazul cînd aces
tea întîmpină rezistență în exerci
tarea drepturilor prevăzute la ali
neatul 1.

ART. 81. — Măsurile ce se iau de 
organele de gospodărire a apelor, în 
conformitate cu prevederile art. 80, 
nu înlătură obligația celor vinovați 
de a repara pagubele produse prin 
încălcarea prevederilor prezentei 
legi sau a avizelor și autorizațiilor 
emise de organele de gospodărire a 
apelor.

ART. 82. — Pentru exercitarea in
specției și controlului în domeniul 
gospodăririi apelor, în cadrul Con
siliului Național al Apelor funcțio
nează Inspecția de stat a apelor. Or
ganizarea și funcționarea Inspecției 
de stat a apelor se stabilesc prin de
cret al Consiliului de Stat

ART. 83. — In vederea cunoașterii 
resurselor de apă și a regimului a- 
cestcra, Consiliul Național al Apelor 
efectuează prin unitățile de specia
litate observații, măsurători, studii 
hidrologice, hidrogeologice și meteo
rologice, păstrează, prelucrează și 
pune la dispoziția organizațiilor so
cialiste date; informații și prognoze 
necesare activității acestora.

Organizarea și păstrarea fondului 
de date hidrologice, hidrogeologice și 
meteorologice, precum și modul de 
deservire cu date, informații și prog
noze, se stabilesc prin hotărîre a Con
siliului de Miniștri.

Organizarea și păstrarea fondului 
de documentații hidrologice pentru 
apele subterane urmează regimul sta
bilit de dispozițiile legale pentru lu
crările geologice.

ART. 84. — Organele de gospodărire 
a apelor întocmesc și țin la zi ca
dastrul general al apelor, cuprinzînd 
date asupra resurselor de apă, lucră
rilor și folosințelor de apă, zonelor 
inundabile, degradărilor produse de 
ape pe albiile acestora, surselor de 
poluare a apelor și alte elemente ca
racteristice. furnizînd organizațiilor 
socialiste datele și informațiile ce le 
sînt cerute.

Deținătorii terenurilor riverane și 
beneficiarii de lucrări construite pe 
ape sau avînd legătură cu apele sînt 
obligați să pună la dispoziția organe
lor de gospodărire a apelor, la cere
rea acestora, datele necesare pentru 
întocmirea și ținerea la zi a cadas
trului general al apelor. a

ART. 85. — Beneficiarii lucrărilor 
construite pe ape sau avînd legătură 
cu apele sînt obligați să efectueze în 
zona acestor lucrări și . să comunice 
organelor de gospodărire a apelor, 
potrivit instrucțiunilor tehnice date 
de aceste organe, observații, analize 
și măsurători sistematice cu privire 
la regimul apelor și la modul de 
comportare a lucrărilor, asigurîn- 
du-și în acest scop instalațiile nece
sare.

Instrucțiunile tehnice prevăzute la 
alineatul precedent se dau o dată cu 
eliberarea autorizației prevăzute în 
art. 17. 38, 45 și 66 alineatul ultim.

ART. 86. — Oficiile județene de 
gospodărire a apelor acordă, in pro
blemele ce formează obiectul atribu
țiilor lor, asistență tehnică de specia
litate comitetelor executive ale con
siliilor populare municipale, orășe
nești și comunale.

ART. 87. — Organele de gospodă
rire a apelor sint în drept a percepe 
taxe pentru folosirea apei și pentru 
evacuarea în apele de suprafață și 
subterane a apelor uzate.

Folosințele la care se aplică pre
vederile alineatului precedent, mări
mea taxelor, elementele de stimu
lare a unităților, precum și modul 
de utilizare pentru lucrări de gospo
dărire a apelor a sumelor încasate 
din taxe, se stabilesc prin hotărîre 
a Consiliului de Miniștri.

Pentru degradarea calității resur
selor naturale de apă. în condiții ce 
depășesc limitele admise de normele 
de igienă, se pot aplica și penalități 
ce se vor stabil* prin hotărîre a Con
siliului de Miniștri.

ART. 88. — La ministere, la cele
lalte organe centrale și la organele 
locale ale administrației de stat 
care au în subordine unități ce fo
losesc sau evacuează cantități impor
tante de apă, precum și la aceste 
unități, vor fi desemnați unul sau 
mai mulți salariați care să aibă 
răspunderea pentru problemele de 
folosire rațională și protecție a cali
tății apelor.

Cazurile in care se aplică preve
derile acestui articol se stabilesc de 
Consiliul Național a] Apelor, de a- 
cord cu ministerele, celelalte organe 
centrale și organele locale ale admi
nistrației de stat interesate.

CAPITOLUL VIII

Sancțiuni

ART. 89. — Executarea de lucrări 
pe ape sau avînd legătură cu apele, 
ori modificarea sau extinderea unor 
astfel de lucrări, fără avizul orga
nului de gospodărire a apelor sau 
cu încălcarea avizului, dacă prin a- 
ceasta se creează un pericol pentru 
populație ori s-ar putea cauza pa
gube economiei naționale, const'tuie 
infracțiune și se pedepsește cu în
chisoare de la o lună la 1 an sau cu 
amendă.

Cu aceeași pedeapsă se sancțio
nează evacuarea de ape . uzate în 
apele de suprafață sau subterane, 
dacă prin, aceasta se periclitează să
nătatea oamenilor, viața animalelor, 
producția agricolă sau industrială, 
ori fondul piscicol sau orice alte fo
losințe.

In cazul în care faptele prevăzute 
la alineatele 1 și 2 au avut ca ur
mare vătămarea sănătății ori a altor 
inferase legale ale unei persoane 
sau au produs o pagubă economiei 

naționale se pedepsesc cu închi
soare de la 6 luni la 3 ani, dacă nu 
constituie o infracțiune mai gravă.

ART. 90. — Angajații organelor de 
gospodărire a apelor, anume desem
nați de președintele Consiliului Na
țional al Apelor, sînt competenți să 
întocmească acte de constatare a in
fracțiunilor în domeniul gospodăririi 
apelor și a infracțiunilor silvice pri
vind tăierea fără drept a vegetației 
forestiere care asigură protecția ma
lurilor cursurilor de apă și lucrări
lor de gospodărire a apelor.

ART. 91. — Faptele care consti
tuie contravenții la normele privind 
gospodărirea apelor și sancțiunile 
corespunzătoare se stabilesc prin 
hotărîre a Consil’ului de Miniștri. 
Sancțiunile contravenționale pot fi 
aplicate și persoanelor juridice.

CAPITOLUL IX

Dispoziții finale

ART. 92. — în afară de cazurile 
ce au fost prevăzute expres, măsu
rile pe care organele de gospodărire 
a apelor sînt în drept a le lua în 
baza prevederilor prezentei legi și 
care afectează interesele beneficiari
lor de folosințe, riveranilor sau altor 
părți interesate vor fi luate cu con
sultarea prealabilă a acestora.

ART. 93. — Supravegherea și ur
mărirea comportării în timp a bara
jelor și a altor construcții hidroteh
nice, in vederea prevenirii degradării 
și avarierii acestora, precum și con
trolul modului cum se îndeplinește 
această obligație, se vor face în con
formitate cu norme legale speciale.

ART. 94. — împotriva măsurilor 
luate de organele de gospodărire a 
apelor in baza prevederilor art. 10, 
68 și 72 se poate face plîngere, în 
termen de 15 zile de la comunica
rea măsurii, la Consiliul Național al 
Apelor.

Plîngerea se soluționează de pre
ședintele Consiliului Național al A- 
pelor sau delegatul acestuia, prin în
cheiere motivată, care este definitivă 
și executorie.

Actul de stabilire a cheltuielilor 
prevăzute la art. 10 și 72, împotriva 
căruia nu s-a făcut plîngere în ter
menul prevăzut în alineatul 1, pre
cum și în cazul respingerii plîngerii, 
constituie titlu executoriu.

împotriva măsurilor luate de or
ganele de gospodărire a apelor în 
baza prevederilor art. 14, alineatul 2 
se poate face plîngere, in termen de 
15 zile de la comunicarea măsurii, 
la comitetul executiv al consiliului 
popular județean în raza administra- 
tiv-teritorială a căruia s-a luat mă
sura. Plîngerea se soluționează prin 
decizie, care este definitivă și exe
cutorie.

ART. 95. — Autorizațiile prevăzute 
la articolele 17, 23, 38, 45 și 66 ali
neatul ultim eliberate înainte de in-* 1 
trarea in vigoare a prezentei legi își 
păstrează valabilitatea. '

această acțiune cu largi semnificații 
patriotice, inițiată de comitetul jude
țean de partid, participă prin muncă 
patriotică mii de locuitori ai jude
țului. Iată cîteva din secvențele sur
prinse in diferite comune și sate.

La cooperativa agricolă din comu
na Purani, I-am întîlnit în cîmp pe 
Marin Nedea, președintele unității, 
alături de cîteva sute de cooperatori, 
lucrînd la decolmatarea canalelor și 
la extinderea sistemului de desecare. 
Prin aceste lucrări, după cum ne 
spunea președintele, va fi înlăturat 
excesul de umiditate de pe aproape
I 000 ha. Toți oamenii sînt conștienți 
de necesitatea desfășurării unor ac
țiuni largi de desecare. „Ne dăm bine 
seama că apa care băltește pe semă
nături strică, le înăbușă — spune coo
peratorul Marin Ungureanu, șeful 
unei echipe prezente la aceste lucrări 
cu întregul efectiv. Noi, cooperatorii, 
sîntem cei mai interesați să asigurăm 
recolte mari. Dar nimic nu se poate 
face stînd cu mîinile în sin. Așa că, 
dacă am pus cu toții mîinile pe hîr- 
lețe și lopeți, iese treabă bună". în 
aceeași zonă, de-a lungul canalelor, 
pină acum parțial astupate, lucrează 
cooperatorii din brigăzile conduse de 
Simion Mitea, Radu Ban, Florica Voi- 
nescu — sute de oameni ieșiți în 
cimp. hotărîți să elimine excesul de 
umiditate pe o întinsă suprafață.

Pentru executarea lucrărilor Ia 
acest sistem de desecare, în aju
torul cooperatorilor au venit toți 
salariații comunei, precum și 300 
salariați de la întreprinderea de apa- 
rataje și instalații în construcții, în
treprinderea „Izlaz" și de la 
IECOOP din Alexandria. Alte sute 
de salariați din județ au participat la 
astfel de lucrări pe terenurile coope
rativelor agricole și întreprinderilor 
agricole de stat din Alexandria, Ro
șiorii de Vede, Zimnicea, Videle.

Asemenea lucrări au căpătat un 
caracter permanent. La Botoroaga, 
Drăgănești-Vlașca, Furculești, Voivo- 
da, Măidăieni, Tătărăștii de Jos 
și în alte locuri pe unde am trecut, 
sute de cooperatori lucrau de zor la 
săparea de canale și rigole pentru 
scurgerea apelor. Stă în puterea or
ganizațiilor de partid și a consiliilor 
populare din județ ca această acțiu
ne de masă să continue și iarna. E- 
forturile depuse acum vor fi măsu
rate, în toamna viitoare, în mii de 
tone de produse agricole.

ART. 96. — Prezenta lege intră în 
vigoare după 30 de zile de la publi
care. Pe aceeași dată, decretul nr. 
143 din 4 aprilie 1953 privind folosi
rea rațională, amenajarea și protec
ția apelor, precum și orice alte dis
poziții contrare prevederilor prezen
tei legi, se abrogă.

Sote de mii de țărani muncesc cu hărnicie 
pentru ameliorarea terenurilor supuse degradării

La inițiatorii 
întrecerii, organizarea 

este exemplară
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situate in bazinele rîUrilor Argeș, 
Doamnei, Teleorman și Neajlov. Din 
cauza excesului permanent de umi
ditate, unitățile agricole din această 
zonă înregistrau, an de an, pierderi 
de producție estimate la peste 10 000 
tone de cereale. Pe întreaga supra
față cultivat^, pentru combaterea 
băltirii temporare a apei, unitățile 
agricole au prevăzut să execute șan
țuri de scurgere pe lungimea de 
150 km. Prin aceste, lucrări vor fi 
Scoase de sub efectele băltirii circa 
18 000 ha de teren fertil, ceea ce vă 
permite obținerea unui spor de pro
ducție de peste 5 000 tone de cereale. 
Ultima situație operativă Înregistrată 
la oficiul județean de îmbunătățiri 
funciare, cu cîteva zile înaintea Anu
lui Nou, consemna că de la începutul 
acțiunii au fost executate lucrări de 
desecare pe 1120 hectare, iar pe 
circa 12 000 ha a fost evacuat exce
sul temporar de apă.

Ceea ce îți atrage atenția, în aceste 
zile, este modul exemplar și amă
nunțit in care au fost organizate ac
țiunile de îmbunătățiri funciare. Co
mitetele comunale de partid și con
siliile populare au urmărit ca pe 
lîngă ampla mobilizare de forțe atrase 
la realizarea programului stabilit să 
se utilizeze mijloacele și resursele 
proprii de care dispun unitățile agri
cole de stat și cooperatiste, ca și ale 
tuturor instituțiilor și întreprinderi
lor județene. Centrul de greutate al 
acțiunii este comuna. în toate comu
nele județului s-a trecut la inventa
rierea terenurilor supuse băltirii ape
lor. S-au stabilit planuri de măsuri 
concrete, eșalonate pe urgențe, s-a 
organizat temeinic munca.

Iată, bunăoară, cum a gîndit și a 
organizat desfășurarea acțiunii de 
desecare a terenului cu exces de umi
ditate comitetul de partid si consi
liul popular al comunei Buzoești. Co
muna cuprinde 11 sate cu 10 000 de 
locuitori și aproape 9 000 ha. Co
muna are 840 ha din cel mai fertil 
teren in lunca Teleormanului, cu ex
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producție care au depășit termenul 
de atingere a parametrilor proiec
tați.

Cit privește prevenirea apariției 
unor situații similare, am luat mă
suri hotărîte pentru asigurarea unei 
execuții exemplare a noilor obiec
tive de investiții, urmărirea îndepli- 

-nirii riguroase a cerințelor calitative 
specifice fiecărei etape — de la în
tocmirea documentațiilor tehnice, 
contractarea utilajelor tehnologice și 
pînă la construcția propriu-zisă a 
fiecărui nou obiectiv productiv. Sîn- 
tem conștienți că — dispunînd de 
mijloace de producție moderne, în 
valoare de miliarde lei, alte miliarde 
lei fiindu-ne alocate pentru noi in
vestiții — avem o mare responsabi
litate în fața statului, a poporului 
pentru ca aceste fonduri să dea re
zultate maxime, superioare și la 
timp.

Folosesc acest prilej pentru a so
licita și sprijinul tuturor celor care 
concură la realizarea planului de in
vestiții ce revine industriei metalur
gice, mai ales din partea furnizori
lor de utilaje tehnologice, care au 
restanțe în livrare de mi! de tone 
față de termenele prevăzute în con
tractele încheiate cu metalurgia. 
Subliniez că înfăptuirea exemplară 
a planului de investiții este una din
tre problemele-cheie de care depinde 
transpunerea în viață a importante
lor sarcini de producție ce revin si- 
derurgiștilor nu numai în acest an, 
dar în întreg cincinalul ’ 1971—1975.

— în ce constau îmbunătă
țirile de ordin calitativ ce vor 
avea loc in activitatea unități
lor metalurgice, precum și di
recțiile principale in care se va 
acționa in acest nou an pentru 
lărgirea și diversificarea struc
turii sortimentale a producției 
spre a se satisface mai bine 
nevoile diferitelor ramuri ale 
economiei ?

— încă din perioada cincinalului 
anterior s-a accentuat mult ritmul 
de diversificare și modernizare a 
producției industriei metalurgice, de 
creare a unor produse noi. Acest 
proces se va intensifica și mai mult 
in anul în care abia am pășit. Pen
tru ilustrare, arăt că, în 1972, pro
ducția de oțeluri aliate va crește cu 
circa 20 la sută — ponderea acestor 
sortimente superioare în totalul pro
ducției de oțel ajungind la aproape 
6 la sută. O bază corespunzătoare, 
deci, pentru diversificarea mai ac
centuată a producției de laminate 
aliate — care va spori cu 12,4 la 
șută — și pentru economisirea, Ia 
import, a unor însemnate fonduri 
valutare. Ponderea laminatelor plate 
(table și platbenzi) în totalul pro
ducției de laminate — orientare vi
zibilă pe plan mondial — va ajunge, 
în acest an, la 44,5 la sută, adică cu 
peste 7 la sută mai mult decît în 
1971. Un adevărat „salt" va cunoaște, 
în noul an, producția de laminate 
din aluminiu : cu 38,2 Ia sută va 
crește volumul producției acestor 
laminate in 1972, comparativ cu 
realizările anului trecut.

De asemenea, am stabilit un 
amplu program pentru asimilarea 
de produse noi, dintre care unele au 
și fost contractate cu beneficiarii, 
cu termen de livrare în acest an. 
îndeplinirea acestui program o ur
mărim cu cea mai mare strictețe. 
O sarcină deloc ușoară, dar care va 
fi dusă la bun sfîrșit.

Calitatea superioară, competitivi
tatea sînt obiective pe care le pri
vim cu cea mai mare răspundere 
și le vom urmări și mai intens în 
acest an. In unele domenii am 

ces permanent de umiditate. Anul tre
cut aci s-au obținut recolte mici de 
porumb la hectar. De asemenea, mai 
sînt peste 1 000 ha de teren, situat 
pe terasă, unde apa băltește tempo
rar. ?,Deși ne-am confruntat de mulți 
ani cu aceste neajunsuri — recu
noștea Ion Stoicescu, primarul comu
nei, nu ne-am preocupat direct de 
această problemă, lăsînd s-o rezolve 
unitățile agricole din comună. Aces
tea însă, neavînd capacitatea de a or
ganiza lucrări care vizează întreaga 
comună, le-au tărăgănat mereu. La re
centa conferință pe țară a secretarilor 
comitetelor de partid și a președinți
lor consiliilor populare comunale, la 
care am participat, am înțeles că rea
lizarea programului de desecări, ame
liorări și de punere in valoare a în
tregului potențial agricol din raza co
munei este una dintre obligațiile 
principale ale primăriilor, ale tuturor 
locuitorilor comunei. In acest spirit 
au acționat comitetul de partid și 
consiliul popular comunal".

Aflăm că aici s-a format un coman
dament comunal pentru coordonarea 
acțiunilor de punere in valoare a te
renurilor cu exces de umiditate în 
care au fost cuprinși secretarul de 
partid, primarul, președinții si ingi
nerii șefi ai cooperativelor, șefii fer
melor I.A.S., ai secțiilor de mecani
zare și conducătorii unităților econo
mice de pe raza comunei și ai orga
nizațiilor de masă și obștești. S-a 
trecut, apoi, la întocmirea planului 
de măsuri. In afara celor 840 de hec
tare cu exces permanent de umidi
tate, care vor fi desecate in cadrul 
unui sistem mai mare, s-au identifi
cat toate terenurile supuse băltirilor 
temporare. Aci se vor executa ma
nual șanțuri de scurgere a apei sau 
rigole trasate cu plugul de tip rariță. 
Comitetul comunal de partid a 
desfășurat o susținută muncă politică 

și organizatorică pentru antrenarea în
tregii forțe de muncă capabile din co
mună. Fiecare locuitor al comunei are 
o sarcină precisă, știind unde, cînd 
și ce trebuie să facă.

La executarea lucrărilor de dese
care pe cele 90 ha, cit s-a realizat 
pînă în prezent, și combaterea băl
tirii temporare a apei pe 810 ha și-au 
adus contribuția majoritatea locui
torilor din comună. Dar dacă par
ticipau toți locuitorii se realiza mult 
mai mult. Se manifestă însă tendin
ța de a aștepta ca „alții să facă 
treaba". In ziua de 28 decembrie, 
anul trecut, excavatoriștii Ion Ghi- 
nea, Ion Rădulescu și buldozeristul 

reușit să ne situăm la nivelul celor 
mai bune realizări pe plan mon
dial — de exemplu, gradul de puri
tate al aluminiului românesc este 
recunoscut în lume ; pe alt plan, 
furnalele de 1 700 mc construite la 
Galați funcționează, în condiții com
parabile, la performanțe egale cu 
cele similare din țări puternic in
dustrializate — și aș mai putea da 
încă multe asemenea exemple fa
vorabile. Realitatea dovedește, însă, 
că în alte domenii mai avem de 
lucru serios pentru a atinge para
metrii mondiali. Problema tre
buie privită insă nuanțat : ne in
teresează nu obținerea in sine a unor 
calități superioare de oțeluri — dau 
un exemplu — ci doai' in strictă co
relație cu necesitățile reale ale eco
nomiei naționale, ținind seama de 
condițiile țării noastre și de cerința 
creșterii gradului de eficiență a 
producției.

Orientarea hotărită a metalurgiști- 
lor către îmbunătățirea calitativă a 
muncii lor este oglindită și de faptul 
că ne-am propus ca aproape 76 la 
sută din sporul de producție pre
văzut in acest an să fie obținut pe 
seama creșterii productivității mun
cii, care, in 1972, va spori cu 8 la 
sută față de anul trecut. Este o pre
vedere realistă, care se bazează pe 
posibilitățile noastre, pe faptul că 
în fiecare unitate siderurgică s-au 
luat și se vor lua măsuri energice 
în scopul utilizării mai bune a ca
pacităților de producție, prin per
fecționarea fluxurilor tehnologice și 
eliminarea „locurilor înguste", me
canizarea operațiunilor de transport 
și manipulare, îmbunătățirea metode
lor de lucru și organizarea rațio
nală a locurilor de muncă, a activi
tății de normare — prin elaborarea 
de norme și normative unificate — 
și altele.

Un loc deosebit în acțiunea de 
ridicare a eficienței activității eco
nomice a unităților metalurgice îl 
ocupă reducerea cheltuielilor de 
producție. Planul pe acest an pre
vede diminuarea cu 15,5 lei a chel
tuielilor la 1 000 de lei producție- 
marfă, ceea ce exprimă posibilitățile 
noi pe care le oferă înzestrarea teh
nică superioară a întreprinderilor 
metalurgice, creșterea gradului de 
integrare a producției și introduce
rea mai largă în practică a tehnolo
giilor moderne. Principala contri
buție la realizarea acestui obiectiv 
o va avea reducerea substanțială a 
cheltuielilor materiale — prin îmbu
nătățirea sistematică a normelor de 
consum și, în primul rind, a celor 
de cocs metalurgic, metal și ener
gie, un accent deosebit punîndu-se 
și pe micșorarea cheltuielilor sec
țiilor de fabricație și a cheltuielilor 
generale ale întreprinderilor, care 
dețin încă o pondere mare în struc
tura prețului de cost.

— Sporurile de producție, 
noile asimilări, ridicarea efi
cienței economice a uzinelor 
metalurgice nu sint un scop în 
sine. Ele trebuie să fie armoni
zate cu îndeplinirea corespun
zătoare a tuturor obligațiilor a- 
sumate prin contractele econo
mice. Facem această remarcă 
deoarece, ÎN 1971, UNELE 
MARI UNITĂȚI SIDERURGI
CE NU ȘI-AU RESPECTAT 
OBLIGAȚIILE FAȚA DE ANU- 
MIȚI BENEFICIARI — in spe
cial uzine constructoare de 
mașini — IN CE PRIVEȘTE LI
VRAREA RITMICA A UNOR 
SORTIMENTE LA TIPODI- 
MENSIUNILE, CANTITĂȚILE 
ȘI CALITĂȚILE CONTRAC
TATE, iar iptr-un recent ar
ticol din „Scinteia" se aprecia 
că în unitățile industriei meta
lurgice nu s-a întronat încă un

Constantin Nicolae, de la I.A.T. 
Bascov, au venit să-i ajute pe coope
ratorii din Cornățel, tot din comu
na Buzoești, cu mijloace mecanice 
la executarea unor canale de dese
care. Ei au lucrat toată ziua, însă 
nimeni de la cooperativă nu a 
venit să-i ajute, să le curețe barem 
cupele excavatoarelor, care se în
fundau mereu. Acesta e desigur un 
caz izolat. El demonstrează necesi
tatea ca organizațiile. de partid din 
unitățile economice ale comunei să 
desfășoare o activitate de lămurire a 
tuturor locuitorilor comunei, asupra 
înaltei îndatoriri cetățenești ce le 
revine de a participa la lucrările de 
îmbunătățiri funciare.

Acțiuni vaste în ce privește exe
cutarea lucrărilor de îmbunătățiri 
funciare se desfășoară în toate co
munele județului Argeș. Impor
tanta acțiune de ridicare a po
tențialului productiv al pămîntu- 
lui — ne declara tov. Vasile 
Mușat, secretar al Comitetului jude
țean de partid Argeș — este domi
nată puternic, in aceste zile, de con
cluziile primei conferințe pe țară a 
secretarilor comitetelor comunale de 
partid și președinților consiliilor 
populare comunale. în cadrul unor 
adunări inițiate de organizațiile de 
partid pe comune, sate și circum
scripții au fost desemnate colective 
conduse de membrii de partid care 
analizează cu cetățenii redarea mai 
rapidă decît s-a prevăzut, în circui
tul agricol, a unor noi terenuri prin 
desecarea bălților și defrișarea unor 
mărăcinișuri, prin desființarea unor 
drumuri inutile etc. în comune ca 
Hirșești, Merișani, Topoloveni, Ani- 
noasa, Rucăr sau Berevoiești pot fi 
întîlniți la lucru sute și sute de ță
rani.

într-adevăr, în comunele și satele 
județului Argeș organizațiile de 
partid acordă o mare atenție atra
gerii oamenilor la lucrările de îm
bunătățiri funciare. Pentru convin
gerea tuturor că ceea ce se face acum 
in agricultură este în intereșul lor, 
al întregii obște din care fac parte 
au fost editate și răspîndite prin co
mune afișe convingătoare ce ilustrea
ză prin calcule și grafice sugestive 
cit de mare este forța pămîntului 
lucrat gospodărește.

Rezultatele de pînă acum consti
tuie o primă dovadă că angajamen
tele cuprinse în chemarea la între
cere vor fi îndeplinite exemplar spre 
folosul țăranilor, al unităților agri
cole, al întregii țări. 

spirit de fermă disciplină tn 
domeniul relațiilor contractuale. 
Ce părere aveți în legătură eu 
aceste probleme 1

— Asemenea situații necores
punzătoare au fost, într-adevăr, 
anul trecut la unele unități ale meta
lurgiei. Repetarea lor în acest 
an va fi evitată sistematic încă din 
luna ianuarie. Pentru aceasta, că
lăuziți de indicațiile primite din 
partea conducerii de partid și de 
stat, am luat o serie de măsuri de 
largă perspectivă. Ele privesc mări
rea stocului de metal la unele mari 
uzine constructoare de mașini — in 
specia) la cele care produc utilaje 
tehnologice — livrarea, cu priori
tate, in prima parte a trimestrelor și 
lunilor, a metalului contractat cu 
cei mai mari beneficiari ai uzinelor 
siderurgice, iar la fiecare unitate 
metalurgică — și, cu precădere, la 
Combinatul siderurgic Galați și 
uzinele centralei industriale de țevi 
și trefilate, care, anul trecut, au 
avut cel mai mare număr de con
tracte restante — am organizat ur
mărirea îndeaproape a disciplinei 
contractuale, lunar avînd loc analiza 
stadiului livrărilor către uzinele 
constructoare de mașini — princi
pali consumatori de metal, luîndu-se 
măsuri severe în cazurile de încăl
care a prevederilor contractelor eco
nomice.

— Putem să înțelegem că 
ceilalți beneficiari de metal, în 
afară de . uzinele constructoare 
de mașini, nu se vor bucura de 
aceeași atenție in ceea ce pri
vește onorarea de către meta
lurgie a obligațiilor contrac
tuale 7

— Categoric, nu I Toți beneficiarii 
de metal — din toate ramurile eco-; 
nomicc — vor fi priviți cu aceeași 
seriozitate. Ceea ce trebuie să se re
țină este însă că, în funcție de posi
bilitățile metalurgiei, am stabilit o 
ordine de livrare, prioritatea a- 
vind-o — este ușor de înțeles de ce — 
industria construcțiilor de mașini, 
în acest scop, vom mobiliza toate 
rezervele de care dispunem — și 
asigur că avem încă asemenea rezerve 
în unitățile metalurgice.

Vorbind de articolul din „Scîn- 
teia", la care v-ați referit, este ade
vărat că acolo s-au arătat o serie 
de deficiențe care s-au manifestat 
în desfacerea producției unităților 
noastre. Recunoaștem că nu am 
epuizat nici pe departe posibilită
țile de îmbunătățire a acestui do
meniu de activitate. Ne străduim să 
sădim în conștiința lucrătorilor din 
metalurgie imperativul respectării 
riguroase a disciplinei contractuale, 
înțelegem că metalurgia reprezintă 
una dintre cele mai importante 
piese în angrenajul complex al eco
nomiei naționale și ne vom strădui 
să facem tot ce ne stă în putință 
pentru a asigura — sub aspect can
titativ, calitativ și sortimental — 
metalul contractat în 1972 cu fiecare 
beneficiar.

Experiența dobîndită de-a lungul 
anilor de colectivele noastre de lu
crători, priceperea și dăruirea lor în 
muncă, competența și capacitatea 
ridicată de soluționare a probleme
lor de către centralele industriale, 
nivelul inalt de dotare a unităților 
metalurgice și, totodată, perspec
tivele pe care ni le creează, în acest 
sens, noile fonduri de investiții ce 
ne-au fost alocate de stat, modul 
științific în care sînt fundamentate 
sarcinile noastre pe acest an — ca 
și în întregul cincinal 1971—1975 — 
constituie tot atitea garanții ale 
realizării în cele mai bune condiții 
a sarcinilor ce revin industriei me
talurgice din planul de stat pe 1972.

„Am pus cu toții mina 
pe lopată și hirleț“

(Urmare din pag I-a)
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A început un an nou ; cu urări pentru împlinirea celor mai 
nobile năzuințe ale fiecăruia, de sănătate și fericire. Va fi 
un an al muncii rodnice, un an care va întări, în fiecare din
tre noi, hotărîrea de a munci cu dăruire și pasiune pentru bi
nele patriei, pentru înflorirea ei.

Gîndurile, amintirile nu s-au desprins încă de tot de țărmul 
lui 1971. Pentru fiecare dintre noi, dincolo de gînduri și de a- 
mintiri, dincolo de memorie, 1971 este arena pe care rămîn 
trainice, de nedezmințit FAPTELE. Faptele țării și faptele fie
căruia ; ceea ce clădim, ceea ce durăm — spre veșnicie, pentru 
noi și pentru urmașii noștri. Chipul în care trecem, în mar
mura faptei, cele mai înalte simțiri, cele mai pure elanuri — 
chipul în care materializăm înțelepciunea și chemările parti
dului nostru comunist. 1971 a ridicat spre tării noi fabrici, a 
deschis noi șantiere, a împlinit zidiri mai vechi; se transfor
mă, tot mai mult, în fapte, cuvintele de lumină ale celui de-al 
X-lea Congres al partidului.

Pentru fiecare dintre noi, anul 1971 a însemnat o mai pro
fundă, o mai atentă scrutare interioară. Față în față cu el 
însuși, omul României socialiste își încordează puterile, ener
gia și voința ; drumul perfecționării sale, așa cum îl prefi
gurează documentele plenarei din noiembrie a Comitetului 
Central, e limpede. Pe drumul creării omului nou, a omului 
stăpîn pe destinul său, a omului comunist, 1971 rămîne ca un 
an istoric.

...Ați întîlnit, de-a lungul anului trecut, în pagina „Omul 
față în față cu el însuși...” mulți dintre milioanele de oameni 
frumoși — prin frumusețea sufletului și conștiinței — oa
meni ai patriei noastre ; lor le-am închinat bună parte din 
reportajele, convorbirile, notele noastre ; astăzi vă oferim pri
lejul de a-i reîntîlni, în această pagină.

Ce au mai făcut ei din ziua cînd le-a apărut numele în 
coloanele ziarului ? Ce ne spun ei, față în față cu 1972 ? 
...Să-i ascultăm.

1971 a trecut
prea repede...

„Omul adevărat se formează pe el 
însuși mai ușor acolo unde este greu. 
Vocația locurilor grele este, de la în
ceput, semnul distinctiv al omului care 
se dorește pe sine pe deplin OM".

(„Scînteia“, 20 noiembrie, pag. 5).
Desigur, nu vă amintiți. Cu aceste cu

vinte se încheia unul dintre reportajele 
noastre anchetă consacrate vieții și mun
cii cîtorva dintre intelectualii care, răs- 
punzînd chemăm partidului, s-au stabilit 
în Deltă pentru a pune umărul la propă
șirea așezărilor omenești cuprinse între 
cele trei brațe ale Dunării, la punerea 
în valoare a marilor bogății de aici. 
„N-a fost ușor ; de aceea am rămas !“ — 
acesta era titlul articolului. Parafrazîn- 
du-1, am spune că pentru acești oameni 
ți pentru mulți alții ca dînșii nici acum 
„Nu e ușor ; de aceea vor rămîne !“

Cu unul din eroii reportajului nostru, 
Aurel Ionescu, directorul I.Ă.S. Chilia 
Veche, am stat de vorbă zilele trecute. 
Tema discuției noastre : ce a însemnat 
pentru dînsul, pentru colectivul în care 
muncește, anul 1971 — primul an al cin
cinalului — ce satisfacții, ce împliniri, 
ce realizări au avut ; ce-i frămîntă a- 
cum, la început de an ; cu ce gînduri, 
cu ce năzuințe pășesc în 1972 7

— Nu știu de ce, dar am senzația că 
•nul 1971... a trecut prea repede.

— Poate fiindcă nu v-ați îndeplinit 
sarcinile...

— O, nu ! Bilanțul nostru este rodnic ; 
nu numai că am realizat, dar am și în
trecut ceea ce aveam ca sarcină să fa
cem. Și totuși, timpul s-a scurs prea 
repede. Abia acum, privind retrospectiv, 
ne dăm seama cîte au mai rămas de fă
cut, dar mai ales că, chiar cele reali
zate, în multe privințe puteau fi făcute 
mult mai bine. Nu este o afirmație de 
circumstanță, vă rog Să mă credeți.

— Ce v-a nemulțumit cel mai mult, 
personal, în anul ce a trecut 7

— Ca director al întreprinderii, cel mai 
nemulțumit sînt de faptul că n-am per
severat, n-am manifestat suficientă te
nacitate pentru a convinge pe tovarășii 
de la centrala Deltei, de la județ, în legă
tură cu perspectivele dezvoltării între
prinderii, ale comunei Chilia Veche. 
Trăiesc de 13 ani "aici și m-am convins 
că Delta își are încă multe necunoscute 
care așteaptă să-i fie descifrate pentru 
a-i fi puse mai bine în valoare bogă
țiile.

— 1972 7
— Doresc ca împreună cu întregul co

lectiv de muncă al Întreprinderii — și în 
mod deosebit împreună cu tinărul nostru 
colectiv de specialiști — să facem pași 
înainte mult mai hotărîți pe linia moder
nizării activității productive, a perfecțio
nării tehnologiilor de creștere a animale
lor, garanție sigură pentru îndeplinirea 
exemplară a sarcinilor de plan. Să săr
bătorim, în 1972, 25 de ani de Ia procla
marea republicii cu fruntea sus.

— Aurel Ionescu ce vrea de la 1972 7
— Personal, am ambiția ca să-mi în

chei pregătirile și să-mi susțin teza de 
doctorat. Nu este o ambiție „intelectualis- 
tă“, ci un autoexamcn la care m-am su
pus spre a mă obliga să nu plătesc tribut 
rutinei, conservatorismului — plafonării, în 
ultimă instanță.

în încheiere, aș dori să adresez foștilor 
mei colegi de facultate îndemnul de a res
pecta cu sfințenie angajamentul luat cu 
13 ani în urmă de promoția noastră, a- 
cela de a face totul ca să ne împlinim ca 
oameni spre folosul oamenilor.

Maiorul ș[ viața
„Și ei răspund prezent de fiecare 

dată cind este nevoie de ei, acel „pre
zent" de esență comunistă, de adinei 
înțelegere a răspunderii sociale".

(„Scinteia". 21 aprilie, pag. 5)
Decembrie 1971. Undeva, pe strada Ar

dealului din București. Lumea, strînsă 
într-un semicerc, caută să pătrundă cu 

privirea spre o groapă situată la mare 
distanță. Fiecare așteaptă cu înfrigu
rare să se petreacă ceva deosebit. Și 
acel ceva deosebit se consumă discret, 
ferit de privirile curioșilor, lipsit de spec
taculos. Trei oameni lucrează în subte
rană. împreună fac inofensivă o uriașă 
bombă de avion. Rămasă din timpul 
războiului și descoperită întîmplător, in 
timpul unor lucrări de canalizare, în ve
cinătatea unor blocuri noi din care loca
tarii au fost evacuați.

Și lumea așteaptă. Nerăbdătoare. Ore 
lungi. Ore grele, dramatice pentru cei 
trei care execută dezamorsarea : scoate
rea celor două foooase ale bombei. Cind 
operațiunea se termină, printr-un larg 
coridor, tăiat în mulțime, trece un corte
giu ciudat. Sub escorta unor mașini spe
ciale, un camion transportă spre poli
gonul destinat exploziilor giganticul pro
iectil, devenit acum mai puțin periculos.

Unul dintre cei trei este comandantul 
detașamentului, maiorul Gheorghe Ma
rinescu. Interlocutorul meu, un om cu 
ochii verzi, visători, cu voce caldă, do- 
moală (pronunță cuvintele cu un ușor 
accent bănățean), se apropie de al cinci
lea deceniu de viață. Din cei patru
zeci de ani, aproape jumătate i-a pe
trecut în vecinătatea marilor riscuri, în 
vatra lor. Se spune că oamenii cu ade
vărat viteji simt la apropierea primej
diei. pe care o ghicesc, o exaltare care 
le ascute în chip desăvîrșit simțurile și 
mintea. încerc să descopăr pe chipul ma
iorului Marinescu, în jocul vioi de lu
mini al privirii sale, ce anume l-a de
terminat să-și aleagă o astfel de pro
fesiune. •

— Vă place munca asta 7
— Da. Mă pasionează. îmi dă satis

facții. Solicită din plin inventivitatea, 
stăpînirea de sine, curajul...

Maiorul Marinescu și-a Însușit arta 
de a se arunca în viitoarea primejdiei, 
înfruntînd-o, de la inginerul Nicolae 
Dărăban, într-un fel unul dintre fonda

torii școlii de pirotehnie românească, 
împreună cu inginerul Dărăban, fost 
salariat civil al M.F.A., și cu militarii 
din subunitatea sa a făcut inofensiv, în 
1953, un depozit de muniții german, ră
mas din timpul războiului, descoperit 
în preajma unui obiectiv economic. Timp 
de trei luni, mîinile lor au manevrat, 
proiectil cu proiectil, 24 de vagoane de 
muniție. A fost un început pentru loco
tenentul de-atunci Gheorghe Marinescu. 
Fostul miner de la Rușița, devenind, 
prin școală, ofițer in arma geniului, a 
învățat pirotehnia și a rămas credincios 
aceluiași cult pentru muncă, responsa
bilității pentru calitatea-' ei.

— Ce ați mai făcut din aprilie, de cînd 
s-a scris despre dumneavoastră în „Scîn- 
teia“ 7

— Ce știți ! Meseria noastră. Apar tot 
mai multe construcții, lucrări. în siste
mul de irigații, șantiere. Destul de des 
ies la iveală din pămînt și urme ale răz
boiului sub forma unor proiectile izo
late sau depozite întregi de muniții. 
Unele sînt din primul război mondial, 
altele din cel de-al doilea. Săptămîna 
trecută am făcut inofensive niște proiec
tile din... 1917. Cele vechi nu sînt mai 
puțin periculoase. Dimpotrivă. Unul din
tre ele, atunci cînd i-am provocat ex
plozia, ne-a oferit un efect deosebit de 
puternic, distrugător. Multe proiectile se 
păstrează ca noi ; bomba pe care am 
dezamorsat-o ieri avea un focos străluci
tor de parcă ieșise de curînd din uzină.

...Un om, un ofițer, un comunist care 
își face datoria ostășească, umană. Așa 
cum s-a angajat prin jurămînt ca ostaș. 
Așa cum îi cere cea mai înaltă calitate 
a sa : aceea de comunist. 1972 va fi un 
an ca și cei dinaintea lui ; ofițerul își va 
face datoria sa, care înseamnă o perma
nentă înfruntare între viață și moarte. 
Apărător al vieții tuturor, maiorul Gh. 
Marinescu este, într-un fel, un simbol al 
tenacității, al curajului, al dîrzeniei — al 
hotărîrii.

— Ce credefi 
despre noul an ?

— Va fi un an 
si mai bun!•>

„Meseria mea e viața".
(„Scinteia",. 15 decembrie, pag. 5).

La întîlnirea ce ne-o dădusem, Darius 
Ceteraș, cîștigătorul ediției 1970 a Olim
piadei pe țară a mecanicilor de locomo
tivă, a fost punctual ca întotdeauna : 
duminică 19 decembrie, la ora 6,25, con
form înțelegerii și... graficului de circu
lație, intra în gara Sibiu cu acceleratul 
201 pe care-1 remorcase cu Dieselul său 
de la Brașov. Cîteva minute mai tîrziu, 
reinnodam împreună o discuție începută 
cu mai bine de o lună în urmă :

. — De fapt, ce a însemnat pentru dv. 
anul 1971 7

— Cum să vă spun... îmi cam lipsesc 
cuvintele. Să vă spun simplu : în 1971 
am devenit tată. S-a născut Ileana Ce
teraș !

— Vă felicit ! Și vă rog să-i transmi
teți și Ilenei felicitări !

— (ride) Am s-o fac ! Mulțumesc !
— Ce a însemnat 1971 pentru colectivul 

depoului de locomotive Sibiu, din care fa
ceți parte 7

— Un an mai plin ca niciodată, și la 
capitolul regularitatea și siguranța circu
lației, și la cel economic. Știu, de pildă, 
că pe 11 luni s-au îndeplinit și depășit 
toți indicatorii de plan. La prețul de cost 
s-au făcut economii de peste o jumătate 
de milion de lei.

— Ce considerați că n-a mers tocmai 
„ca pe roate" ?

— Deși au fost discutate și rediscutate 
in atîtea rînduri problemele disciplinei, 
ale educației în general, totuși depoul 
nostru n-a reușit să... frîneze încă de tot 
cazurile de indisciplină care se mai ma
nifestă, mai ales la unii tineri. Or, pentru 
noi disciplina face parte din însăși defini
ția profesiei. Mai sînt, de asemenea, ca
zuri de absențe și întîrzieri, de situații 
cînd nu se răspunde cu promptitudine la 
prezentări.

— Ce v-a emoționat cel mai mult 7
— Fapta de eroism a unui mecanic de 

locomotivă din Brașov : deși unul din 
acele din apropierea uzinei „Tractorul" 
indica liber, calea era ocupată ; printr-o 
fulgerătoare manevră de frînare a evitat 
o catastrofă. Am înțeles, încă o dată, de 
ce mecanicul de locomotivă trebuie să 
aibă ochi de vultur, cum se spune.

— Ce credeți despre noul an, 1972 7
— Va fi un an și mai bun. Sînt sigur !
...Darius Ceteraș este unul dintre miile 

de mecanici de locomotivă din ța'ra noas
tră. Și este unul dintre milioanele de oa
meni care propulsează „locomotiva isto
riei" — comunismul. Pentru el, ca pentru 
toți, convingerea este fermă : 1972 va
aduce noi victorii. Este o certitudine ma
joră.

îndatoriri de azi,

îndatoriri
de mîine

„Uitați-vă la lanuri, la tot ce-i aici. 
Vă întreb : puteam eu renunța la toate 
aceste bucurii clădite alături de toți 
cei ce muncesc în Insula Mare a Brăi
lei ? N-aș fi rămas cel mai sărac om ?...

(„Scinteia", 23 iunie, pag. 5)

— Ziarul nostru a mai scris despre 
realizările dumneavoastră și ale colecti
vului dumneavoastră ; despre greutățile 
muncii din Insulă, dar și despre bucuriile 
pe care vi le oferă această muncă. Spu- 
neți-ne... cu cit sinteți mai „bogat" acum 
decît cu un an în urmă 7 Ce ați mai 

făcut de atunci, de cînd s-a scris despre 
dumneavoastră 7

Inginerul Gheorghe Zecheru, șeful fer
mei „Dunărea" din Insula Mare a Brăilei, 
rămîne o clipă pe gînduri.

— Știți, să luăm lucrurile pe rind... Zi
lele care s-au scurs mi-au adus o seamă 
de satisfacții. Mai întîi ale colectivului. 
Rezultatele din 1971 ne situează pentru 
a treia oară consecutiv între fermele frun
tașe ale Insulei. Mă simt mai bogat cu 
experiența acumulată in două campanii — 
de vară și de toamnă.

Pentru că, la noi, campaniile sînt exa
menele cele mai grele. La 28 octombrie 
terminasem culesul porumbului, in condi
ții deosebite. A fost un examen al inte
ligenței, al organizării. Cu mașini-unelte 
și cu oameni mulți — nu-i nici o filozofie 
să meargă totul bine. Examenul e cînd 
nu le ai pe toate pe tavă. Cred că intru 
in 1972 cu o zestre apreciabilă : un mult 
mai dezvoltat simț al organizării.

— Sinteți un emotiv, tovarășe Zecheru 7
— Nu, dar de ce mă întrebați ?
— Fiindcă mi s-a povestit un episod...
— ...A, știu. Vorbe, nu vă luați după 

ele. Sigur, am fost toarte emoționat in 
ziua cînd am primit pentru a doua oară 
consecutiv diploma și drapelul de între
prindere fruntașă pe ramură. Cum să nu 
fu 7

— O să le păstrați și în 1972 7
— Să vă spun ceva. în 1971 fetița mea 

a împlinit 6 ani. A reușit să priceapă, la 
vîrsta ei, că lui tăticu și colegilor lui 
li s-a făcut o mare onoare. Ce-i răspund 
dacă...

— ...dacă nu veți lua drapelul și 1? 
anul 7

— Exact, ce-i spun 7 Eu cred că în ochii 
copiilor noștri ne oglindim cel mai bine, 
îmi doresc ca in 1972 să privesc in ochii 
lor senin.

— Vă dorim să vă îndepliniți dorința.

Un record între 
palmaresuri

că este mîndru de faptul că lucrează pe 
un șantier unde se realizează lucrări atît 
de importante pentru economia țării 
noastre. De fapt, cum s-ar spune, noi am 
început să încălzim aproape toate orașele 
țării. Dar mai există o satisfacție, poate 
cea mai, directă : șantierul a reușit să 
ocupe locul întîi în întrecerea socialistă.

— Aveți și vreo bucurie intimă, hai 
să-i spunem „bucuriâ inimii", în a- 
cest an 7

— Da. în vară am sărbătorit 20 de ani 
de cind am terminat facultatea. M-am 
întîlnit cu colegii, toți oameni unul și 
unul, de nădejde, care au un întreg pal
mares de realizări. Iar eu am putut să 
le spun : am cei mai mulți ani de șan
tier, adică 20, exact cîți s-au scurs de 
cînd am ieșit inginer, record pe care nu 
l-a atins nici unul dintre colegii mei.

— Pe plan general, ce considerați că a 
adus mai deosebit anul 1971 7

— Activitatea deosebit de fructuoasă a 
partidului și statului pentru îmbunătă
țirea legislației, pentru întărirea legalității 
populare. Atîtea legi elaborate și votate 
de Marea Adunare Națională care asi
gură și aici, pe șantierele noastre, regle- 
mehtărî ca mulțumesc pe oameni, „sto- 
pînd” fluctuația, determinînd întărirea 
responsabilității, randament mult mal 
mare în muncă. Iar despre măsurile pri
vind educația, ce să spun 7 Sînt mai 
mult decît binevenite, sînt necesare și 
nobile.

— Ce vă propuneți față în față cu 1972 7
Ca mai toți interlocutorii noștri, ingi

nerul Dinu Gavrilescu rămîne o clipă pe 
gînduri :

— Fiecare început de an e o confrun
tare : cu viața, cu tine, cu timpul. Alegi 
— și culegi, cum spune o vorbă. Față 
în față cu mine și față în față cu 1972 
mă gîndesc, înainte de orice, la datorie. 
Și o înțeleg în multe feluri. Am, avem 
în 1972 datoria să muncim mai bine ; 
pentru că e un an aniversar — Republica 
noastră va sărbători un sfert de veac —, 
pentru că va fi din plin un an în care 
cincinalul își va dezvălui virtuțile sale 
majore : calitate și ritm, pentru că tra
ducerea în viață a programului educativ 
va căpăta o amploare și mai mare. Ve
deți, propriu zis plenara a avut loc spre 
sfîrșitul anului 1971, în noiembrie. Acum 
întregul an nou debutează sub auspiciile 
ei.

Pe scurt, în 1972 avem datoria să ne 
facem mai bine datoria.

★

...Față în față cu ei înșiși și cu 
1972, eroii noștri au scrutat timpul, 
și-au scrutat sufletele, au scrutat 
lumea. Gînduri spuse în puține cu
vinte, acum, la început de an. Din 
cuvintele lor, ale tuturor, se des
prinde, ca un numitor comun, con
știința menirii de oameni, de comu
niști, hotărîți să muncească mereu 
mai bine, să-și îmbogățească ori
zontul, să dea mai mult societății 
noastre socialiste. Pentru ei, pentru 
noi toți, 1972 debutează sub cele 
mai bune auspicii.

„Va fi un an bun !” — spuneau 
ei, cuprinzînd în cinci cuvinte toate 
certitudinile noastre.

Așa încheiem și noi : VA FI UN 
AN BUN I

Grupai realizat de
George - Radu CHIROVICI 
în colaborare cu
Nicolae BRUJAN, Constantin 
CĂPRARU, N. Gr. MĂRĂ- 
ȘANU, Adrian MIERLUȘCA, 
Steiian SAVIN

„Constructorii nu produc doar bu
nuri materiale, sint constructori de 
civilizație nouă. Lăsăm în urmă nu 
numai hidrocentrale, șosele asfaltate, 
spitale, licee, ci, mai presus de toate, 
un alt mod de a trăi, a gîndi, a munci".

(„Scinteia", 4 august, pag. 5)

De vorbă cu șeful șantierului energo- 
construcții de la Brazi, inginerul Dinu 
Gavrilescu.

— Ce a însemnat anul 1971 pentru dv. 7
— De douăzeci de ani construiesc ter

mocentrale electrice și instalații de termo- 
ficare ; 1971 a fost anul cel mai greu, 
dar și cel mai plin de satisfacții. Greu, 
pentru că a trebuit să coordonez lucrări 
de mare complexitate tehnică aflate la 
distanțe mari : aici la Brazi, la Borzești, 
la Govora ; plin de satisfacții, pentru că 
în atari condiții am reușit totuși, îm
preună cu colectivul — muncitori, tehni
cieni, maiștri de nădejde — să ducem 
totul la bun ‘ sfîrșit, să ne situăm pe un 
loc fruntaș în întrecerea dintre șantierele 
ministerului nostru.

— Ce noutăți deosebite au fost înre
gistrate in acest an pe șantiere 7

— Am avut o premieră pe țară în teh
nologia simultană a glisării — o idee la 
aplicarea căreia lucram de mai mulți 
ani, cu multe poticneli. Este greu de spus 
ce bucurie personală am simțit...

— Dar tovarășii dumneavoastră 7
— Pe oricine îl întrebați, o să vă spună
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NOU IN LIBRĂRII ?

litică conducătoare a 
noastre", „Societatea 
multilateral dezvoltată",

Pentru Editura politică, ca și pen
tru celelalte instituții cu caracter 
ideologic-educativ, programul de e- 
ducație socialistă adoptat de plena
ra Comitetului Central al Partidu
lui Comunist Român din noiembrie 
1971 constituie un îndrumar de lar
gă amploare și perspectivă. Aceas
ta își găsește expresie în întreaga 
activitate a editurii.

Au căpătat astfel o pondere mai 
marcată lucrările destinate în- 
vățămîntului de partid și de stat, 
manualele și dicționarele, studiile 
și monografiile din domeniul eco
nomiei, istoriei, filozofiei, socio
logiei, al construcției de partid și 
de stat, al relațiilor internaționale.

Acordăm prioritate acelor titluri 
care abordează o problematică 
strins corelată cu obiectivele ime
diate și de perspectivă ale dez
voltării societății noastre, care 
contribuie la o mai bună cunoaș
tere și însușire a politicii marxist- 
leniniste, interne și externe, a 
Partidului Comunist Român. Cu 
pregnanță se detașează între aceste 
titluri volumul al 6-lea din lucrarea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
„România pe drumul construirii so
cietății socialiste multilateral dez
voltate". Cuvintările, rapoartele, ar
ticolele, interviurile care alcătuiesc 
volumul cuprind o amplă și apro
fundată analiză marxist-leninistă a 
stadiului actual de dezvoltare a 
țării, a obiectivelor imediate și de 
perspectivă, a situației internațio
nale, a politicii externe a partidu
lui și statului nostru. Aș cita, de 
asemenea, „Culegerile sintetice din 
documentele Partidului Comunist 
Român" — 6 serie de 21 de volume 
care, conținînd fiecare extrase din 
documente ale P.C.R. grupate pe o 
anumită tematică, oferă cititorilor 
o imagine clară a orientării ideo
logice a partidului, a sarcinilor pe 
care le trasează în domeniul res
pectiv. încă în primele luni

anului vor vedea lumina tiparului 
primele volume din această cu
legere, consacrată temelor : „Par
tidul Comunist Român — forța po- 

societății 
socialistă 

—-, „Reparti
ția socialistă și echitatea socială", 
„Democrația socialistă”, „Activi
tatea ideologică și politico-educa- 
tivă" și altele.

Dintre manualele prevăzute amin
tim ; „Principii și norme ale orga
nizării și activității Partidului Co
munist Român", „Omul 
socialiste", „Societatea 
multilateral dezvoltată" ___
nate învățămîntului de partid, pre-

societății 
socialistă 
— desti-

strins de pagini — unele dintre 
cele mai importante probleme ale 
politicii partidului de construire a 
socialismului, ale formării con
științei socialiste etc. Iată și citeva 
din primele titluri ce vor apărea în 
această serie : „Filozofia marxistă", 
„Materialism și idealism", „Știința 
viitorului", „Ce este statul", „Pro
prietar și producător al bunuri
lor materiale" etc.

Este, de asemenea, inițiată seria 
„Societatea socialistă multilateral 
dezvoltată", care va aborda dife
rite laturi ale dezvoltării țării 
noastre în actuala etapă și pers
pectivele de viitor.

în cursul lui 1972 vom consacra

cum șl „Materialismul dialectic”, 
„Economia politică", „Socialismul 
științific", destinate învățămîntului 
de partid și de stat. In planul pe 
1972 figurează de asemenea edi
tarea unui „Dicționar de estetică 
generală", „Dicționar de economie 
politică" și „Dicționar politic".

Intenționăm să continuăm edi
tarea colecției „Prelegeri de mar
xism-leninism”, destinată în pri
mul rînd celor care studiază, în 
învățămîntul de partid, 
P.C.R., oferind 
20 de noi titluri 
însemnătate.

însușindu-și 
propunerile, cît și aprecierile 
tice formulate de variate categorii 
de cititori, Editura politică inițiază 
în 1972 o nouă colecție intitulată 
„Pe scurt despre...” în cadrul că
reia vor fi tratate la un nivel larg 
accesibil — și într-un număr re-

politica 
cititorilor circa 

pe teme de primă

mai multe titluri problemelor eti
cii și echității socialiste, ale rela
țiilor sociale, ale comportării 
civice — tratate în forme variate, 
pentru diferite categorii de citi
tori. O creștere importantă va în
registra literatura pentru tineret, 
urmărind în principal evidențierea 
trecutului revoluționar de luptă al 
clasei noastre muncitoare, al po
porului și al partidului, abordarea 
problemelor educării prin și pentru 
muncă, propagarea concepției ști
ințifice despre natură, societate și 
gindire. Pentru tinerii în virată de 
12—16 ani vom edita colecția inti
tulată „La vîrsta întrebărilor", 
tratînd în modalități adecvate teme 
ale educației cetățenești, patrio
tice și internaționaliste.

Tipărirea operelor clasicilor mar- 
xism-leninismului, care a constituit 
întotdeauna o sarcină de onoare 
pentru Editura politică, va

tmua și m acest an. Astfel, ne pro
punem să edităm încă 4 volume 
din seria Marx-Engels Opere, care 
va ajunge astfel să însumeze 33 
de volume din totalul de 39, cite 
înglobează întreaga serie, în ediția 
germană. în 1972 va apărea, pentru 
prima oară în limba română, 
prima parte a lucrării lui K. Marx : 
„Bazele criticii economici politice". 
Vor fi retipărite, de asemenea, 
unele din principalele lucrări ale 
lui Marx, Engels, Lenin în noi 
ediții separate.

Vom continua, firește, să asigu
răm apariția — dar mai sistema
tică — a colecțiilor inițiate în anii 
precedenți care și-au atras inte
resul și adeziunea cititorilor, cum 
sînt colecțiile „Evocări" și „Biblio
teca de istorie”, „Creșterea econo
mică", „Biblioteca organizării și 
conducerii științifice", „Capitalis
mul contemporan și teoria econo
mică", „Biblioteca de filozofie și
sociologie", „Teorie și metodă în 
științele sociale", „Idei contempo
rane". Desigur, cele schițate mai 
sus nu reușesc să redea 
unele din direcțiile planului 
torial pe 1972, să contureze în li
niile lor mari principalele noastre 
preocupări. în situarea activității 
noastre la nivelul exigențelor ac
tuale, considerăm anul 1972 a fi abia 
un început, aceste preocupări con
stituind pentru noi sarcini a căror 
rezolvare în tot mai bune condi
ții se cere a fi reflectată în con
tinuare în planurile de perspectivă 
pentru anii următori. Chiar pentru 
anul 1972, planul nostru este des
chis pentru acele lucrări cu te
matică de o deosebită actualitate, 
îndeosebi cele aflate în programul 
de activitate al Academiei de Ști
ințe Sociale și Politice.

decît 
edi-

atît sugestiile și
cri-

Ioan SIMION
redactor-sef la Editura politicâ

celor legați de 
„Kriterion" — autori, 
graficieni, librari —

Una dintre principalele preocupări 
ale Editurii didactice și pedagogice, 
preocupare puternic luminată de am
plul program de educație socialistă 
a întregului popor, elaborat de 
conducerea partidului, la recoman
darea tovarășului Nicolae Ceaușescu 
— este aceea a îmbunătățirii sub
stanțiale a conținutului educativ al 
cărților destinate elevilor. Manua
lele (trebuie să răspundă în mai 
mare măsură cerințelor educației 
comuniste a tineretului, să devină 
un instrument eficace, apt de a 
contribui la formarea unui tine
ret cu o înaltă conștiință cetățe
nească, capabil și dornic să parti
cipe la progresul și înflorirea pa
triei noastre socialiste. Manua
lele noi care vor intra in uz 
în anul de învățămînt 1972—73 vor 
avea o valoare educativă sporită, 
prezentînd cu competență, căldură 
și accesibilitate realizările oame
nilor muncii din țara noastră, sub 
conducerea partidului.

Pentru atingerea acestor obiec
tive majore am procedat la selec
ționarea cu mai mult curaj decît 
în trecut a autorilor din rîndurile 
învățătorilor și profesorilor cu o 
bogată experiență în predare (din 
554 autori, 422 lucrează în școlile 
cărora se adresează manualele) ; 
la consultarea permanentă a nu
meroase cadre didactice asupra 
conținutului manualelor școlare (in 
anul 1971 lucrătorii editurii s-au 
întîlnit cu circa 2 000 profesori și 
învățători, în cadrul a 37 consfă
tuiri organizate în 22 localități din 
țară) ; la apropierea redactorilor 
editurii de școală, de munca pro
ductivă din întreprinderi.

O atenție deosebită s-a acordat, de 
asemenea, pregătirii manualelor de 
științe sociale. Este în curs definiti
varea proiectelor programelor. Vom 
depune toată stăruința ca profesorii 
și elevii să poată constata un salt 
calitativ în . realizarea lor. Ma
nualele de educație cetățenească și 
cunoștințe social-politice pentru 
clasele a Vl-a și a Vil-a ale școlii 
generale vor fi elaborate în prin
cipal de profesori care predau la 
aceste clase, după cum cele de eco
nomie politică și socialism științific

vor fi elaborate de profesori 
liceu, ceea ce considerăm că 
determina o mai mare accesibilita
te a prezentării noțiunilor, trăsă
tură care a lipsit in mare măsură 
manualelor folosite îri anii trecuți. 
în plus, noile cărți se vor deosebi 
sensibil de cele existente acum in 
școli printr-o ancorare mai strictă 
în realitățile societății noastre so
cialiste, printr-o expunere clară, 
concisă, însoțită de grafice, scheme, 
diagrame, fotografii, întrebări re
capitulative și lecturi etc.

Sîntem preocupați ca manualele 
să ajungă la timp în mîinile elevi
lor. . Pînă la această dată, editura a 
predat unităților poligrafice peste 
700 manuscrise, dintre care aproape 
400 sînt sub tipar sau în pregătire 
pentru tipar. Așteptăm însă din 
partea Centralei industriei poligra
fice să gospodărească rațional spa
țiul grafic necesar tipăririi acestor 
cărți. Sperăm că anul 1972 va aduce 
mai mult pe planul operativității, al 
eficienței din partea forurilor in 
drept. Desigur, nimeni nu poate 
pretinde ca planurile și programele 
de învățămînt să rămînă neschim
bate, date o dată pentru totdea
una. Dezvoltarea științei și a teh
nicii, a societății in generai, nu în
găduie imobilismul învățămîntului. 
Dar dinamismul este una și insta
bilitatea planului de învățămînt și 
a programelor școlare este alta. Iar 
această instabilitate determină, an 
de an, întîrzierea elaborării multora 
dintre manuale.

Elaborarea și definitivarea din 
timp a planului de învățămînt 
și a programelor școlare, sta
bilitatea acestora, selecționarea cu 
spirit de răspundere de către 
noi a autorilor și referenților, 
realizarea exemplară a contractelor 
de către tipografii pot duce, sîntem 
convinși, la rezolvarea definitivă a 
problemei elaborării și tipăririi tu
turor manualelor pînă la începerea 
anului școlar, la realizarea unor 
cărți școlare de cea mai bună ca
litate.

Dr. Emil BALDESCU 
directorul Editurii didactice 
și pedagogice

Este o convingere a noastră — 
sperăm că programul editorial a 
cărui realizare a început în aceste 
zile să ne susțină afirmația — că 
1972 va fi un an deosebit de bogat. 
Promite tuturor 
emblema 
redactori, 
șanse excelente de afirmare pro
fesională ; iar cititorilor le va a- 
duce, nu ne îndoim de aceasta, nu
meroase satisfacții. Dorim să pu
nem, în continuare, toată expe
riența și priceperea noastră în 
slujba idealurilor umaniste, de
mocratice și a activității revoluțio
nare ale partidului nostru. Vrem să 
contribuim din plin la 
prieteniei și frăției între 
român și naționalitățile 
toare, la cunoașterea și stima 
ciprocă pe baza egalității depline 
in drepturi.

Chiar aparițiile de la începutul 
sub- 

în

adîncirea 
poporul 

conlocui- 
re-

anului vor marca o creștere 
stanțială a creației originale 
toate limbile în care edităm. Pe 
lingă colecțiile consacrate „Ro- 
măniai Magyar Ir6k“, „Forrăs”, 
„Teka", „Horizont" în limba ma
ghiară ; „Kleine Schulbucherei", 
„Ferienbuch" în limba germană, se 
vor lansa noi serii și colecții : 
„Korunk”, pentru lucrările de in
formare din domeniul științelor 
moderne și „Patria" pentru valo
rificarea tradițiilor istorice, cul
turale, româno-maghiare și pentru 
abordarea teoretică, pe baza reali
tăților de azi, a problemei națio
nale în România ; „Kriterion-Bii- 
cherei", care-și propune valorifi
carea moștenirii culturale germane 
progresiste de la noi și populari
zarea culturii române clasice și 
contemporane ; „Mala biblioteca", 
care va cuprinde lucrări ale clasi
cilor literaturii sîrbe și croate, 
pornind în primul rînd de la ne
cesitățile programei școlare.

Se află deja în producție sau

vor lua drumul tiparului în aceste 
zile volumele de proză semnate de 
Kemeny Jănos, Balogh Edgâr, 
Anton Breitenhoffer, Huszăr San
dor, Szăsz Jănos, Franz Heinz, 
Szekely Jănos, Rajkov Svetomir. 
Printre primele volume de poezie 
ale anului amintim pe cele sem
nate de : Szilâgyi Domokos, Szem- 
ler Ferenc, Olosz Lajos, Weissglass 
Emmanuel, Jovan Ciolacovici.

De asemenea, numeroși critici, 
istorici literari și de artă, filozofi, 
folcloriști și lingviști vor deschide 
în acest an seria edițiilor noastre 
în domeniile respective. 1972 ni se 
pare echilibrat, prestigios și în ceea 
ce privește activitatea de tradu
cere în limbile naționalităților a 
literaturii române. Vom edita 
proză de Geo Bogza, Titus Po- 
povici, Laurențiu Fulga, Alexan
dru Ivasiuc. Veronica Porumbacu, 
Pop Simion, Sinziana Pop, Aurel 
Mihale ; poezie de Lucian Blaga, 
Nichita Stănescu, Emil Giurgiuca, 
Aurel Rău și alții.

Cititorii români vor avea în ace
lași timp prilejul să cunoască în 
seria de „Romane Kriterion", lan
sată la sfîrșitul anului trecut, opere 
de valoare ale lui Nagy Istvăn, 
Suto Andrâs, Paul Schuster, Bălint 
Tibor, Arnold Hauser.

Dacă mai adăugăm la toate a- 
cestea și cărțile pentru tineret și 
copii, cititorul acestei foarte su
mare informări va realiza, credem, 
diversitatea preocupărilor noastre 
și, ceea ce este și mai important, 
caracterul dinamic al culturii na
ționalităților conlocuitoare din Ro
mânia de azi, perspectiva care se 
deschide în fața omului de litere 
maghiar, german, sîrb, ucrainean, 
de limba idiș, pe baza politicii na
ționale marxîst-leniniste a P.C.R. 
și a statului socialist român.

DOMOKOS G6za 
directorul editurii „Kriterion"

K

Integrarea în producție

începe

Pe cuprinsul a două județe ve
cine, Prahova și Brașov, puternic 
industrializate, funcționează 40 de 
școli profesionale, cu un efectiv de 
peste 24 000 de elevi. Ei se pregă
tesc să devină muncitori calificați 
în citeva zeci de specialități. Am 
vizitat două mari asemenea uni
tăți de învățămînt — fiecare cu a- 
proximativ 2 000 de elevi — Grupul 
școlar de petrol Cimpina și Grupul 
școlar Hidromecanica-Brașov, pre
cum și două mari întreprinderi 
beneficiare : uzina mecanică „Poiana" 
Cimpina și uzina „Hidromecanica" 
Brașov. Acum, la 9 luni de la 
momentul repartizării, am adre
sat conducătorilor acestor unități în
trebarea : Cum s-au integrai in pro
ducție absolvenții ultimei promoții 
de muncitori calificați 7

NE RĂSPUND DIRECTORII GRU
PURILOR ȘCOLARE. Ing. A. Ța- 
riuc (Cimpina) : „Greutăți mari la 
repartizare n-am avut. întreprinde
rile i-au primit pe absolvenți in 
procent de aproximativ 90 la sută. 
Excepțiile le-au
constituit, cu deo
sebire, sondorii 
în foraj-extracție, 
unde circa 50 la 
sută nu se află la 
posturi. Cu privi
re la pregătirea 
propriu-zisă, gru
pul nostru este 
dotat cu labora
toare, cabinete, a- 
teliere, laborator 
tehnologic. Peste 
130 de cadre di
dactice asigură 
elevilor o pregă
tire teoretică de 
practica se desfășoară în bune con
diții".

Ing. V. Tăutu (Brașov) : „Cred că 
99 la sută s-au prezentat la posturi. 
A fost o promoție bună. De pildă, 
la clasele de lăcătuși, din 68 de ab
solvenți aproape jumătate au avut 
medii între 8—10. Grupul este bine 
înzestrat ca bază tehnico-materială. 
Am colaborat bine cu uzina „Hidro
mecanica", care ne patronează. Acum 
se află acolo 80 de cadre tinere din 
ultima promoție. Sînt strungari, lă
cătuși, sculeri, frezori. Pe timpul 
școlarității ei au făcut practică în 
uzină, au beneficiat de sprijinul 
instructorilor, poate mai puțin al 
profesorilor".

de pe băncile
profesionale

și a hotărît oa primele 3 luni ti
nerii să fie plătiți în regie".

Așadar, la capătul transcrierii 
suocinte a opiniilor factorilor de răs
pundere in formarea noilor detașa
mente de muncitori, reținem : școala 
afirmă că tinerii ar fi bine pregă
tiți pentru a onora sarcinile pro
ducției — in timp cc întreprinde
rile subliniază că absolvenții de pro
fesională au nevoie cel puțin citeva 
luni de zile de o îndrumare specială, 
de un ajutor suplimentar, acordat în 
forme diferite, pentru a da randa
mentul scontat. în fața unor puncte 
de vedere neconvergente, am cău
tat o clarificare a acestora chiar în 
întreprinderi.

„.CONSTATĂRI DIN ÎNTREPRIN
DERI : O pregătire optimă în 
profesiunea aleasă presupune in
tegrarea totală a absolvenților 
în producție. Sub raport nume
ric, dar mai ales productiv. Re- 
ferindu-ne la cel dinții, tre
buie spus că acesta nu oferă satis
facții depline. De pildă, la uzina

Pregătirea viitorilor
muncitori calificați si cerințele

Sîntem la uzina mecanică „Poia- 
na“-Cimpina. Ing. Gabriel Constan
tin, fost profesor la Grupul școlar 
din localitate, precizează de la bun 
început : „Pregătirea teoretică a 
elevilor n-a fost suficient corelată 
cu latura practică". Interlocutorul 
s-a referit la existența unor disci
pline de studiu care au puțină tan
gență cu pregătirea de specialitate 
(chimia, fizica), la unele capitole 
din programa școlară exagerat de 
extinse. Cu deosebire se impune a- 
tenției existența unei rupturi in
tre teorie șl practică, între ce 
se predă pe băncile școlii profesio
nale și ce se cere in uzină. Iată pă
rerile unora dintre absolvenți, strun
garii Vasile Mănescu, Mircea Moise, 
Marin Șovăială (absolvenți cu medii 
între 7,50 și 8,80) :

— în școală ni s-a predat prea 
puțin despre mașinile-unelte pe care 
lucrăm noi efectiv...

într-adevăr, în circa 20 de ore, la 
anul III strungari, se predă despre 
întocmirea fișelor de calcul pentru 
reglarea strungurilor automate, pe 

care viitorii mun
citori calificați 
nici nu le-au vă=- 
zut măcar. L>i 
Brașov, lucrurile 
nu sînt cu mult 
schimbate. 
6tăm de 
cu maistrul
mitru Pavel, din 
sectorul montaj al 
uzinelor „Hidro
mecanica": „Dacă 
le dau tinerilor 
absolvenți un de
sen tehnic ceva 
se uită lung la 

Și afirmația

practice ale întreprinderilor

nivel ridicat, iar

DIRECTORII UZINELOR AFIR
MA :

practice a . tinerilor mun- 
am creat un corp de 
Acești „ajutori de maiș- 
ajută pe începătorii în 

să regleze mașina, să-și or- 
Ab-

Ing. Gh. Chivu (Cimpina) : „Expe
riența ne-a arătat că in școală elevii 
n-au acumulat suficientă pregătire 
practică, nu și-au format pe deplin 
îndemînările profesionale . necesare. 
De unde — diferite greutăți și ne
ajunsuri. Pentru completarea pre
gătirii 
ci tori, 
reglori. 
tri" îi 
meserie
ganizeze locul de muncă etc. 
solvenții de profesională au nevoie 
de un asemenea sprijin chiar după 
3—4 luni de cînd au început să lu
creze. în altă ordine de idei, uzina 
nu prea știe ce predau profesorii, iar 
profesorii nu prea știu ce au de făcut 
elevii în uzină".

Ing. V. Metea (Brașov) : „Anii 
precedenți ne-au demonstrat că 
unii proaspeți absolvenți nu prea își 
realizau normele. într-un fel, era ex
plicabil. Uzina noastră are un profil 
de fabricație' de înaltă tehnicitate. 
De aici, sprijinul pe care-1 acordăm 
la practica in producție a elevilor, 
interesul cu care urmărim, pe tim
pul școlarității, evoluția tinerilor. Pe 
cei mai buni îi oprim în uzină. Pen
tru a-i ajuta să depășească greută
țile începutului, comitetul de direc
ție a venit în sprijinul absolvenților

brașoveană „Hidromecanica", din 22 
de strungari repartizați, 4 nu s-au 
prezentat la locurile de muncă, iar 
din promoția anului trecut au ple
cat din uzină, din motive diferite, 
14 din 47 inițial repartizați. Și mai 
precară este situația absolvenților 
din Cimpina, promoția 1971, în spe.- 
ciaiitățile sondori foraj-extracție, 
operatori extracție. Jumătate nu se 
găsesc la posturile încredințate.

— Cum vă explicați acest „exod" 
al sondorilor, tovarășe director Ța- 
riuc ?

— în primul rînd, deoarece con
dițiile în care se desfășoară practica 
elevilor la schelele de foraj-extrac
ție sînt necorespunzătoare. Școa
la întîmpină greutăți in trans
portul ucenicilor practicanți, în 
organizarea locului de muncă, în a- 
provizlonarea cu materiale, în asi
gurarea condițiilor de cazare. E- 
xistă o soluție prin care școala 
ar putea suplini în mare măsură 
deficiența amintită : funcționarea în 
cadrul laboratorului tehnologic a 
unei sonde reale. Am avut o ase
menea sondă, T-50, care trebuia să 
servească instruirii practice a elevi
lor noștri. Ministerul de resort, însă, 
a transferat-o întreprinderii de fo
raj Moinești. Iar noi, cu toate in
sistențele pe lingă minister, am ră
mas în așteptarea alteia, încurcați în 
munca de pregătire practică a .elevi
lor.

Integrarea absolvenților în pro
ducție nu se reduce însă numai la 
aspectul numeric. Esențiale sînt, de
sigur, INTEGRAREA PRODUCTIVA, 
capacitatea tînărului muncitor de a 
răspunde de la început „da" exigen
țelor producției. Dacă sondorii n-au 
avut un cadru adecvat pentru a 
parcurge filiera completă a însușirii 
meseriei în etapele ei 
cum ni s-a relatat — 
cru il putem afirma 
gări, lăcătuși, sculeri,
jori. Școlile în care au învățat, uzi
nele în care s-au format le-au ofe
rit condițiile necesare dezvoltării ap
titudinilor, deprinderilor practice. 
Ipotetic, reușitele erau garantate. Și 
totuși...

productive — 
nu același lu- 
daspre strun- 
frezori, for-

Aici 
vorbă

Du-

%

La alcătuirea proiectului de plan, 
editura noastră s-a călăuzit, cum 
era firesc, după criterii care să a- 
sigure apariția acelor cărți menite 
să răspundă prompt și pe o treap
tă artistică superioară indicațiilor 
luminoase din recentele docu
mente de partid. Colectivul edi
turii EMINESCU are deplina con
vingere că anul viitor producția sa 
va cunoaște . un registru tematic 
major și, desigur, mai multe suc
cese decît în 1971. Sub semnul 
certitudinii putem anunța un nu
măr de cărți care vor apărea în pri
mele luni ale anului 1972.

în domeniul prozei : Pop Simion 
(Nord), Bujor Nedelcovici (Fără 
vîsle), Traian Filip (Singurătatea 
femeilor), Paul Anghel (Uvertură 
la Brâneuși), Petru Vintilă (Co
corul de frunte), precum și o anto
logie de publicistică (Destinul pă- 
mintului) și o alta de nuvele și 
schițe inedite, ambele concepute 
să vină în întimpinarea aniversării 
unui deceniu de la cooperativizarea 
agriculturii.

La poezie, noi culegeri aparți- 
nînd lui Mihai Beniuc (Ardere), 
Virgil Carianopol (Viorile virstei), 
Fr. Bulhardt (Orașe și clipe), 
rin Sorescu (Poeme), Mircea 
nescu (Jurnal de iarnă), 
Gheorghe (Avatara), Gabriela 
linescu (Poeme), Dumitru M. 
(Poeți de douăzeci de ani) și două 
culegeri bilingve : Ion Barbu (ro- 
mână-franceză), Marin Sorescu (ro-

Ma- 
Ivă- 
Ion 

Me
lon

mână-italiană), volume de studii, 
eseuri și istorie literară semnate 
de Al. Rosetti (Priviri asupra li
teraturii române), Al. Philippide 
(Considerații confortabile), 
Piru (Varia), Aug. St. Doinaș 
(Mode și modele literare), Matei 
Călinescu (Conceptul modern de 
poezie), Al. Ivasiuc (Radicalitate și 
valoare), precum și 
semnate de Z. Ornea, 
Dramaturgia va fi și 
cu volume aparținînd 
dan. Paul Anghel. Lucia 
trius, M. Davidoglu. Din 
tura naționalităților conlocuitoare 
vom publica volume de Papp Fe
renc, Sekly Janos, Deak Tamas. 
Cum se poate vedea, autorii ale 
căror cărți vor apărea în primele 
luni ale anului sînt cunoscuți, a- 
preciați și iubiți de publicul larg. 
Nobila disciplină a scrisului legat 
profund de realitățile noastre so
cialiste va fi ilustrată și de alți 
autori aparținînd tuturor generații
lor, fiecare cu o pregnantă indivi
dualitate artistică. Colecțiile 
blioteca Eminescu, Biblioteca 
tică, Mărturii, Romanul de 
goste, Reporter, printr-o mai 
roasă clarificare a principiilor 
guitoare, vor spori diversitatea 
producției noastre editoriale.

Al.

alte lucrări 
Th. Virgolici, 
ea prezentă 
lui Al. Miro- 

Deme- 
litera-

Bi- 
cri- 
dra- 

rigu- 
diri-

Liviu CĂLIN 
redactor-șef 
la editura „Mihai Eminescu

mai complicat, 
el ...și cam atît.
este valabilă chiar pentru cei care au 
terminat cu medii mari, cum sînt Gh. 
I-Ierțea, Aurel Bălgărzan. „Este ade
vărat 7“ — i-am întrebat pe tinerii 
vizați. „Da ! Pentru că în școală am 
învățat mai mult despre piulițe, șai
be, bucșe, iar aici, în uzină, deschi
dem ochii mirați pe desene tehnice 
de ansamblu cu 50 de repere".

Cadrele didactice (prof. Maria 
Georgescu, prof. Vasile Banciu) sint 
de aceeași părere, subliniind necon- 
cordanțele existente între manuale, 
programele școlare și necesitățile 
producției.

Din filmul faptelor relatate rezultă 
că în profilul profesional de ansam
blu al tinerilor muncitori sînt încă 
zone lacunare. Că s-a „recomandat" 
profesorilor „să fie prezențe active 
in uzină" — cum ne-a spus ing. 
V. Tăutu, directorul grupului școlar 
brașovean — este un lucru bun. Dar 
nu este suficient. S-au transpus oare 
îh realitate aceste recomandări ? Au 
fost controlate de conducerea școlii ? 
Dovada cea mai concludentă că inte
grarea promptă in producție n-a atins 
cotele prevăzute o constituie „soluții
le" de ajutorare suplimentară — pla
ta în regie, corpul reglorilor etc. — 
acordate unor tineri cu... diplome 
de muncitori calificați. în loc să-și 
îndeplinească sarcinile de producție, 

■ reglorii, instructorii, toți cei desem
nați de conducerea uzinei trebuie să 
se ocupe de o anumită reucenicie 
pentru tineri care au ucenicit... trei 
ani.

în sfîrșit, ar mai fi de precizat că 
însemnările noastre nu au în ve
dere doar unitățile școlare vizitate. 
Problemele sînt comune multor al
tor școli de profil. Este necesară 
așadar o mai justă corelare a pre
gătirii teoretice cu instruirea prac
tică, prin sporirea numărului de ore 
la disciplinele de bază ale meseriei, 
proporțional cu reducerea spațiilor 
orare lâ obiecte de studiu mai puțin 
legate de însușirea meseriilor res
pective. în același timp, conducerile 
de școli, colectivele de catedră au 
îndatorirea să acționeze pentru: per
fecționarea . planurilor și programe
lor de învățămînt, suprimînd ceea 
ce se dovedește mai puțin util în 
procesul de formare a tinerilor 
muncitori, adăugind elementele ne
cesare. Desigur fără sprijinul uzine
lor — fie că patronează sau nu șco
lile respective — nu este de conce
put o pregătire completă a elevilor 
școlilor profesionale. Ni se spunea, 
în întreprinderile vizitate, că 
muncitori n-au încredere să 
mașinile pe mîinile elevilor, că 
se ocupă de ei cam formal. Se 
pune, de aceea, să se știe exact 
pe cine îndrumă, ce răspundere 
maistrul, cum înțelege să predea șta
feta meseriei viitorilor absolvenți.

Sînt citeva din problemele spe
cifice școlilor profesionale care, so
luționate, pot conduce la o pregătire 
optimă a viitorilor muncitori 
liîicați.

unii 
dea 
alții 
im- 
cine 
are

ca-

Victor VIȘINESCU

Dulce

Bata-
Croh-

22,30 Teleglob : Nigeria. Reportaj 
filmat de Ilie Ciurăscu, Tlbe- 
riu Tomcsany și Sergiu Stejar.

22,50 Telejurnalul de noapte.tv
15,45—17,05 Matineu de vacanță. 

Film artistic pentru tineret șl 
copil : „Căpitan la 15 ani" — 
ecranizare după romanul lui 
Jules Verne.

18,00 Muzică populară cu Maria 
Schipor și Matei Constantin. 
Mult e dulce și frumoasă... 
Timp și anotimp în agricul
tură.
Gala interpreților : Emilia Pe
trescu.
Tragerea Pronoexpres. 
1001 de seri — „La circ". 
Telejurnalul de seară. 
Avanpremieră.
Telecinemateca : „Zboară co
corii". Regia ; Mihail Kalato
zov. Imaginea : Serghei Uru- 
șevschi. In distribuție : Tatia
na Samoilova și Alexei ~ 
Iov. Prezintă ; Ov. S. 
mălniceanu.

22,00 Artiști ai jazz-ulul : 
Elinton.

• Love story : PATRIA — 9; 12; 
15; 18; 21, LUCEAFĂRUL — 8,30; 
11; 13,30; 16; 18,30; 21, CAPITOL — 
9,15; 11,30; 13.45; 16; 18,30; 21.
O Livada din stepă : FESTIVAL
— 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30, 20,45.
• B. D. la munte și la mare : 
VICTORIA — 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,30; 20,45, FEROVIAR — 8,45; 11,15; 
13,30; 16; 18,30; 20,45, EXCELSIOR
— 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45.
MELODIA — 9; 11,15; 13,30; 16:
18,30; 20,45.
o Cea mai frumoasă soție : SALA 
PALATULUI — 17,15 (seria de bi
lete — 3956); 20,15 (seria de bilete
— 3957). SCALA — 9: 11,15; 13,30; 
16; 18,30; 21, BUCUREȘTI — 8.30; 
11; 13,30; 16; 18,30; 21, FAVORIT

— 9,30; 12; 15,30; 18; 20,30.
• Program de desene animate —
9; 10, Palatul ---- ' — —
13.30, Hugo și 
Acoperișul —
• Chemarea
TRAL — 9,15:
20.30.
• Lumea comică a lui Harold 
Loyd — 9—18,30 în continuare, 
Program de documentare româ
nești - 20,15 : TIMPURI NOI.
o Vasul fantomă — 10; 12; 14,15, 
Cavalcada Holywoodului — 16,30, 
Comoara din vadul vechi — 18,45, 
Carusel conjugai — 21 ; CINEMA
TECA (sala Union).
• Decolarea : ARTA — 15,30; 18 
20,15, DRUMUL SĂRII 
17,45: 20.
• Waterloo : GLORIA
12,30; 16; 19.15, TOMIS
12,30; 16; 19,30.
O Nu te întoarce : LUMINA 
9—19.45 în continuare.
• Sorgul roșu : GRIVIȚA — 9,30; 
12; 15.30; 18; 20.30.
• Oliver : BUCEGI — t5,30; 
GIULEȘTI — 15,30; 19.
• Gara bielorusă : ÎNFRĂȚIREA 
INTRE POPOARE — 15,30; 17,45; 
20.
• Frații : UNIREA — 16: 18; 20.
• t2 oameni furioși : VOLGA —

de cleștar — 
Josefina — 16; 
20,30 : DOINA, 
destinului : 

11,30; 13,45; 16;

11,30;
18,15,

CEN- 
18,15;

9; 11,15; 13,30; 15,45; 18,15; 20,30, 
FLAMURA — 9; 11,15; 13,30; 16; 
13,15: 20,30.
0 Pădurea de mesteceni : BU- 
ZEȘTI — 15,30; 18; 20,15.
0 Trenul : AURORA — 9,30; 12; 
15; 17,45; 20,15, MODERN — 9;
11,45; 14,30; 17,15; 20.
0 Unchiul Vania : POPULAR — 
15,30; 18; 20,15.
0 Aeroportul : LIRA — 15,30; 19, 
LAROMET - 15,30; 18,30.
0 Mihail Strogoff : FLOREASCA
— 15,30; 18; 20,15. FLACARA — 
15,30; 18; 20,15.
0 Steaua de tinichea : FEREN
TARI — 15,30; 17,45; 20, MUNCA
— 16; 18; 20.
0 Poveste sîngeroasă : VITAN — 
15,30; 18; 20,15.
0 Marele premiu : MIORIȚA — 9; 
12,30; 16; 19,15.

• Opera Română : Chopiniana, 
Giselle — 19,30.
• Teatrul de operetă : My fair 
lady — 19,30.

• Teatrul Național „I. L. Cara- 
giale" (sala Comedia) : Take, Ianke 
și Cadîr — 20: (sala Studio) : Jo
cul de-a vacanța — 20.
« Teatrul de comedie : Nicnic — 
10,30: Interesul general — 20.
0 Teatrul „Lucia Sturdza Bulan- 
dra“ (sala din bd. Schitu Măgu- 
reanu) : Play Strindberg — 20; 
(sala din str. Alex. Sahia) : Min
cinosul — 20.
© Teatrul Mic : Baltagul — 18, 
Zadarnice jocuri de iubire — 20. 
o Teatrul „C. I. Nottara“ (sala 
Magheru) : Adio Charlie — 19.30; 
(sala Studio) : Sus pe acoperiș... 
în sac — 20.
• Teatrul Giulești : Freddy —
19.30.
• Teatrul „Ion Creangă* : Coco- 
șolul neascultător — 10; Poveste 
neterminată — 16.
0 Teatrul „Țăndărică" (sala din 
Calea Victoriei) : Bu Aii — 10; 
(sala din str. Academiei) : De ce 
a furat zmeul mingea ? — 10.
• Teatru] de revistă și comedie 
„Ion Vasilescu" : Intr-un ceas bun 
— 19,30.
e Teatrul satlric-muzical „C. Tă- 
nase“ (sala Savoy) : Bimbirică —
19.30, (sala din Calea Victoriei nr. 
174) ; Groapa — 19,30.
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Plecarea unei delegații
a C. C. al P. C. R. în Liban

Marți dimineața a plecat in Liban 
o delegație a C.C. al P.C.R., formată 
din tovarășii Vasile Patilineț, mem
bru supleant al Comitetului Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R., și Vasile 
Marin, membru al C.C. al p.C.R., 
prim-șecretar al Comitetului județean 
Ialomița al P.C.R., care va participa 
la lucrările celui de-al III-lea Con
gres al Partidului Comunist Libanez.

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
delegația a fost condusă de tovarășii 
Iosif Banc, membru supleant al Co
mitetului Executiv al C.C, al P.C.R., 
Ion Savu, membru al C.C. al P.C.R., 
Nicolae Iani, șef de secție la C.C. al 
P.C.R., de activiști de partid.

(Agerpres)

O inițiativă a organizației ț 
de partid a sectorului VII i 

din Capitală |
Miercuri după-amiază a avut loc 

plenara deschisă cu activul a orga
nizației de partid și Consiliului 
Frontului Unității Socialiste din 
sectorul VII al Municipiului Bucu
rești. Au participat secretarii co
mitetelor și organizațiilor de partid, 
secretarii organizațiilor U.T.C., pre
ședinții comitetelor sindicatelor, di
rectori de întreprinderi, instituții, 
școli, reprezentanți ai organizații
lor de masă și obștești din sector, 

i Plenara a aprobat chemarea adre- 
< sată tuturor organelor și organiza- 
‘ țiilor de partid și consiliilor Fron- 
l tului Unității Socialiste din Muni- 
; cipiul București — „Fiecare cadru 
V (le conducere, salariat, locuitor — 
; 'slujitor devotat al intereselor 

societății, un militant pentru pro- 
4 movarea principiilor eticii și echi- 
7 tățll socialiste, un bun gospodar 1“ 
ț Inscriindu-se în efortul general 
4 al întregului popor de a traduce în 

viață programul de educare comu- 
ț nistă adoptat de plenara C.C. al 
j P.C.R. din noiembrie 1971, chema- 
* rea stabilește, ca obiective princi- 
4 pale, mobilizarea tuturor comuniș- 
■ tilor. a oamenilor muncii din toate 
ț sectoarele de activitate la înfăptui- 
i rea neabătută a principiilor socia- 

lismului în întreaga viață socială,

Uw—------ ----- ---------------

organizarea exemplară a produc- . 
ției și folosirea cu maximum de l 
randament a tuturor capacităților 4 
de producție, realizarea unei înalte .' 
productivități a muncii, ridicarea ț 
calificării și specializării cadrelor, ț 
îmbunătățirea substanțială a caii- i 
tății produselor, buna gospodărire .’ 
a mijloacelor materiale și financi- ț 
are. <

Chemarea cuprinde angajamente > 
concrete ale oamenilor muncii din 4 
unitățile economice, ale tuturor ce- > 
tățenilor din sector privind creș- \ 
terea peste prevederile planului i 
pe anul 1972 a producției și pro- ’ 
ductivității muncii, a producției i 
destinate exportului, realizarea în >' 
acest an prin muncă patriotică a j 
unui însemnat volum de lucrări i 
gospodărești-edilitare. '

în vederea înfăptuirii obiective- ț 
lor stabilite, în chemare este pre- < 
văzut un ansamblu de măsuri me- 1 
nite să ridice la un nivel superior 4 
întreaga muncă politico-ideologică 
și cultural-educativă desfășurată de ) 
organizațiile de partid, de masă și l 
obștești, pentru dezvoltarea conști- 1 
inței socialiste a maselor, stimula- 4 
rea inițiativei, a responsabilității <’ 
sociale. )

Ioan VLANGA |

Cronica zilei
Ministrul afacerilor externe al 

Republicii Socialiste România, Cor- 
neliu Mănescu, a adresat o tele
gramă de felicitare noului secretar 
general al O.N.U., Kurt Waldheim, 
cu ocazia preluării oficiale a func
ției sale.

★
Corneliu Mănescu, ministrul afa

cerilor externe al Republicii Socia
liste România, a primit o telegramă 
de mulțumire din partea ministru
lui afacerilor externe al Republicii 
Populare Bulgaria, Petăr Mladenov, 
pentru felicitările transmise cu pri
lejul alegerii sale în această funcție.

★
Marți după-amiază a sosit în Ca

pitală lordul Drumalbyn, ministru 
fără portofoliu în guvernul Marii 
Britanii, care va face o vizită în țara 
noastră. Oaspetele va avea convorbiri 
la unele ministere în vederea dezvol
tării relațiilor economice româno- 
britanice.

Pe aeroportul Otopeni, ministrul 
britanic a fost întîmpinat de loan 
Avram, ministrul industriei construc
țiilor de mașini, Nicolae Cocoș, ad
junct al ministrului, Pretor Popa, 
adjunct al ministrului comerțului ex
terior, și de alte persoane oficiale. A 
fost prezent Denis Seward Laskey, 
ambasadorul Marii Britanii la Bucu
rești, membri ai ambasadei.

■Ar
Marți au sosit în Capitală Ch. Ve

niamin, director general in Minis
terul Afacerilor Externe al Republi
cii Cipru, și Ph. Vrahas, director în 
același minister, care, la invitația 
Ministerului Afacerilor Externe, vor 
face o vizită in țara noastră.

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 

6, 7 și 8 ianuarie în țară : vreme în 
general închisă. Vor cădea precipi
tații locale, mai alas sub formă de 
burniță și ploaie în jumătatea de 
sud-vest a țării. In rest vor cădea 
ninsori slabe, izolate. Vînt potrivit 
Temperatura va scădea ușor în nord- 
eslul țării. Minimele vor fi cuprinse 
între minus 7 și plus 3 grade, local 
mai coborîte în depresiunile intra- 
montane și în nordul Moldovei, iar 
maximele între minus 4 și plus 6 
grade. Ceață locală. în București : 
vreme în general închisă. Precipita
ții slabe. Vînt. potrivit. Temperatura 
va scădea ușor.

ȘTIRI SPORTIVE
■I

AZI, LA BASCHET
în trei orașe din țară se vor des

fășura astăzi meciurile penultimei 
etape a primului tur al diviziei mas
culine A de baschet. în Capitală se 
vor disputa patru partide, după ur
mătorul program : sala Floreasca (cu 
începere de la ora 16,30) : Politehnica 
București-Voința București ; I.E.F.S.- 
Steaua : I.C.H.F.-Dinamo ; sala Giu- 
lești (ora 17) : Rapid-Politehniea 
Cluj.

In țară sînt programate două 
Jocuri : Universitatea Cluj-Universi- 
tatea Timișoara (considerat drept 
derbiul etapei) și Mureșul Tg. Mureș- 
Politehnica-Galați.

HOCHEI PE GHEATA. — Repre
zentativa de hochei pe gheață a Ro
mâniei a susținut un meci amical la 
Kloten (Elveția) cu o selecționată lo
cală. După un joc echilibrat, întîl- 
nirea s-a încheiat cu un rezultat de 
egalitate : 4—4 (1—0, 0—2, 3—2),
Punctele echipei române au fost 
înscrise de Ștefanov (3) și Pană. 
Pentru gazde au marcat Luethi, Jurg 
Lott, Urs Lott și Wildbolz.

TENIS DE MASA. — Peste 3 000 
de spectatori au urmărit la Frank
furt pe Main dubla întîln're inter
națională dintre selecționatele de te
nis de masă ale R.P. Chineze și 
R.F. a Germaniei. în ambele me
ciuri, victoria a revenit echipelor din 
R.P. Chineză : la masculin cu 5—3, 
iar la feminin cu 5—2.

TENIS. — Competiția internațio
nală de tenis rezervată echipelor de 
juniori a luat sfîrșit la Miami Beach 
cu victoria formației Spaniei. în fi
nală, tinerii tenismani spanioli au 
întrecut cu 2—0 selecționata S.U.A. 
Jose Higueros l-a învins cu 6—1, 
6—3 pe John Whitlinger, iar Jose 
Moreno a dispus cu 6—4, 6—1 de Pat 
Dupre.

La Praga a avut loc întilnirea 
internațională amicală de tenis 
dintre selecționatele orașelor 
București și Praga. După două 
zile de întreceri scorul este 3—2 
în favoarea tenismanilor români. 
Ilie Năstase l-a învins cu 6—4, 
4—6,. 6—2 .pe Frantisek Pala; iar 
Jan Kodes a dispus cu 6—7, 
6—1, 6—3 de Ion Țiriac. în par
tida de dublu, perechea Năstase- 
Țiriac a cîștigat cu 6—4, 4—6,
6— 3 în fața cuplului Kodes- 
Pala. Ieri, Uie Năstase, în for
mă excelentă, l-a întrecut cu
7— 6, 6—4 pe Jan Kodes, iar 
pala l-a învins pe Țiriac cu 
6—7. 6—4, 6—4.

HANDBAL. — La Hamburg a avut 
loc tragerea la sorți a semifinalelor 
„Cupei campionilor europeni" la 
handbal masculin. V.F.L. Gummers
bach (R.F. a Germaniei) va întîlni 
Tatran Preșov (Cehoslovacia), iar 
Partizan Bjelovar (Iugoslavia) pe 
M.A.I. Moscova.

ATLETISM. — în ziua a doua a 
concursului internațional de atletism 
de la Sao Paulo, sportivul belgian- 
Emilie Puttemans a terminat învin
gător în proba de 1 500 m cu timpul 
de 3’53”3/10. în cursa de 10 000 m, pe 
primul loc s-a clasat Victor Mora 
(Columbia),/ cronometrat în 30'59” 
6/10.

SCHI. — Ca urmare a victoriei re
purtate în proba de slalom uriaș, 
schioara franceză Franțoise Macchi 
și-a consolidat poz’ția de lideră în 
„Cupa Mondială". Ea totalizează în 
prezent 100 de puncte, fiind urmată 
în clasament de Anne Marie Proell 
(Austria) — 90 puncte și J. Rouvier 
(Franța) — 60 puncte. Pe echipe con
duce-Franța (281 puncte), urmată, de 
Austria și Elveția (cu cîte 244 
puncte).

ȘAH. — Forul de spec'alitate din 
Columbia a cerut Federației interna
ționale de șah să i se acorde organi
zarea meciului pentru titlul mondial 
la șah dintre deținătorul titlului, Bo
ris Spasski (U.R.S.S.), și marele ma
estru american Robert Fischer. în
tr-o scrisoare adresată lui Max 
Euwe, președintele federației inter
naționale, forul columbian s-a an
gajat să ofere condiții de transport 
gratuit celor doi campioni. De ase
menea, vor fi invitați la acest meci 
și cinci reprezentanți ai federației 
internaționale. Ca locuri de desfășu
rare a mult așteptatei confruntări au 
fost propuse orașele Bogota, Medelin 
sau Caii.

Puțini, poate, dintre cititori știu că baschetul este unul dintre sporturile 
cele mai răspîndite în lume, că prin numărul jucătorilor și jucătoarelor 
(circa 65 milioane) ocupă — alături de volei — primul loc pe plan mon
dial. în ierarhia sporturilor care se practică în țara noastră, baschetul are, 
de asemenea, o poziție fruntașă : locul 5, după fotbal, popice, atletism 
și volei.

în cadrul anchetei noastre, privind condiția baschetului românesc, pers
pectivele lui de dezvoltare, am solicitat opiniile tov. prof. Univ. dr. LEON 
TEODORESCU, rectorul Institutului de educație fizică și sport, vicepreședinte 
al C.N.E.F.S., și ale tov. ION TULPAN, președintele Federației române de 
baschet.

— S-a apreciat in repetate 
rînduri că valoarea echipelor 
noastre de club sau reprezenta
tive este scăzută. De aci și 
necompetitivitatea lor pe plan 
international. Acest lucru ni l-a 
arătat foarte recent și poziția 
echipei feminine la balcaniadă. 
Au existat explicații diverse, 
unele chiar contradictorii, in le
gătură cu cauzele acestei stări 
de lucruri. Am dori să cunoaș
tem opiniile dv.

Leon Teodorescu : Cauzele regre
sului (acesta este cuvintul !) sint 
multe și complexe. Iată cîteva, 
într-o ordine fără preferință : sla
ba preocupare pentru selecție și 
pentru muncă diversificată la antre
nament ; timp irosit pentru asimi
larea unei „tactici colective spe
ciale" (pentru un anumit adversar), 
în dauna creșterii valorii fiecărui 
jucător ; concentrarea celor mai buni 
jucători la cîteva cluburi are în ve
dere nu stabilitatea echipelor, nu pri
menirea cadrelor — primii cinci ră- 
mîn cam aceiași pînă se retrag din 
activitatea competițională — ci ba
rarea căilor de ridicare a unor noi 
echipe „concurente" la primul loc. Și 
ar mai fi un motiv: lipsa de colabora
re dintre antrenori, o rivalitate rău 
înțeleasă, deseori cu aspecte de ne- 
principialitate.

Ion Tulpan : Nu sînt de acord cu 
afirmația că baschetul nostru 
este necompetitiv pe plan inter
național. La ultimele trei edi
ții ale campionatului european 
ne-am plasat cu echipa mas
culină între locurile V—IX, Iar cu 
echipa feminină între IV—VIII. A- 
ceasta înseamnă clasarea echipelor 
noastre în prima treime în ierarhia 
continentală, ceea ce echivalează cu 
grupa formațiilor fruntașe din alte 
sporturi — handbal, hochei, rugbi, 
volei. Totuși, aceste poziții nu ne 
satisfac. Insuficiențele semnalate în 
procesul de instruire din cadrul clu
burilor de performanță frinează ob
ținerea unor rezultate superioare, 
mai ales ale echipelor de club. Pre
zența formațiilor noastre Ia „Cupa 
campionilor europeni" și la „Cupa 
cupelor" a fost, in ultimii ani, mai 
mult decît nesatisfăcătoare.

Este însă absolut exactă afirmația 
că baschetul rămîne. la noi. un sport 
prea puțin valorificat, in pofida a- 
tractivității lui recunoscute și a fap-

tului că baza materială — ce ar tre
bui, desigur, îmbunătățită în conti
nuare — permite, la ora actuală, ob
ținerea unor rezultate mai bune.

— Jucători inalți sau pregă
tire multilaterală ? In lumea 
baschetului de pretutindeni se 
poartă discuții aprinse cam în 
jurul acestor două chestiuni. 
Pentru baschetul din țara noas
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zibîl în baschetul nostru — implicit 
la nivelul echipelor naționale — este 
îmbunătățirea substanțială a muncii 
specialiștilor (antrenori, profesori de 
educație fizică) ; majoritatea lor au 
o bună pregătire profesională, dar 
muncesc cam puțin, cer prea puțin 
elevilor. Baschetul modern presupune 
antrenament non-stop,' efectuat în 
bună parte individual, de fiecare ju
cător în parte, chiar și fără prezența 
antrenorului. Din păcate — și aceasta 
este și vina noastră, a conducerii fe
derației — educația, comportamental 
civic și sportiv la unii jucători lasă 
de dorit. Nu cred să exagerez ci
tași de puțin afirmînd că în destule 
cazuri echipele de club și chiar echi
pa națională și-au datorat evoluțiile 
slabe unor carențe de ordin educa
tiv, faptului că antrenori, conducă
tori, sportivi au considerat că baschet

viața internațională

Conducerea P. C. din Chile 
s-a intîlnit cu delegațiile 

participante la festivitățile 
semicentenarului partidului

SANTIAGO DE CHILE 4. — Co
respondentul nostru, Eugen Pop, 
transmite : La Santiago de Chile a 
avut loc o întîlnire a conducerii 
Partidului Comunist din Chile cu 
delegațiile celor 34 de partide comu
niste și muncitorești care participă 
la festivitățile consacrate semicente
narului P.C. din Chile. A fost de față 
și delegația Partidului Comunist Ro
mân, formată din tovarășii Petre 
Lupu, membru al Comitetului Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., și Teodor 
Coman, membru al C.C. al P.C.R., 
prim-secretar al Comitetului jude
țean Tulcea al P.C.R.

Delegațiile au fost salutate de 
Luis Corvalan, secretar general al 
C.C. al partidului, care, în cuvintul 
rostit, a relevat succesele considera
bile obținute în realizarea progra
mului Guvernului Unității populare. 
Secretarul general al C.C. al P.C. din 
Chile și-a exprimat convingerea fer
mă că, indiferent de dificultăți, trans
formările începute în Chile vor fi 
realizate cu succes, chezășia înfăptui
rii lor constind în sprijinul tot măi 
mare acordat de masele populare gu
vernului președintelui Allende.

în cadrul manifestărilor consacra
te semicentenarului partidului co
munist, în capitala chiliană a fost 
inaugurat Muzeul de istorie a Parti
dului Comunist din Chile. La verni
saj au participat Luis Corvalan și 
alți conducători ai P.C. din Chile, mi
niștri, reprezentanți ai vieții publice,

precum și delegațiile partidelor co
muniste și muncitorești care iau par
te la festivități, între care delega
ția P.C.R.

în continuare, delegațiile străine 
invitate la semicentenarul P.C.C. au 
început o serie de vizite in între
prinderile și instituțiile din Santiago 
de Chile și din provincie.

Delegația P.C.R. a vizitat Institu
tul de pregătire profesională 
„I.N.A.C.A.P", care coordonează, pe 
scară națională, activitatea pedagogi
că și educativă pentru formarea și 
specializarea cadrelor. Delegația 
P.C.R. a vizitat apoi fabrica textilă 
„Caupolican", trecută de numai cî- 
teva luni sub controlul statului.

Mulțumind pentru primirea căl
duroasă făcută, conducătorul delega
ției române, tovarășul Petre Lupu. 
a urat noi succese în activitatea co
lectivului fabricii, în desfășurarea 
eforturilor pentru o contribuție cit 
mai eficientă la realizarea politicii 
Guvernului Unității populare.

Seara, delegația P.C.R. a avut o 
întîlnire cu locuitorii din cartierul 
Pablo Neruda, care au făcut o pri
mire călduroasă oaspeților români, 
în cuvintul de salut rostit, tovarășul 
Petre Lupu a exprimat interesul și 
marea simpatie cu care comuniștii 
români, întregul nostru popor urmă
resc eforturile poporului chilian 
pentru profunde transformări în via
ța economică și socială.

Rezoluția C.C. @9 P.C.U.S.
PRIVIND GENERALIZAREA EXPERIENȚEI UNEI ÎNTREPR9N» 
DERI ÎN DOMENIUL OBȚINERII UNUI SPOR MAXIM 

DE PRODUCȚIE

MOSCOVA 4. — Corespondentul 
Agerpres, L. Duță, transmite : Comi
tetul Central al P.C.U.S. a adoptat o 
rezoluție privind generalizarea expe
rienței unei întreprinderi din Mos
cova — Uzina de plăci aglomerate 
din lemn — în domeniul obținerii 
unui spor maxim de producție. în 
cincinalul precedent, menționează 
rezoluția, prin modernizarea utilaje
lor și introducerea de mijloace teh
nologice înaintate, colectivul uzinei 
a sporit producția de plăci de 2,6 ori, 
productivitatea muncii s-a dublat ; 

.planul pe anul 1971 al uzinei a fost 
“îndeplinit înainte de termen, creș
terea față de anul precedent repre- 
zentînd 12,3 la sută. Cu resurse pro-

prii, fără întreruperea activității și 
fără investiții capitale centralizate, 
uzina a efectuat un complex de lu
crări de reconstruire, care au permis 
mărirea capacității de producție de 
trei ori față de prevederile proiec
tului. Pianul de dezvoltare tehnică 
și socială pe perioada 1971—1975 pre
vede perfecționarea în continuare a 
producției, îmbunătățirea condițiilor 
de muncă, de viață și odihnă ale oa
menilor muncii.

Comitetul Central al P.C.U.S. a re
comandat ministerelor de resort, pre
cum și organizațiilor de partid extin
derea pe scară largă a experienței 
uzinei din Moscova.

Dezvoltarea economiei algeriene
, ALGER 4 — Corespondentul Ager
pres, C. Benga, transmite : Timp de 
o lună, Consiliul Revoluției și guver
nului algerian au examinat întreaga 
situație economică, financiară și so
cială a Algeriei la sfîrșitul primilor 
doi ani ai olanuiui cvadrienal de dez

voltare (1970—1973), adoptind, totodată, 
liniile directoare pentru ami 1972 și 

. 1973.
Comunicatul dat publicității la în

cheierea acestor ședințe relevă că 
planul cvadrienal de dezvoltare a e- 
conomiei algeriene se îndeplinește cu

b a a b b a
de aceeași valoare, cu aceleași capa
cități motrice și tehnice ca ale celor 
5 care se află la un moment dat in 
teren.

— Se poate înscrie baschetul 
în rindul acelor sporturi care să 
mențină permanent treaz intere
sul pentru mișcare, pentru des
tindere fizică a tineretului in 
general, a elevilor și studenților 
in special ? Ce răspunderi ar re
veni federației de specialitate ? 
Dar catedrelor de educație fizică 
și sport din cadrul școlilor și fa
cultăților ?

L. T. : Problema Inițierii și in
struirii preliminare a elevilor în 
jocuri sportive o dată rezolvată, ur
mează opțiunea pentru unul sau al
tul dintre aceste jocuri. Cred că bas
chetul are un plus de atractivitate și 
se va bucura de preferința tinerilor.

succes. „Hotăririle in domeniul pe
trolului — subliniază comunicatul — 
au încheiat procesul de decolonizare 
a economiei și consolidează indepen
dența economică și financiară a țării, 
datorită instituirii controlului său 
complet asupra mijloacelor de dez
voltare națională". Țara noastră — 
adaugă comunicatul — a cîștigat in 
întregime bătălia petrolului și, o dată 
cu aceasta, mijloacele de natură să-i 
permită să dea mai multă vigoare po
liticii sale de dezvoltare accelerată.

30 de ani de b crearea
Partidului Muncitoresc

Polonez

PREA MULTE LOCURI LIBERE 
PE BANCA DE REZERVĂ 

A BASCHETULUI NOSTRU
tră, care dintre aceste căi ar fi 
de urmat ?

I. T. : Cred că ambele variante 
trebuie luate împreună ; baschetul 
este un sport cu influență pozitivă 
multilaterală, practicabil însă de ti
neri cu un anumit gabarit, cu o înăl
țime minimală, dacă mă pot exprima 
astfel. De aceea și accentul principal 
trebuie pus pe pregătirea fizică, pe de- 
săvîrșirea tehnicii, toate acestea prin 
mărirea numărului antrenamentelor, 
prin sporirea intensității și comple
xității lor. Ceea ce nu înseamnă insă 
că trebuie să renunțăm la depistarea 
jucătorilor de talie înaltă sau foarte 
înaltă. Este de observat — și faptul 
ne bucură — că, pentru prima dată 
în istoria baschetului nostru, echipa 
reprezentativă dispune de patru jucă
tori cu o înălțime în jur de 2 m. Și 
echipa de senioare — mult întinerită 
cu jucătoare care pînă mai ieri au 
făcut parte din selecționata juni
oarelor — are acum pivoți înalți.

Ceea ce, după părerea mea, ar asi
gura in mod cert un salt calitativ vi-

balistului nu trebuie să î se ceară 
decît să arunce bine la coș. Asocia
țiile sportive, cluburile nu sint uni
tăți strict tehnice, ci — cel puțin în 
egală măsură — foruri educative.

L. T. : Și în baschet, specialiștii 
caută și avansează soluții așa-zis 
ideale. Pentru baschetul nostru, din 
acest punct de vedere, ar fi valabilă 
o singură variantă : tineri inalți (cei 
pe care-i avem), cu o pregătire fizică 
multilaterală, omogenizată la nivel 
superior, in așa fel incit minimum 10 
jucători — din lotul de 12 al unei 
echipe de baschet — să poată oricînd 
forma un cvintet temeinic pregătit. 
La specificul jucătorilor noștri nu 
avem altă alternativă. De fapt, tot 
mai des se întîlnesc echipe care ob
țin foarte bune rezultate nu atit sau 
nu numai prin înălțimea pivoților, 
cit prin valoarea perfect egală a 
8—10 jucători. Cred că în baschetul 
nostru se greșește dînd totul doar 
pentru pregătirea serioasă a „cvin
tetului de bază" ; pe banca rezerve
lor trebuie să se găsească înlocuitori

Competițiile locale, mai bine zis ac
tivitatea pe plan local, garantează 
succesul de masă al baschetului. Ro
lul cel mare revine, firește, asocia
țiilor sportive școlare și cluburilor 
studențești. Preocupările pentru ex
tinderea baschetului — chiar și sub 
forma sa „mini" — sint notabile la

unele organizații de pionieri, de 
U.T.C.

Organismele la care vă refereați în 
întrebare au însă obligația să acorde 
permanent atenția cuvenită dezvol
tării baschetului în masa largă a ti
nerilor. Ar fi numai în interesul bas
chetului, al educației sportive a fie
cărui tînăr ca inițierea să se facă nu 
numai pină la... completarea unei 
echipe pe clasă, pe școală ; cit mai 
muiți copii să învețe baschet. Și, în 
recreație sau oricind au timp liber, 
să-l practice din plăcere. Cred că, in
tre criteriile de apreciere și de răs
plătire a muncii profesorilor de edu
cație fizică, ar trebui inclusă și con
tribuția lor directă la formarea și 
dezvoltarea gustului pentru practica
rea sporturilor la toți elevii. A alcă
tui și apoi a antrena o echipă de 
baschet înt.r-6 școală este prea puțin, 
cu totul nesemnificativ pentru a sta
bili capacitatea profesională a cadru
lui didactic respectiv...

I. T. : Baschetul are toate atu- 
urile pentru a intra în „grația" tine
retului incă din primii ani de școală. 
Cu o condiție : să se folosească mai 
intens numeroasele terenuri in aer 
liber existente pe lingă școli, 
pe lingă căminele studențești etc. 
Indiferent dacă e vorba de des
tindere sau de pregătire pentru 
competiții, terenurile și mingea 
să fie la dispoziția amatorilor. 
Pe plan local, cred că nimic 
n-ar fi mai simplu in privința 
amenajării de baze sportive decît 
terenul bituminizat, care poate fi 
folosit și pentru alte jocuri sportive.

Federația noastră are obligații se
rioase în această privință. N-am pu
tea spune că, prin comisia special 
înființată, nu s-a asigurat o înviorare 
a activității de masă. Totuși, aria a- 
cestui sport rămîne mult prea mică : 
sprijinul acordat de federație, de co
misiile județene de baschet este încă 
insuficient și sporadic. Consider însă 
că rolul determinant în această operă 
îl au profesorii de educație fizică din 
școli Și facultăți, conducerile aces
tora.

Comuniștii, oamenii muncii din Po
lonia prietenă aniversează zilele a- 
cestea 30 de ani de la întemeierea 
Partidului Muncitoresc Polonez — 
eveniment istoric în viața social- 
politică a țării. Creat în ianuarie 1942, 
în condiții de adincă ilegalitate, cînd 
Polonia se afla sub sîngeroasa o- 
cupație a armatelor Germaniei 
hitleriste, Partidul Muncitoresc a de
venit inspiratorul și organizatorul 
victoriilor poporului polonez în 
greaua și crîncena sa luptă pentru 
libertate, independență, progres so
cial.

Preluînd tradițiile revoluționare 
promovate de predecesorul său — 
Partidul Comunist Polonez — Parti
dul Muncitoresc Polonez s-a afirmat 
încă de la întemeierea sa ca 
exponent fidel al intereselor vitale 
ale clasei muncitoare, ale poporului 
polonez. Declarația-program adop
tată la consfătuirea de consti
tuire a partidului, din 5 ianuarie 1942, 
dată publicității sub forma unui ma
nifest intitulat „Către muncitori, ță
rani și intelectuali. Către toți patrioții 
polonezi" a proiectat o rază de lumină 
și speranță care a stimulat și călăuzit 
forțele patriotice ale tării in bezna 
ocupației fasciste. în declarația-pro
gram a fost enunțată cu tărie ideea 
unirii întregului popor în jurul cla
sei muncitoare în lupta pentru salva
re națională, libertate și indepen
dență națională, progres. Partidul 
Muncitoresc a mobilizat în jurul său 
forțele cele mai avansate ale poporu
lui polonez, a organizat o vastă 
mișcare de partizani. Sub egida 
lui s-a înființat „Gwardia Ludo- 
wa“ (Garda populară), transforma
tă apoi în „Armata populară", 
care a dat serioase lovituri ocu- 
panților hitleriști. Ca rezultat al pro
movării cu consecvență de către 
partid a ideii unității forțelor patrio
tice, spre sfîrșitul anului 1943 s-a 
creat Consiliul național, primul par
lament democrat popular din istoria 
Poloniei. Luptînd alături de glorioasa 
Armată Sovietică, patrioții polonezi, 
Armata populară și-au adus contri
buția la cauza eliberării naționale 
și renașterii Poloniei. La 22 iulie 1944, 
în teritoriile eliberate ale tării. Co
mitetul de eliberare națională, creat 
de forțele democratice, în frunte cu 
P.M.P., a lansat istoricul Manifest de 
Ia Lublin car.e proclama instaurarea 
puterii populare in aceste teritorii.

După eliberarea țării, poporul po
lonez, sub conducerea Partidului 
Muncitoresc, a desfășurat o intensă 
activitate pentru vindecarea rănilor 
provocate de război, a înfăptuit'un șir 
de transformări structurale sociale și 
politice, cu un rol decisiv în dezvol
tarea ulterioară a țării. în activitatea 
pentru înfăptuirea acestor transfor
mări s-a întărit unitatea de acțiune 
a clasei muncitoare, ceea ce a dus la 
unificarea Partidului Muncitoresc Po
lonez cu Partidul Socialist Polonez, 
pe baza platformei marxism-le- 
ninismuiui. Din decembrie 1948, 
Partidul Muncitoresc Unit Polonez 
este forța conducătoare a clasei 
muncitoare, a întregului popor, în 
lupta pentru edificarea socialismului 
în Polonia.

Remarcabilele succese obținute de 
țara vecină și prietenă în anii pu
terii populare în economie, știință, 
cultură și în alte domenii își au iz
vorul in politica P.M.U.P., în munca 
plină de abnegație și hărnicie a oa
menilor muncii polonezi pentru con
strucția și dezvoltarea societății so
cialiste. Astăzi, Polonia se situează 
printre țările cu un avansat potențial 
economic. Au luat amploare industria 
extractivă și constructoare de nave, 
industria electrotehnică și electroni
că etc. O mărturie a transformărilor 
structurale din economia națională 
este creșterea ponderii industriei în 
crearea venitului național pină la 58 
de procente.

în viața și dezvoltarea P.M.U.P., a 
întregului popor, o deosebită impor
tanță au avut plenarele a Vil-a, și a 
VIII-a, în cadrul cărora Comitetul 
Central al P.M.U.P., noua conducere 
in frunte cu tovarășul E. Gierek, ana- 
lizînd în spirit realist și exigent stă
rile de lucruri din anumite sectoare 
ale activității economice, democrației 
de partid și de stat, a combătut prac
ticile negative și a adoptat măsu
rile necesare pentru înlăturarea lor, 
pentru dezvoltarea societății pe o li
nie consecvent democratică, pentru 
o evoluție armonioasă și echi
librată a economiei, pentru o 
participare efectivă, amplă a ma
selor muncitoare la conducerea 
vieții obștești. Datorită încrede
rii și sprijinului clasei munci
toare, al maselor largi, au fost între- 
prinși pași importanți în traducerea 
în viață a acestor măsuri. Congresul 
al VI-lea al P.M.U.P., care s-a ținut 
recent, a analizat în profunzime evo
luția societății poloneze și, pe baza. 
Directivelor elaborate de Comitetul 
Central și larg discutate de către 
întregul popor, a stabilit direcțiile și 
obiectivele principale ale dezvoltării 
socialiste a Poloniei în perioada ur
mătoare, ținînd seama de posibilită
țile actuale, de cerințele accelerării 
progresului și creșterii bunăstării 
celor ce muncesc. Congresul a acor
dat o mare importanță îmbunătățirii

și modernizării sistemului de orga
nizare și conducere, creșterii eficien
ței planificării centrale și a activită
ții economice, lărgirii democrației so
cialiste, dezvoltării conștiinței cetă
țenești, educării socialiste a oame
nilor muncii. Directivele prevăd o 
creștere a venitului național cu 38—39 
la sută, în cincinalul curent, iar a 
producției industriale cu circa 48—50 
la sută, precum și asemenea obiecti
ve ca sporirea cu aproape 56 la sută 
a construcțiilor de locuințe și creș
terea salariului real în medie cu 17— 
18 la sută. Primite cu însuflețire ți 
încredere unanimă, hotăririle Con
gresului reliefează mersul înnoitor 
conceput de P.M.U.P. pentru perfec
ționarea vieții economice și sociale, 
dezvoltarea multilaterală a Poloniei 
pe drumul socialismului. Poporul po
lonez a pășit cu însuflețire la tradu
cerea în viață.a programului elabo
rat de Congresul al VI-lea al 
P.M.U.P.

Realizările oamenilor muncii polo
nezi în anii socialismului, eforturile pe 
care partidul și poporul, strins unite 
și animate de același ideal, le depun 
pentru dezvoltarea multilaterală a 
Poloniei sînt urmărite cu profund in
teres și vie simpatie de comuniști, 
de întregul popor român. Dînd glas 
sentimentelor de prietenie și solida
ritate internaționalistă dintre par
tidele, popoarele și țările noas
tre, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
spunea in cuvîntarea rostită de 
la tribuna Congresului al VI-lea 
al P.M.U.P. : „Ca prieteni ai 
poporului polonez ne bucură din 
inimă, dragi tovarăși, că partidul 
dumneavoastră a reușit, sub condu
cerea tovarășului Gierek, să învin
gă greutățile de anul trecut și să a- 
ssgure dezvoltarea cu succes a orîn- 
duirii socialiste, progresul economic 
și social — și vă dorim suc
cese cit mai mari pe acest drum".

Așa cum este știut, legătu
rile de prietenie dintre popoa
rele român și polonez s-au for
mat în decursul luptei îndelungate 
împotriva exploatatorilor, a imperia
lismului și a fascismului, pentru idea
lurile de libertate și progres. După 
instaurarea puterii populare in cele 
două țări, aceste relații s-au ri
dicat la un nivel superior, au că
pătat un oonținut nou, avînd drept 
fundament trainic noua orînduire 
socială, ideologia marxist-leninistă, 
aspirațiile și țelurile comune în 
lupta pentru triumful păcii și socialis
mului. Pentru adincirea prieteniei 
româno-polone au o deosebită însem
nătate relațiile dintre Partidul Comu
nist Român și Partidul Muncitoresc 
Unit Polonez, schimburile de dele
gații, de informații, care înlesnesc 
mai buna cunoaștere reciprocă a ex
perienței și rezultatelor obținute in 
construcția socialistă, intensificarea 
colaborării pe multiple planuri.

In spiritul -prieteniei tradiționale 
dintre cele două popoare și țări s-a 
desfășurat, în toarnna anului trecut, 
întilnirea de lucru a președinților ce
lor două părți în comisia guverna
mentală româno-polonă de colaborare 
economică. întilnirea a prilejuit 
punerea de acord a formelor de 
colaborare economică dintre cele 
două țări în diferite domenii de in
teres reciproc, cum sînt industria 
minieră, metalurgia neferoaselor, 
construcția de mașini, siderurgia, 
chimia și altele. Și cu acest prilej 
s-au evidențiat posibilitățile largi de 
dezvoltare a cooperării româno-polo
ne pe multiple planuri.

Un cîmp fertil de cooperare, cu a- 
vantaje considerabile pentru ambe
le părți, deschide celor două popoare 
noul Tratat româno-polon de prie
tenie, colaborare și asistență mutua
lă, de la a cărui semnare s-a împlinit 
recent un an. în spiritul noului tratat 
s-au încheiat un șir de acorduri, prin
tre care cel privitor la livrările re
ciproce de mărfuri pe anii 1971—1975, 
care prevede o majorare a schimburi
lor de mărfuri cu 80 la sută, în com
parație cu perioada similară prece
dentă. Se intensifică, de asemenea, 
colaborarea dintre oamenii de știință 
români și polonezi, schimburile de 
delegații culturale dintre cele două 
țări. Ca țări europene, România și 
Polonia sînt profund interesate in 
crearea condițiilor ca in Europa să 
nu mai poată fi posibil un nou răz
boi, militînd hotărît, împreună cu alte 
țări socialiste, pentru întărirea păcii 
și colaborării pe continent, pentru 
securitatea europeană.

Consemnînd cu satisfacție dezvol
tarea rodnică a colaborării dintre 
partidele și popoarele noastre, ne 
manifestăm convingerea fermă că 
ea va cunoaște și in viitor un curs 
mereu ascendent, spre binele ambe
lor popoare, al unității țărilor socia
liste, al cauzei luptei împotriva im
perialismului, pentru socialism și 
pace.

La a 30-a aniversare a creării Par
tidului Muncitoresc Polonez, comu
niștii, întregul popor român urează 
din inimă comuniștilor, tuturor oa
menilor muncii polonezi, succes de
plin în munca lor harnică pentru în
florirea Poloniei prietene, pentru 
bunăstarea și fericirea poporului 
frate polonez.

A. MUNTEANU

Întîlnire prietenească

la Ambasada R. P. Polone

Condiția actuală a baschetului — reflectată succint in ancheta noastră 
— impune, fără îndoială, măsuri energice, dacă vrem cu adevărat ca acest 
sport, complet și frumos, cu mare audiență la tineretul școlar și universitar, 
să capete un caracter de masă, să aibă la nivelul marii performanțe echipe 
reprezentative de certă clasă internațională. Așa cum rezultă și din cele spuse 
de interlocutori, cele mai arzătoare probleme ale baschetului nostru nu privesc 
numai metodica de pregătire și selecție, concepțiile tactice de joc. Principala 
problemă care se pune este cea referitoare la intensificarea muncii in colec
tivele de tineri, în școli și facultăți, la formarea în rindul acestora (și, deopo
trivă, in rindul profesorilor de specialitate) a unei opinii largi in favoarea 
învățării și practicării baschetului, unul dintre cele mai complexe jocuri spor
tive. Ar fi, desigur, foarte util ca in legătură cu problemele care se pun pen
tru dezvoltarea baschetului în școli și facultăți să cunoaștem și părerea spe
cialiștilor care muncesc în domeniul sportului școlar și universitar ; ziarul nos
tru va publica acele puncte de vedere care vizează direct modalitățile de 
dezvoltare largă a baschetului în rindul tineretului studios.

Anchetă realizată de 
Ion DUMITRIU

Cu prilejul celei de-a XXX-a ani
versări a creării Partidului Munci
toresc Polonez, ambasadorul Repu
blicii Populare Polone la București, 
Jaromir Ocheduszko, a organizat, la 
sediul ambasadei, o întilnire prie
tenească.

Au participat Andrei Vela și Va
sile Vlad, membri supleanți ai C.C. 
al P.C.R., șefi de secție la C.C. al 
P.C.R., reprezentanți ai conducerii 
ziarelor și publicațiilor centrale, ai 
Radioteleviziunii, funcționari supe
riori din Ministerul Afacerilor Ex
terne, atașați de presă ai ambasa
delor unor țări socialiste, ziariști 
străini.

Despre semnificația acestui eveni
ment și despre activitatea desfășu
rată de Partidul Muncitoresc Unit 
Polonez, urmașul tradițiilor revolu

ționare ale mișcării muncitorești po
loneze, a vorbit ambasadorul R.P. 
Polone la București.

Vorbitorul a subliniat Însemnătatea 
înființării Partidului Muncitoresc 
Polonez pentru lupta armată a po
porului polonez împotriva ocupan- 
ților fasciști și pentru independența 
țării, rolul său în construirea noului 
stat polonez și in unificarea miș
cării muncitorești, prin crearea in 
decembrie 1948 a Partidului Munci
toresc Unit Polonez, care conduce de 
23 de ani procesul de construcție so
cialistă in țara prietenă. în încheie
re, ambasadorul polonez a relevat 
tradițiile și legăturile luptei comune 
a partidelor clasei muncitoare din 
România și Polonia.

(Agerpres)



viața internaț i o n a I ă
Succese ale patrioților MESAJE

sud-vietnamezi CU PRILEJUL
KURT WALDHEIM ȘI-A PRELUAT FUNCȚIA 

DE SECRETAR GENERAI Al 0. N. U.
Comunicatul Comandamentului Suprem al Armatei Populare

de Eliberare din Vietnamul de Sud ANULUI NOU
VIETNAMUL DE SUD 4 (Ager

pres). — Comandamentul Suprem al 
Armatei Populare de Eliberare d!n 
Vietnamul de Sud a dat publicității 
un comunicat cu privire la marile 
succese obținute de patrioții sud- 
vietnamezi în anul 1971 în lupta îm
potriva forțelor americano-saigoneze.

Populația sud-vietnameză și for
țele sale armate, se arată în comu
nicat, au menținut inițiativa pe cîm- 
pul de luptă și au atacat fără între
rupere inamicul în toate cele trei 
zone — la munte, la șes și în orașe. 
Acționînd în strînsă coordonare cu 
popoarele frățești din Laos și Cam- 
bodgia, populația sud-vietnameză și 
torțele sale armate au înfrînt planu
rile agres’ve ale S.U.A. în sezonul 
uscat 1970—1971, scoțînd din luptă 
importante efective din forțele strate
gice de elită ale agresorilor și cap- 
turînd o importantă cantitate de e- 
chipament.

Imperialiștii americani au înarmat 
trupele marionetă de la Saigon care, 
sprijinite de aviația și artileria ame
ricană, s-au alăturat trupelor S.U.A. 
în operațiun-le militare împotriva 
Icosului și Cambodgiei. Pe cele trei 
fronturi din Indochina, armatele sai- 
goneze au pierdut în anul 1971 peste 
300 000 de soldați. Strategia „vietna- 
mizării" războiului a suferit lovituri 
serioase.

în încheierea comunicatului se a- 
rată că patrioții sud-vietnamezi își 
vor intensifica și în vi;tor eforturile 
pentru ca, umăr la umăr cu patrioții 
laoțieni și cambodgieni, să obțină 
victorii și mai mar: în lupta lor 
dreaptă. Comunicatul exprimă. de 
asemenea, recunoștință țărilor
cialiste frățești, tuturor popoarelor, 
pentru sprijinul și ajutorul imens a- 
cordate populației sud-vietnameze în 
lupta sa justă.

SANTIAGO DE CHILE 4 (Ager
pres).— în tradiționalul mesaj de 
Anul Nou, președintele Salvador 
Allende a evocat eforturile construc
tive ale poporului chilian, angajat în 
procesul de edificare a noii societăți. 
El a relevat, cu acest prilej, că po
poarele lumii au nevoie de pace, 
pentru ca „fiecare națiune să se 
poată bucura de condiții mai bune 
de viață, să-și construiască viitorul 
conform propriilor aspirații". Salva
dor Allende a subliniat, de aseme
nea. că în înfăptuirea actualului pro
ces revoluționar din Chile un rol de 
seamă revine întăririi capacității de 
producție, puterii de sacrificiu și 
dragostei de patrie de care trebuie să 
dea dovadă fiecare cetățean chilian.

NAȚIUNILE UNITE 4 (Agerpres). 
Kurt Waldheim și-a preluat luni 
funcția de secretar general al Orga
nizației Națiunilor Unite, succedîn- 
du-i lui U Thant, care s-a retras la 
31 decembrie 1971, după zece ani de 
activitate.

La preluarea funcției, noul secretar 
general al O.N.U. a făcut o scurtă

declarație 
ționat că 
încrederii 
Unite și pentru ca acest 
internațional să devină mai eficient.

în aceeași zi, Kurt Waldheim i-a 
înmînat predecesorului său, U Thant, 
Medalia de aur pentru pace a Națiu
nilor Unite.

SO-

ziariștilor, în care a men- 
va acționa pentru sporirea 

popoarelor in Națiunile 
organism

SCRISORI ADRESATE DE REPREZENTANȚII CELOR DOUA ȚARI 
SECRETARULUI GENERAL AL O.N.U.

dedări ale cercetărilor 
cosmice sovietice

VIETNAMUL DE SUD 4 (Ager
pres.) — După cum anunță agenția 
V.N.Ă., într-o scrisoare deschisă a- 
dresată, cu prilejul Anului Nou, po
porului american, Nguyen Huu Tho, 
președintele Prezidiului C.C. al F.N.E. 
și președinte al Consiliului Consul
tativ al G.R P. al Vietnamului de 
sud, relevă că, „în anul 1971, un 
mare număr de americani, inclusiv 
persoane din aparatul de conducere 
și forțele armate, au întreprins acțiuni 
comune și au depus eforturi neobosite 
cerind Administrației să pună capăt 
războiului din Indochina și să retragă 
imediat și complet trupele americane".

Propunerea de pace în șapte puncte 
prezentată de Guvernul Revoluționar 
Provizoriu al Republicii Vietnamului 
de Sud, subliniază Nguyen Huu Tho, 
oferă cea mai bună soluție pentru a-

Apel in favoarea
eliberării deținuților
politici din Grecia
ATENA 4 (Agerpres). — Agenția 

United Press International informea
ză că 540 de intelectuali greci au ce
rut guvernului, intr-un apel dat pu
blicității la 31 decembrie, să pună în 
libertate pe toți deținuții politici din 
Grecia. Apelul, semnat de către per
sonalități ecleziastice, membri ai 
corpului didactic al Universității din 
Atena, membri ai Academiei de Știin
țe și de Litere, ziariști, menționează 
că redarea deținuților politici fami
liilor lor și societății constituie „atît 
o cerință umanitară urgentă, cit și 
un imperativ național".

„Semnatarii apelului 
agenția Reuter 
aproximativ 300 
fost condamnați 
judecați pentru . .
subversive împotriva guvernului".

Aceeași agenție relatează, totodată, 
eă legea marțială, care a fost insti
tuită în Grecia în aprilie 1967, a fost 
abrogată la 1 ianuarie 1972, cu excep
ția capitalei și a orașelor Pireu și 
Salonic.

relevă
— arată că există 
de deținuți care au 
sau așteaptă să fie 
pretinse activități

La început de an, după 
datină, oamenii de pe toa
te meridianele își urează 
fericire, noroc, o yiață mai 
bună. Dar pentru ciț.i din
tre ei viața va fi intr-ade
văr mai bună ? Cite spe
ranțe se vor spulbera o 
dată cu trecerea săptămî- 
nilor și lunilor ?

în lumea occidentală bi
lanțul anului 1971 nu este 
deloc încurajator. într-unul 
din ultimele 
ziarul „LE MONDE‘ 
zirită trei 
principale 
economice 
încheiat : 
mului de 
monetară.
caracteristică se manifestă 
prin faptul că în majorita
tea țărilor occidentale ex
pansiunea economică s-a 
redus considerabil față de 
ritmul mediu din anii pre- 
cedenț.i. Ca o consecință, 
șomajul a sporit masiv pas
te tot, afectând 6 muncitori 
dintr-o sută in S.U.A. și I- 
talia. aproape 4 la sută în 
Anglia și peste 2 la sută 
în Franța. Perspectivele 
sint cu atît mai îngrijoră
toare cu cit ritmul creșterii 
șomajului este în continuă 
accelerare. Astfel, fată de 
1969, numărul șomerilor a 
crescut în 1971 cu 46 Ia su

in Anglia, cu 60 la sută
: R.F. a Germaniei, cu 72 

sută în Franța și cu 73 
sută în S.U A.

în al doilea rînd, criza 
monetară a zdruncinat pu
ternic relațiile dintre prin
cipalele țări ale lumii ca
pitaliste, p revoci nd tensi
uni și in-ertitudini cu re
percusiuni grave asupra 
dezvoltării economice și, 
implicit, asupra nivelului 
de trai al uno- largi pături 

-ale populației. Recenta de
valorizare a dolarului și 
realinierea unor monede

sale numere, 
pre- 

caracteristici 
ale configurației 
a anului recent 

încetinirea rit- 
dezvoliare, criza 
inflația. Prima

tă 
în 
la 
la

unui echipaj la bordul 
unei, stații științifice 
aflate pe o orbită de 
satelit al Pămîntului.

O altă realizare a 
oamenilor de știință 
sovietici constă în 
startul, în mai 1971, a 
stațiilor „Marte-2" șt 
„Marte-3". Pentru pri
ma oară în istoria cos
monauticii, stația au
tomată „Marte-2“ a 
depus pe suprafața în
depărtatei planete un 
conteiner în care se 
afla o emblemă cu 
stema U.R.S.S. Apoi, 
la 2 decembrie 1971, 
stația „Marte-3“ a re
zolvat sarcina, de o 
extremă complexitate, 
de coborîre lină pe su
prafața planetei a ca
binei cu aparate care 
au transmis spre Pă
mânt semnale video.

Sfîrșitul anului a fost 
marcat printr-o expe
riență sovieto-france- 
ză : în scopul cercetă
rii fenomenelor fizici ' 
din straturile superi- ' , 
oare ale atmosferei ți 
a aurorei boreale, la 27 
decembrie, in U.R.S.S. 
a fost lansat satelitul 
artificial al Pămân
tului „Aoreola".

(Agerpres)

prezent se află pe or
bită in jurul Lunii o 
altă stație din această 
serie — „Luna-19".

Savantul sovietic e- 
vidențiază, ca un pas 
important in domeniul 
zborurilor pilotate, 
crearea și exploatarea 
stației orbitale științi
fice „Saliut", înscrisă 
pe orbită la 19 annlie 
1971. La 23 aprilie a 
fost lansată nava cos
mică „Soiuz-10“, pilo
tată de un echipai for
mat din Șatalov, Eli
seev și Rukavișnikov, 
care a realizat joncțiu
nea cu stația științifi
că „Saliut".

La 6 iunie 1971, pen
tru continuarea cercer 
tarilor și experiențelor 
intr-un zbor comun cu 
stația „Saliut", și-a 
luat startul nava cos
mică pilotată „Soiuz- 
11“, avind .la bord e- 
chipajul alcătuit din 
Dobrovolski, Volkov și 
Pațaev. La 7 iunie, 
după realizarea cu 
succes a ioncțiunii eu 
stația „Saliut", echipa
jul navei și-a conti
nuat activitatea la bor
dul stației. Astfel, a 
fost rezolvată pentru 
prima oară sarcina 
tehnică de deplasare a

Intr-un articol pu
blicat in ziarul „Scl- 
skaia Jizn", academi
cianul Boris Petrov 
face bilanțul cercetări
lor cosmice sovietice 
din 1971, reliefind tot
odată direcțiile funda
mentale de dezvoltare 
in viitorul apropiat.

Academicianul Pe
trov apreciază că prin
cipalul eveniment al 
„anului cosmic" sovie
tic a fost activitatea 
desfășurată timp de 
zece luni pe satelitul 
natural al Pămîntului 
de laboratorul auto
mat teleghidat „Luno- 
hod-l“. Pentru prima 
oară in istorie, un ve
hicul, realizat de om., 
s-a desplasat pe supra
fața unui alt corp ce
resc. Crearea laborato
rului „Lunohod-1", 
subliniază savantul so
vietic, deschide largi 
perspective pentru stu
dierea Lunii și reali
zarea altor cercetări 
astronomice.

In afara laboratoru
lui automat, in direc
ția satelitului natural 
al Pămîntului a fost 
lansată, la 2 septem
brie, stația „Luna-13“, 
destinată studierii spa
țiului circumlunar. In

NEW YORK 4 (Agerpres) — După 
cum informează agenția _ 
Presse, reprezentantul ~ 
la O.N.U., Agha Shahi, 
cretarului general al 
Națiunilor Unite, Kurt 
scrisoare în care a exprimat neli
niștea guvernului său în legătură cu 
știrile referitoare la un apropiat pro
ces ce ar urma să fie "intentat guver
natorului Pakistanului de est. A. Ma
lik, și altor personalități politice pa
kistaneze. Shahi 
asemenea act ar 
flagrantă de către 
ei decurgînd din

Geneva și din rezoluția adoptată de 
'Consiliul de Securitate.

Reprezentantul Indiei la O.N.U., 
Samar Sen, a scris, de asemenea, se
cretarului general al Organizației 
Națiunilor Unite, pentru a-i atrage 
atenția, ca și Consiliului de Secu
ritate, asupra „gravelor violări ale 
încetării focului comise de forțele 
armate pakistaneze după rezoluția 
adoptată de Consiliul de Securitate la 
21 decembrie 1971". informează agen
ția France Presse. în scrisoarea sa, 
reprezentantul Indiei la O.N.U. enu- 
meră zece asemenea violări ale în
cetării focului săvîrșite de forțele 
pakistaneze între 21 și 28 decembrie.

France 
Pakistanului 

a adresat se- 
Organizației 

Waldheim, o
LAGOS 4 (Agerpres).— Anul 1971 

a marcat pentru Nigeria un impor
tant progres pe calea înfăptuirii celui 
de-al doilea plan național de dezvol
tare — a declarat șeful statului ni
gerian, Yakubu Gowon. în mesajul 
adresat poporului cu prilejul Anului 
Nou.

Nigeria va continua să acorde tot 
sprijinul mișcărilor de eliberare na
țională de pe continentul african și să 
caute căile și modalitățile de lichi
dare definitivă a colonialismului, 
discriminării și opresiunii rasiale în 
Africa, a subliniat șeful statului ni
gerian

YAOUNDE 4 (Agerpres).— Succe
sele din anul 1971 ale poporului ca- 
merunez au permis trecerea la .înfăp
tuirea celui de-al treilea plan cincinal 
de dezvoltare națională, a subliniat 
președintele Camerunului, Ahmadou 
Ahidjo, în mesajul adresat națiunii 
cu ocazia Anului Nou.

Pe plan extern, a declarat pre
ședintele Ahidjo, „Camerunul se pro
nunță cu fermitate împotriva discri
minării rasiale și a apartheidului, 
care constituie o încălcare flagrantă 
a - drepturilor popoarelor africane și 
un pericol pentru securitatea 
Africii".

a apreciat că un 
însemna o violare 
India a obligațiilor 
convențiile de la

12

țărilor

(Agerpres).— în 
prilejul Anului 
Senegalului.

mesa- 
Nou, 

Leopold

fi

1 700 de muncitori și funcționari demonstrînd la Braunschweig (R.r.G.) îm
potriva intenției patronatului de a închide uzina de aparate și utilaj fo

tografic „Voigtlânder"

au avut loc dumi- 
alegeri generale, 

mai anunțat, această

DINLUMEACAPITALULUI

sigurarea păcii și independența reală 
a populației Vietnamului de sud și 
deschide posibilitatea unei retrageri 
onorabile a Statelor Unite din războ
iul din Vietnam. Dacă guvernul 
S.U.A. ar fi răspuns pozitiv acestei 
propuneri, trupele americane ar 
putut să fie deja acasă. Guvernul a- 
merican și-a reafirmat însă, la 
noiembrie, intenția de a prelungi și 
extinde războiul din Vietnam și Indo
china, de a susține grupul corupt și 
dictatorial al lui Nguyen Van Thieu 
și de a intensifica războiul aerian îm
potriva țărilor din Indochina. Popu
lația Vietnamului de sud — se arată 
în scrisoare — este hotărîtă să conti
nue lupta pină cînd va fi asigurată 
satisfacerea drepturilor sale națio
nale fundamentale.

După ce adresează americanilor a- 
pelul de a-și uni eforturile în vede
rea încetării războiului agresiv al 
S U.A. în Indochina, Nguyen Huu 
Tho își exprimă dorința ca solidari
tatea și prietenia dintre popoarele 
vietnamez și american să se întăreas
că continuu.

DAKAR 4 
jul rostit cu 
președintele 
Sedar Senghor, a apreciat că în anul 
1971 poporul senegalez a obținut rea
lizări importante în domeniul agri
culturii și industriei. Șeful statului 
senegalez a subliniat, totodată, că 
tara sa își va consolida capacitatea 
de apărare, în vederea zădărnicirii 
actelor provocatoare comise împotri
va Senegalului de către colonialiștii 
portughezi.

Rezultatele alegerilor
din Finlanda

în Finlanda 
nică și luni 
După cum s-a 
consultare electorală, care s-a ți
nut anticipat (la numai 17 luni de 
la precedentele alegeri), a fost ho- 
tărîtă de președintele Urho Kekko
nen, la sfîrșitul lunii octombrie, 
ca urmare a neînțelegerilor inter
venite între principalele partide 
ale coaliției guvernamentale — 
P.S.D. și Partidul de centru (fost 
agrarian) — neînțelegeri care 
dus la destrămarea coaliției 
demisia cabinetului Ahti Karjalai- 
nen. Motivul acestor neînțelegeri 
a constat în pozițiile diferite adop
tate de cele două partide față de 
cererea Uniunii centrale a producă
torilor agricoli de a se elabora o 
nouă lege a prețurilor : pe de o par
te, o poziție conciliantă a partidu
lui de centru, pentru a satisface 
clientela sa electorală și, pe.de altă 
parte, o poziție intransigentă a 
P.S.D., care considera cererea ne
justificată. în imposibilitatea de a 
lua o decizie în tratativele cu Uniu
nea centrală a producătorilor agri
coli. cabinetul ca de altfel și parla
mentul au fost dizolvate de pre
ședintele Kekkonen. Pină Ia consti
tuirea unui nou cabinet, cu solu
ționarea treburilor curente a fost 
desemnat un guvern provizoriu, 
condus de Tenvo Aura, primarul 
capitalei finlandeze — cel de-al 
54-lea cabinet al Finlandei în cei 
54 de ani de existență.

Scrutinul încheiat luni seara a 
adus, se poate spune, unele cla
rificări, mai ales sub aspectul ra
portului de forțe între partidele 
politice. în progres se află tortele 
de stînga, socialiste ; astfel, față 
de precedentele alegeri, sînt în 
avans Partidul social-democrat cu 
3 mandate (55 față de 52 în 1970) 
și lista comună a Partidului co
munist și a Uniunii democrate a 
poporului finlandez, cu 1 mandat 
(37 față de 36) Partidul de cen
tru a obținut același număr de 
mandate ca și în alegerile trecute. 
Un spor de mandate (de la 1 la 3) a 
obținut Uniunea creștin-finlandeză.

au 
și

Rezultatele înregistrate, mareînd 
o deplasare spre stînga a electo
ratului finlandez — tendință ce are 
loc pe seama unui recul al parti
delor de dreapta : conservator, 
liberal etc. — exprimă opțiunea 
maselor de alegători finlandezi 
pentru o politică internă de re
forme democratice în domeniul 
economic și social, ca și pentru 
sporirea contribuției Finlandei la 
promovarea destinderii și securi
tății în Europa. Acestea au fost 
principalele obiective care au fost 
susținute de candidații listei co
mune a Partidului comunist și a 
Uniunii democrate 
finlandez.

După consumarea 
tenția observatorilor 
tată spre componența 
cabinet : „Va fi un guvern de coa
liție ?“ — se întreabă ziarul fran
cez „Combat". Și in caz afirma
tiv. cu participarea căror partide ? 
Date fiind problemele complexe 
care stau în fața țării (printre 
care problemele economice inter
ne. negocierile privind reglemen
tarea relațiilor țării cu Piața co
mună etc.) se apreciază — așa cum 
scrie cotidianul „Le Monde" — că 
numai „un guvern stabil și echili
brat ar putea înlesni în mare mă
sură aplicarea politicii președin
telui Kekkonen".

a poporului

scrutinului, a- 
este îndrep- 

viitorului

N. POPOVICI

PENTRU OBȚINEREA UNUI VOLUM MAXIM
AL PRODUCȚIEI AGRICOLE

O cuvîntare a tovarășului Fidel Castro
HAVANA 4. — Corespondentul A- 

gerpres, V. Stamate, transmite : Pri
mul ministru al Cubei, Fidel Castro, 
a rostit o amplă cuvîntare cu prilejui 
încheierii lucrărilor celui de-al IV-Iea 
Congres al Asociației naționale a mi
cilor producători agricoli (A.N.A.P.), 
asociație care numără 200 000 de 
membri.

Arătînd că. datorită moștenirii isto
rice, producția agricolă constituie 
încă sursa principală de venituri ale 
țării, Fidel Castro a subliniat că sar
cina imediată în domeniul agricultu
rii este obținerea unui volum maxim 
al producției agricole, pe calea folo
sirii optime a suprafețelor agricole 
și a mijloacelor tehnice din sectorul 
micii proprietăți și printr-o îmbună
tățire considerabilă a organizării și. 
exploatării resurselor din sectorul de 
stat al agriculturii. Vorbitorul a re
levat necesitatea sporirii producției 
de trestie de zahăr, date fiind creș
terea cererii de zahăr' în lume și 
perspectivele de evoluție a prețului 
acestui produs în următorii ani.

Fidel Castro a spus că reforma a- 
grară înfăptuită în primii ani ai pu
terii revoluționare 
primul pas spre o 
în conformitate cu

a însemnat' dbhr 
revoluție agrară 
realitățile speci-

fice ale Cubei : au fost date în pro
prietate personală numai suprafețele 
deja parcelate, pe care lucrau micii 
arendași, restul pămîntului — aproa
pe 70 Ia sută — devenind proprietate 
de . stat. Primul ministru al Cubei a 
salutat prevederile din rezoluția Con
gresului A.N.A.P. referitoare Ia în
corporarea treptată a suprafețelor a- 
gricole deținute de micii producători 
in gospodării colective largi, care să 
faciliteze folosirea pe scară largă a 
mecanizării și tehnicii moderne. A- 
ceasta. a subliniat el, se va realiza 
prin liberul consimțămînt, pe calea 
activității politice, prin ridicarea con
științei . oamenilor muncii din agri
cultură.

Fidel Castro s-a referit, apoi, Ia 
legarea invățămîntului de producție 
și a salutat succesele dobîndite de 
școlile din Ceiba și Jaguey, unde ele
vii îngrijesc în mod nemijlocit loturi 
de pămînt, obținînd recolte excelente. 
Vorbitorul a relevat că în viitorul 
apropiat toate școlile generale, din 
Cuba vor dispune de loturi de teren 
agricol, pe care elevii vor produce 
cereale și legume, atît pentru necesi
tățile lor proprii, cît și pentru cele 
ale localității în care se află școala.

agențiile de presă transmit

sînt departe de a soluționa 
profunda criză a sistemu
lui monetar interoccidental, 

în sfîrșit, inflația a per
sistat în tot cursul anului 
1971, prețurile ureînd mai 

■ vertiginos decît în 1970 în 
majoritatea țărilor capita
liste. în acest climat de ne
siguranță și conflicte socia
le, o serie de mari între
prinderi reputate ca cele 
mai „solide" din lume — 
Rolls Royce, Lockheed, 

Penn Central, Șantierele

său număr din 1971 o an
chetă intitulată : „Cine tră
iește eu o mie de franci pe 
lună ?“ Dintr-un început, 
autorii precizează că nu au 
ales cazurile limită, adică 
nu șomerii, muncitorii stră
ini, locuitorii bidonvilurilor 
— ci „omul de pe stradă". 
Conform statisticilor, în 
1970 existau în Franța 5 
milioane de oameni cu un 
salariu mai mic de o mie 
de franci. Ancheta relevă 
situația precară a celor ce

An nou
cu griji vechi

Navale din Upper-Clyde — 
au dat faliment sau supra
viețuiesc cu ajutor de la 
stat. Multe alte întreprin
deri din domeniul chimiei, 
petrolului, informaticii etc. 

aruneînd pe 
sute de mii

I

s-au regrupat, 
drumuri zeci și 
de muncitori.

Consecințele 
lanț economic 
însă ri ‘ 
dificultățile tot mai mari 
pe care le întîmpină în ță
rile occidentale numeroase 
categorii de salariați. „Lup
ta pentru existență" îmbra
că adeseori aspecte drama
tice într-o lume în care bo
găția și luxul unei minori
tăți se învecinează cu să
răcia și mizeria unor largi 
pături ale populației. Dez
văluind situația acestora din 
urmă, săptămînalul „L’EX- 
PRESS" publică in ultimul

acestui bi- 
se reflectă 

mai pregnant în

lucrează în industria texti
lă, in construcții și în agri
cultură. Revista subliniază 
că salariații agricoli au o 
remunerație medie repre- 
zentînd cel mult 51 la sută 
din media pe țară. De ase
menea. în imensa armată a 
funcționarilor, unul din 7 
cîștigă mai puțin de o mie 
de franci.

Dar să vedem concret ce 
înseamnă un salariu de 
1 000 de franci.

Autorii anchetei din „L’Ex- 
press" dau următorul exem
plu : factorul poștal Alain 
Maurei cîștigă lunar 1050 
de franci, iar soția sa face 
menajul la o familie din 
vecini pentru 170 de franci. 
Dar numai chiria și întreți
nerea reprezintă 490 de 
franci, la care se adaugă 
transportul — 200 de franci. 
Cu restul de bani, familia

Maurei trebuie să trăiască 
împreună cu cei trei copii 
ai săi. Dar cum ?

Muncitorul textilist Albert 
Vroman, și el cu asemenea 
salariu, are casa lui, dar 
255 franci îl costă numai 
încălzitul, lumina, apa, iar 
hrana celor 7 membri ai fa
miliei sale reprezintă pes
te 1 200 de franci lunar. 
Pentru alte cheltuieli — 
îmbrăcăminte, cinemato
graf, teatru ? Pricepindu-se 
puțin și la cizmărie, el con
fecționează singur încălță
mintea pentru cei 5 copii. 
ai săi și se întreabă cu în
grijorare : copiii noștri vor 
avea curajul și puterea să 
lucreze ca noi pină la mie
zul nopții, pentru a avea 
doar atîta ca să trăiască de 
azi pe miine ?“.

La capătul anchetei sale, 
săptămînalul parizian con
stată că cei cu o mie de 
franci pe lună ajung, prac
tic, să fie supuși unei izo
lări sociale și in același 
timp discriminării cultu
rale. Din lipsă de. bani, ei 
n-au acces la cinematograf, 
teatru, cărți. Uniunea Na
țională a Asociațiilor Fami
liale a stabilit pentru luna 
octombrie bugetul necesar 
unei familii cu doi copii la 
suma de 2 309 franci. „Nici 
una din familiile pe care 
le-am întîlnit — scriu auto
rii anchetei — nu atinge 
și nici măcar nu se apro
pie de această cifră. Și 
asta în vreme ce 
dintre 
zut și 
Franța 
portul

Astfel, 
fără speranțe și fără iluziiy. 
pentru largi categorii de 
salariați din Occident.

cifră.
distanța

salariul cel mai scă- 
cel mai ridicat din 
se exprimă prin ra- 

1 la 40".
noul an începe

Pau5 DIACONESCU
Paris

ctiun i
greviste

• Muncitorii firmei „Fine 
Tubes" din Plymouth, aflați în 
grevă de 18 luni, au respins 
cererea patronatului de lichidare 
a pichetelor. Ei au hotărit, în 
unanimitate, să continue lupta 
pină la satisfacerea revendică
rilor lor. Greva muncitorilor a- 
cestei întreprinderi, sucursală a 
unei companii americane, este 
considerată drept cea mai în
delungată din istoria mișcării 
revendicative a oamenilor mun
cii britanici.

o Peste 6 000 de muncitori și 
funcționari de Ia corporația pe
trolieră americană „Atlantic 
Richfield" au declarat luni o 
grevă cerind îmbunătățirea con
dițiilor de trai. Ca urmare a 

. grevei, lucrul a încetat la 15 în
treprinderi ale corporației.

• Greva celor 13 000 de mun
citori și funcționari africani — 
una din cele mai importante din 
istoria Namibiei — începută la 
13 decembrie 1971. s-a extins 
cuprinzînd în prezent 17 centre 
industriale ale țării — transmite 
agenția France Presse. Mișca
rea grevistă din Namibia, deși 
are în primul rînd un caracter 
econom.c. reprezintă.
un protest împotriva prezenței 
ilegale a Republicii 
cane în Namibia, a cruntei ex
ploatări și discriminări rasiale 
instituite de 
câni.

totodată,

Sud-Afri-

rasiștii sud-afri-

0 misiune americană, 
condusă de general de brigadă Ale
xander M. Haig, asistent adjunct al 
președintelui S.U.A. în problemele 
sejurității naționale, a sosit luni la 
Pekin în vederea realizării unor 
aranjamente de ordin tehnic privind 
vizita președintelui Nixon în China 
— informează agenția China Nouă, 
în aceeași zi, Ci Pîn-fei. ministru ad- 
interim al afacerilor externe, a avut 
o întrevedere cu membrii misiunii 
americane.

Remanierea cabinetului 
peruan a fost anuntată oficial ia 
Lima și privește portofoliile ministe
relor de externe, marinei și pentru 
problemele locuințelor — informează 
agenția Prensa Latina. în funcția de 
ministru de externe a fost numit 
generalul Miguel Angel de la Flor 
Valle, care devine, astfel, in mod 
automat, membru al juntei militare 
guvernamentale, organul suprem al 
puterii de stat din Peru.

Restabilirea relațiilor di
plomatice dintre Kuweit și 
R. F. a Germaniei a fost aPr°- 
bată de guvernul kuweitian în cadrul 
reuniunii sale de luni, a declarat un 
purtător de cuvînt oficial. EI a men
ționat că această problemă a fost 
evocată în' contextul rezultatelor re
centei reuniuni de la Cairo a miniș
trilor arabi de externe.

urmă cu două 
soluționării 

izbucnită în 
parlamentare

Criza guvernamentală 
din Relgia. Edmond Leburton, 
președinte al Partidului socialist, a 
prezentat regelui Baudouin conclu
ziile misiunii de informare cu care 
a fost însărcinat în
săptămîni în vederea 
crizei guvernamentale 
Belgia după alegerile 
din noiembrie 1971. După audiență. 
Leburton a declarat ziariștilor, fără 
a furniza alte detalii, că speră în
tr-o depășire a impasului in jurul 
datei de 15 ianuarie.

Președintele Zumhiei,Ken- 
neth Kaunda, a primit' delegația gu
vernamentală a R. P. Chineze, con
dusă de Yang Cieh. ministru al co
municațiilor. care efectuează o vizită 
de prietenie în Zambia. Cu acest pri
lej, informează agenția China Nouă, 
a avut loc o convorbire îndelungată, 
prietenească și cordială între pre
ședintele Zambiei și oaspeții chinezi.

Anterior, delegația guvernamentală 
chineză a vizitat cit.eva localități din 
regiunea în care se realizează calea 
ferată „Tanzam", care leagă Tanza
nia cu Zambia și care este construită 
cu ajutorul R. P. Chineze.

Reprezentantul Republicii
Chile la Organizația Statelor Ame
ricane (O.S.A.). Felipe Herrera, a fost 
ales președinte al acestei organizații, 
iar în funcția de vicepreședinte — de
legatul Republicii Panama. Nander 
A. Pitty.

0 puternică explozie s a 
produs într-un mare magazin din 
centrul orașului nord-irlandez Bel
fast, provocînd rănirea a 63 de per
soane. Un purtător de cuvînt al po
liției a declarat că 53 de răniți au fost 
spitalizați, dintre care opt se află in 
stare gravă.

în capitala Algeriei s au 
deschis marți lucrările conferinței 
miniștrilor de externe ai Marocului, 
Mauritaniei și Algeriei. Reuniunea 
se înscrie în cadrul consultărilor re
gionale hotărîte cu prilejul întilnirii 
din septembrie 1970, de la Nouad- 
hibou (Mauritania) de șefii de stat 
ai celor trei țări.

Pretai aurului a înregistrat 
luni la bursa din Londra cel mai 
înalt nivel din martie 1968, cînd a 
fost instituită, in lumea occidentală, 
dubla piață a metalului galben. Uncia 
de aur, precizează agenția Associated 
Press, ș-a vindut la prețul de 44,3 
dolari.

Campania electorală pen
tru alegerile prezidențiale 
din S.U.A., programate să se des
fășoare in noiembrie a.c., a început 
practic luni, o dată cu prezentarea 
listelor de candidaturi în prima ■ con
fruntare preliminară ce urmează să 
aibă loc în statul New Hampshire, la 
7 martie. Pină la ora închiderii lis
telor de candidați se afla înscris 
numele președintelui Nixon — prima 
confirmare oficială a faptului că a 
casta intenționează să-și reînnoiască 
mandatul la Casa Albă.

într-o declarație, Michael 
Foot, purtătorul de cuvînt al opozi
ției laburiste pentru problemele co
munitare, a afirmat că primul minis
tru nu deține autoritatea necesară 
pentru a semna Tratatul de la Roma, i 
care să consacre aderarea Marii Bri
tanii la Piața comună. Michael , Foot 
cere organizarea unor ale’ari înain
tea oricărei hotărîri.

Ninsori abundente în Ita
lia și Portugalia. In ultimele 
zile, în regiunile muntoase ale Italiei 
au căzut mari cantități de zăpadă. Pe 
alocuri, straturile de zăpadă ating doi 
metri. Ca urmare, numeroase locali
tăți din Piemont și din alte regiuni 
ale Italiei au fost izolate. Iarna s-a 
instalat, de asemenea. în Portugalia, 
în partea nordică a acestei țări ninge 
fără întrerupere din noaptea Anului

parlamentului din La Valletta po- 
primul ministru Dom Mintoff

Malta. Mii de oameni au aclamat în fața 
litica de independență promovată de
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