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De la Lupeni am primit la 
redacție vestea că vrednicul 
colectiv de mineri al sectoru
lui XI investiții ți-a dus cu 
cinste la îndeplinire importan
ta sarcină de a deschide și 
in acest cincinal noi căi sub
terane - prin puțuri și gale
rii - spre bogăția stratelor de 
cărbune cocsificabil din o- 
dineurile minei Lupeni. Așa 
cum ne-a relatat inginerul 
IOAN CARUNTU, șeful aces
tui sector, colectivul de muncă 
pe care il conduce a reușit să 
îndeplinească sarcinile de plan 
pe acest an incă in ziua de 
20 decembrie.

Sub conducerea 
a organizației de 
netii și cadrele

sector au pus in acest an un 
mai maie accent pe organi
zarea la o cotă mai înaltă a 
lucrului la toate locurile de 
muncă, pe organizarea și de
servirea corespunzătoare a tu
turor brigăzilor, folosirea de
plină a capacității utilajelor 
din dotarea sectorului și a 
timpului de muncă disponibil, 
intărirea disciplinei, ceea ce 
le-a permis să execute de la 
începutul anului peste prevede
rile planului 130 ml lucrări mi
niere. Intre lucrările importan
te realizate se numără : gale
ria de legătură puțul Ște
fan - puțul Carolina la orizon
tul 400, galeria transversală

Tot in data de 20 decembrie 
și-a îndeplinit sarcinile de 
plan la producția de oxigen 
tehnic pe acest an și colecti
vul de muncitori al Fabricii de 
oxigen de la Livezeni, condus 
de tov. IONEL HEBEDEAN. O 
datâ cu succesul repurtat se 
consemnează, de asemenea, 
depășirea in perioada 1 ianu
arie - 20 decembrie a.c. a 
sarcinilor la servicii prestate cu 
120 mii lei, ca și ridicarea ca
lității oxigenului produs (99,8 
la sută).

Factorii tehnici și organizato
rici determinanți ai succesului — 
îmbunătățirea funcționării uti
lajelor și instalațiilor de fa
bricare a oxigenului printr-o 
întreținere, revizie și reparare

la timp - au fost completați 
organic de priceperea și vred
nicia in muncă ale oamenilor 
colectivului ca mecanicul . cie 
compresoare MARIN BONEA, 
mecanicul de aparate de li
chefiere ION CAȘUNEANU, e- 
lectricianul ȘTEFAN SZILAY, 
lăcătușul de întreținere CON
STANTIN CIOATA, lăcătușul de 
la atelierul de verificări VASI- 
LE CAPLESCU și strungarul 
CONSTANTIN GLIGOR.

Colectivul fabricii de oxigen 
este hotărit ca pină la siirși- 
tul anului să ridice cota depă
șirilor de plan la produsul de 
bază la 10 mii mc oxigen teh
nic, iar la valoarea prestațiilor 
de servicii la circa 100
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D. CRIȘAN

compelenlă 
partid, mi- 
tehnice din (Continuare în pag. a 3-a)

în Editura politică a apărutN1COLAE CEAUȘESCU
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„Cuvîntare la prima Conferință pe țară a secretarilor comitetelor de

Al LOCALITĂȚII

încheierea întrecerii patrio
tice desfășurate in întreaga 
țară, pentru cel mai frumos 
și mai bine gospodărit mu
nicipiu, oraș și comună, a în
semnat pentru Consiliul popu
lar al orașului Lupeni. un bi
lanț bogat în rezultate și 
realizări, in domeniul e- 
dilitar-gospodăresc, obținute 
printr-o largă participare a 
cetățenilor.

Datorită măsurilor luate de 
Comitetul executiv, sprijinu
lui organizațiilor de masă și 
obștești, precum și ajutoru
lui acordat in acest sens de 
către conducerile întreprin
derilor, instituțiilor și unită
ților din orașul Lupeni, va
loarea economiilor obținute 
în decursul anului 1971 se ri
dică la 8 450 000 Iei.

Cifra dc mai sus reflectă 
realizarea planului inițial a- 
probat in sesiunea deputați- 
lor, in proporție de 105 la 
sută, revenind pe cap de lo
cuitor o economie dc 275 lei 
față de numai 153 lei cît s-a 
înregistrat în 1970.

Rezultatele bune obținute 
au fost apreciate și de orga
nele superioare, fapt pentru 
care comisia județeană de 
coordonare a întrecerii pa
triotice, a acordat orașului 
Lupeni 1 460 de puncte, din 
1500 posibile, pentru succe
sele obținute în această „bă
tălie" pentru frumos. Execu
tarea unor lucrări de mare 
utilitate, precum și unele ac
țiuni întreprinse pentru buna 
gospodărire a localității, au 
făcut ca orașul Lupeni să fie 
mai bine gospodărit, mai cu
rat și mai frumos, ceea ce a 
determinat întreprinderile 
prestatoare și pe cetățeni să 
acorde o atenție din te in 
ce mai mare întreținerii fa
țadelor clădirilor, curților și 
împrejurimilor aducînd noi 
îmbunătățiri căilor de pene
trație și traseelor turistice, 
tuturor arterelor de circula
ție-

Datorită acestei preocupări. 
Ia ora actuală, parcurile și 
zonele verzi, în general toa
te cartierele, au o înfățișare 
plăcută, prin întreținerea din 
ce în ce mai atentă a bazelor 
sportive, a ștrandului și a lo
curilor de agrement.

Pentru înlăturarea
neajunsuri provocate dc re
vărsările apelor, s-au execu
tat importante lucrări de con
solidare a malurilor Jiului și 
a afluenților, precum și alte 
obiective care au favorizat 
îmbunătățirea aspectului es
tetic și urbanistic al orașu
lui.

In aceste acțiuni deosebit 
de importante pentru crește
rea gradului urbanistic al 
localității, s-au evidențiat 
deputății Victor Ardeleanu. 
Cornel Vasian. Ecaterina Bli- 
dea, Nicolae Aldica. Irma 
Crainic, Mircea Alicu, Dumi
tru Andrei și mul(i alții. 
Concomitent cu ajutorul a- 
cordat de deputați. asocia
țiile de locatari de la blocu-

unor

rile D 2, D 3, D 4, B 200, A 6, 
A 7, din cartierul T. Vladi- 
mirescu, de la blocurile A 3, 
F, G, C 1, C 2, din cartie
rele Braia și cele de la blocu
rile 9, D 1, D 2, 7 și 5 din 
cartierul Viscoza au adus un 
aport substanțial la reușita 
acțiunilor organizate.

Au muncit bine in acest an, 
comitetele dc cetățeni din 
străzile: 23 August, Calea 
Vulcanului, Mureșului, 30 De
cembrie ș. a. care au înțe
les să traducă în viață mă
surile stabilite de comitetul 
executiv al consiliului popu
lar.

Cu acest prilej trebuie să 
subliniem in mod deosebit 
ajutorul substanțial acordat 
orașului de întreprinderile e- 
conomice: E. M. Lupeni, pre- 
parație, Viscoza, unitățile 
prestatoare și comerciale, 
precum și cele de învăță- 
mînt.

La acestea se adaugă și 
sprijinul prețios al organiza
țiilor de sindicat, de tineret 
și femei, care au răspuns cu 
promptitudine la acțiunile or
ganizate de comitetul execu
tiv.

"Bazindu-sc pe 
cîștigată în anii 
dar mai ales pe 
bune obținute în 1971, Comi
tetul executiv al Consiliului 
popular Lupeni a întocmit 
planul acțiunilor patriotice 
pe 1972, in valoare de 
10130 000 lei. cu o creștere 
de peste 25 la sută față dc 
realizările anului curent. Din 
acest volum de lucrări, se 
vor executa diverse obiecti
ve in cadrul lucrărilor finan
țate de la bugetul statului, 
unde se preconizează obți
nerea unor economii in va
loare de 130 000 lei. Printre 
lucrările mai importante se 
numără, reparații dc străzi, 
trotuare și drumuri, amena
jări și extinderi de spații 
verzi, plantări de arbori și 
arbuști, construcții de solare 
și terenuri de joacă pentru 
copii, parcuri .și locuri de a- 
grement, îndiguiri și regula
rizări de ape, precum și alte 
lucrări de înfrumusețare și 
gospodărire a orașului. Pla
nul de acțiuni patriotice pe 
anul 1972 cuprinde lucrări 
nominalizate pe cartiere și 
străzi, pe circumscripții elec
torale, avînd la bază propu
nerile făcute de cetățenii o- 
rașului cu prilejul diverselor 
întîlniri care au avut loc in
tre deputați și alegători.

In scopul realizării acestor 
obiective au fost mobilizați 
încă de pe acum toți cetă
țenii din circumscripțiile e- 
lectorale, aducîndu-li-se la 
cunoștință lucrările de înfru
musețare, gospodărești și edi-

experiența 
precedenți, 
rezultatele

Francisc DARADICS 
Vicepreședinte al Comitetului 
executiv al Consiliului popular 

orășenesc Lupeni

(Continuare in pag. a 3-a)

De cind cu introducerea 
programului de 6 ore, tova
rășul Andrei Colda, secreta
rul comitetului de partid de 
la E. M. Lonea. și-a sporit 
intrările in mină. Vrea să 
vadă acolo unde se hotărăște 
soarta producției, cum se 
desfășoară bătălia pentru în
deplinirea și depășirea sarci
nilor de plan, să constate la 
locul de muncă, ce deficien
te mai sînt și ce măsuri tre
buie luate pentru remedie
rea lor. Intr-una din zile a 
trecut pe la locurile de mun
că din sectorul IV. L-am în
soțit. In frontalul lui Ale
xandru Hiticaș se muncea 
de zor. Cifiva mineri cură
țau vatra. Printre ei se afla 
și loan Lupu, uri maramu- 
reșan aprig la vorbă dar și 
mai aprig la muncă. Minuia 
lopata de parcă era o lingu
riță punind pe crațer căr
bunele.

— Noroc bun — i-a salutat 
tovarășul Andrei Colda.

— Noroc tovarășe secretar 
— răspunse Ioan Lupu ce se 
afla mai aproape.

— Merge, treaba, merge ?
— Ne străduim să meargă 

bine.
— Și reușiți ?
— Totul depinde de cum ne 

organizăm munca — intervi
ne șeful de brigadă. Iată a- 
cum așteptăm să vină arti
ficierul să puște, dar noi nu 
stăm. Pină atunci curățim 
vatra și mai meșterim la cul
cuș. Producția și producti
vitatea sînt doar legate de 
viteza de avansare, așa ca fie
care clipă e prețioasă.

După ce le-a strins mii- 
nile cu putere ș.i le-a urat 
noroc bun și spor la muncă, 
secretarul de partid s-a În
dreptat spre alt abataj. Peste 
puțin timp, dinspre fronta
lul lui Alexandru Hiticaș se 
auzeau răbufniturile surde 
ale exploziilor, apoi s-a aș
ternut tăcerea. Era însă o tă
cere aparentă. Minerii în
dreptau frontul și încurcau 
cărbunele pe craterele care 11 
transportau spre rostogol, și 
apoi mai departe, spre folo
sul țării.

E. AI. I.upcni. Mecanicul Ion Ilan de la casa de pompe a puțului „Ștefan" în exer
cițiul funcțiunii.
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Broșura a apărut în tiraj de masă.

Cauzele ultimelor întreruperi în distribuirea■
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apei și a energiei electrice...

Primul trimestru școlar s-a 
încheiat, înregistrînd în drep
tul fiecărui elev, cu cerneală 
roșie, strădania muncii neîn
trerupte timp de aproape trei 
luni. După ultimul sunet de 
clopoțel, oaspeții băncilor s-au 
îndreptat către părinții lor, ra; 
portîndu-le succesele și insuc
cesele pe primul trimestru. Da
că „ghinionul" a făcut ca o 
parte din elevi să aibă și in
succese, asta nu înseamnă că 
în trimestrul .următor ei nu au 
6ă fie alături de colegii lor cu 
rezultate bune și foarte bune 
la Învățătură. In vacanță pio
nierii și școlarii nu-și întrerup 
activitatea, ei își continuă 
munca în toată perioada, 
6Chimbînd numai forma de ac
tivitate în raport cu împrejură
rile, cu condițiile ce le oferă 
acest anotimp al surprizelor 
— iarna.

Consiliul municipal al Orga
nizației pionierilor, în colabora
re cu Inspectoratul școlar au 
luat toate măsurile ca vacanța 
dc iarnă să-'constituie pentru 
toți elevii un minunat prilej de 
odihnă și reconfortare fizică, 
de petrecere a timpului intr-un 
mod plăcut, în care atractivul 
să se împletească cu utilul.

Acțiunile prevăzute în pla
nul de măsuri al comandamen
tului municipal, cît și acțiu
nile din programele de activi
tate la nivelul școlilor, oferă 
copiilor o gamă variată de ac
tivități, la. care vor participa

ținînd seama de înclinații, de 
preferințe.

Făcînd o privire peste agen
da de vacanță am reținut din 
varietatea de acțiuni pe cele 
mai semnificative. In fiecare 
școală se deschid, pe toata du
rata vacanței, „cluburile vacan
ței" care spre deosebire de a- 
nii precedenți, în anul acesta 
au la dispoziție spații mai 
mari (2—3 săli de clasă) și o 
bogății dotare cu materiale de 
practică cultural-sportivâ. Vor 
funcționa secții pe specialități — 
etnografie și folclor, muzică, 
artă plastică, sport, turism, 
dans, foto etc

Și în această perioadă, elevii 
au posibilitatea să cunoască e- 
fortul creator al muncitorilor 
din Valea Jiului prin întîlniri 
prin vizite la întreprinderile 
economice, prin intermediul u- 
nor acțiuni tematice cum sînt 
„Eroismul cotidian", „De la co
munist învățăm cutezanța*, „Pe 
firul marilor evenimente11. Va
canța dă posibilitatea finaliză
rii acțiunilor cultural-artistice 
pregătite de la începutul'anului 
școlar. In toate școlile vor a- 
vea loc spectacole dedicate zi
lei de 30 Decembrie, iar cercu
rile de artă plastică, foto, cusă
turi naționale, vor deschide ex
poziții pe tema „Copilărie feri
cită, vegheată de partid1',

„Festivalul filmului pentru 
elevi" va cunoaște o mare ani
mație. Copiii au posibilitatea 
să vizioneze o varietate de fii-

me de toate genurile i desene 
animate, documentare științifi- 
co-fantastice, artistice.

In zilele de 26—27 decem
brie, la Petroșani (Casa de cul
tură) și în ziua de 27, la Lu
peni, Vulcan, Petrila, vor avea 
lor tradiționalele carnavaluri, 
la care pionierii și școlarii au 
început să-și pună în aplicare 
fantezia și imaginația — pen
tru confecționarea măștilor În
că de cînd a început să adie 
un aer de vacanță. Fiecare so 
gîndește Ia un premiu, cît do 
modest, dar să fie, la cel mai 
original costum.

Experiența a dovedit că ac
tivitatea culturală cu cea spor
tivă fac casă bună. In orașele 
Petrila, Lupeni, Petroșani. Vul
can, se vor organiza, în a do
ua parte a vacanței, carnava
luri pe gheață.

Prin specificul anotimpului, 
activitatea sportivă ocupă un 
spațiu mai mare, grație și ce
rințelor, preferințelor elevilor. 
Dintre întrecerile sportive reți
nem pe cele mai semnificati
ve. „Cupa 30 Decembrie" la 
șah (23 decembrie), „Prietenii 
mingii de celuloid" la tenis de 
masă (22—24 decembrie), „Fes
tivalul tinerelor speranțe", schi

Dumitru CORNEA 
activist al Consiliului munici
pal al Organizației pionierilor

(Continuare în pag. a 3-a)

Manifestări cultural-artistice
închinate aniversarii

O suită întreagă de insistente 
telefoane și cîteva vizite vădit 
fortuite, ale unor locuitori ai 
Petroșaniului, la redacție, în 
ultimele două zile — despre a 
căror încărcătură masivă de re
proșuri și indignare, Ja adresa 
defectuoasei distribuiri a apei 
și a deranjamentelor de curent 
electric, nu e momentul să vor
bim detaliat — ne-au determi
nat să încercăm obținerea de 
explicații din toartea forurilor 
de resort, respectiv din partea 
directorilor I.G.C. și C.D.E.E.

Pe inginerul Gheorghe Romo- 
șan l-am găsit, în dimineața 
zilei de 25 decembrie, la ora 
8,35 (după o anterioară tenta
tivă eșuată i „E la secția auto. 
Reveniți I"). Și ne-a oferit, în 
deplină cunoștință de 
toate lămuririle de 
„E vorba cred, numai 
întreruperea distribuirii de apă 
survenită în zilele de 23 și 24 
decembrie, care a afectat insă 
numai o mică parte a populați
ei orașului. Ce s-a întîmplat? 
Pe Maleia, în sus, au interve
nit două spărturi mari, la o 
conductă veche de fontă, din 
cauza variațiilor de tempera
tură, la peste 4 metri adînci- 
me. S-a lucrat mult și eficient 
ziua și noaptea la lumina re
flectorului și defecțiunea a fost 
remediată. Regretăm „inciden
tul", sicîitor intr-un fel, deși 
întreruperea totală n-a durat 
mui mult de trei ore".

★
Deși am început, telefonic, 

să-1 căutăm |>e ing. Andrei Sa
muel, directorul Centrului Pe-

cauză, 
rigoare i 

despre

Ci

troșani de distribuire a energi
ei electrice, înainte de ora 8 
(„Alo, redacția, nu-1 găsim, ni
ciunde, pe tovarășul director...*) 
N-am reușit acest lucru decît 
la ora 10,20 — după mai mul
te „trimiteri" 
spre... dibuire 
director) în 
ale... consiliului popular muni
cipal.

— Dorim, tovarășe director 
o explicație, clară și precisa, a 
întreruperilor intervenite în a- 
limentația publică cu energie 
electrică pe ultimele două zile, 
reclamate de numeroși cetă
țeni...

— Prima defecțiune, cu ade
vărat deranjantă, a avut loc în 
noaptea de 23 spre 24 decem
brie. Ca urinare a unui acci
dent de circulație, a fost dărî- 
mat un stîlp de înaltă tensiu
ne, cu mai multe circuite. A 
fost o „lovitură" puternică și 
...am primit și noi foarte multe 
învinuiri, în parte justificate. 
In ziua de 24, la ora 13, de
fecțiunea a fost remediată. In 
aceeași zi, însă, seara, in jurul 
orei 19 s-a ars un transforma
tor în fața Spitalului T.B.C. 
„Problema a fost rezolvată par
țial, pină cînd va fi înlocuit, 
cil de curînd, transformato
rul...*

—■ Ar mai dori să știe oame
nii ceva. In noaptea de Reve
lion, vom mai avea... surprize 

’ a

(ale secretarei) 
(a tovarășului 

diverse încăperi

neplăcute din partea dv.
C.D.E.E. ?

— Să sperăm că nu.
— Doar o vagă speranță!
— O asigurare, atunci. To-

tul va fi bine !
La prima vedere, defecțiuni 

iminente, rezolvate prompt, o- 
perativ(l) O „ochire" prin .de
desubturi" e necesară dar... ne
cesită și timp. Or, am promis 
cititorilor noștri, tuturor celor 
ce ne-au cerut „explicații", un 
răspuns rapid. Li-1 oferim, în 
primă instanță, pe acesta, chiar 
dacă nu-| va satisface integral 
(de altfel, ca și pe noi...)

V. TEODORESCU

La Școala generală nr. 4 din 
orașul Vulcan va avea loc în 
ziua de 29 decembrie o instruc
tivă acțiune cu tema „Poeții 
cîntâ patria și partidul* dedi
cată celei de a 24-a aniversări 
a proclamării Republicii. Mai 
sînt prevăzute tot în cinstea a- 
celuiași eveniment și alte ma
nifestări ca: expuneri, simpo
zioane, oratorii, dialoguri poli
tice etc.

In cadrul acțiunilor prevăzu
te, în planul Casei de cultură 
a sindicatelor din municipiul 
Petroșani, în cinstea celei de a 
24-a aniversări a Republicii s-a 
prevăzut un interesant simpo
zion intitulat ZIUA PATRIEI 
care va avea loc în după-amia- 
za zilei de 29 decembrie.

★
La toate așczămintele cultu

rale din Valea Jiului, în școli,

Republicii
întreprinderi și instituții, săr
bătorirea aniversării Republicii 
constituie un prilej festiv 
tuturor oamenilor muncii de 
a-și '-manifesta dragostea 
țărmurită față de patrie și par
tid prin variate manifestări 
printre care enumerăm simpo
zioane, mese rotunde, spectaco
le omagiale, întîlniri cu ac
tiviști de partid și de stat, re
cenzii, expoziții etc.

al

ne-

DE REVELION
apropie cu 
pentru săr-

Revelionul *72 se 
fiecare zi. Pregătiri . 
bătorirea lui se fac în familii, 
în întreprinderi. instituții la 
toate nivelele. Pregătiri intense 
se fac și la cabanele din munții 
ce împrejmuiesc Valea noastră. 
La Voievodul și Cîmpu lui 
Neag, petrec revelionul oameni 
ai muncii din Valea Jiului. 
Primitoarea cabană de la Lun
ca Florii are musafiri tocmai 
din Craiova, iar la Rusu își vor 
ura succese la învățătură ele
vii Școlii sportive din Arad 
care, bineînțeles, că vor și 
schia și vor încinge un „răz
boi" ou „ghiulele" de zăpadă.

In aceste zile, „calculatoa
rele" magazinelor „lucrează"... 
intens.

Cei care nu s-au hotărit 
timp au ce regreta. Locurile 
sînt deja ocupate.

T.A.P.L. organizează reveli
onul în multe din localurile 
sale. In Petroșani, la restauran
tul Minerul, Tic-Tac. Carpați 
și Parîngul, iar pentru tineri 
la Casa de cultură. Revelioane 
organizate de T.A.P.L. au loc 
și la localurile Transilvania, 
Cotnari -Și Cărbunele din Pe- 
trila, Straja și Cocoșul de Aur 
din Vulcan, Minerul, Cina și 
Progresul din Lupeni și la clu
bul din Aninoasa. Deci, peste 
tot pregătiri. Urăm participan- 
ților distracție plăcută și LA 
MULȚI ANI 1
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JAPONIA : Un ullra-nuni- 
calcnlator electronic dc masă 
numit „Canon Palmtronic 
LE-IO’*. Alături, spre a ne 
face o imagine dc dimensiu
nile aparatului se află o 
pipă și nn ceas brățară.
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MONOGRAFIA VĂII JIULUI CX)
— Redactată în 1933 —

de dr. Sebastian Stanca
Agresiunea la cetate era po

sibilă numai dintr-o singură 
parte a slînch. dinspre nurd-vcst. 
peretele din partea aceasta co
boară pieziș din vîrf pe spina
rea Btîncii în jos. Pe latura a- 
«casta au tăiat ziditorii cetății 
terase, pentru ușurarea urcușu
lui. Urmele acestor terase, to
ii le de ploi, se văd și astăzi.

Cetatea a fost cercetata de 
pictorul Saluravy, care afirma 
In 1841 că numele românesc de 
Cetatea Bolii nu este decît la
tinescul corcit Castrum Dcccba- 
B. 1) Ceea ce nu poate cores
punde realității, deoarece nu
mele este curat românesc și 1 
e-a dat mult mai tîrzîu, împru
mutat de la familia Bolia.

A văzut resturile cetății geo- 
grafut francez Elisee Rcclus, 
care a călătorit în Valea Jiului 
Intre anii 1851—1854, făcînd o 
descriere amănunțită atît a ți
nutului, cît și a slîncii cu ră
mășițele cetății, în lucrarea sa 
monumentală „Nouvelle geo
graphic universelie* (19 volu
me 1875—18941.2

Bazat ne această informație 
ți-a brodai apoi Jules Verne 
romanul „Castelul din Carpați* 
localizat în Valea Jiului.

In 1854 a cercetat cetatea 
Victor Mederspach de la Is- 
tToni spunînd că a văzut în- 
lr-o gaură de slin că două sche
lete de om. fosile, duse de 
excursioniști la Budapesta.3)

In 1883 s-a urcat în virful 
slîncii istoricul maghiar de la 
Drva, Teglâs Gabor, dar n-a 
mai aflat decît resturi de că- 
lămizi și bucăți de pietre din

blocurile cetății de odinioară.4)
Geograful Redus și istoricul 

Teglâs susțin că cetatea a fost 
clădită de getoromanii, care 
populaseră acest ținut în mă
sură considerabilă. Teglâs afir
mă că cetatea a avut un rol 
strategic militar. De fapt dru
mul care pornea din Turnu 
Severin către Valea Motrului

Cetatea 
Bolii (2)

se ramifica de la gura .Metru
lui, apucînd o parte pe Jiu in 
sus, trecea prin Bumbești, pa
sul Surducului, Livezenii și Pe
troșanii de astăzi, pe lîngă Ce
tatea Bolii la Merișor. Alt 
drum, tot de la gura Motrului, 
trecea peste pasul Vilcanului, 
prin Vulcanul de azi, Dealul 
Bubii, tot la Merișor, unde a- 
mîndouă drumurile se împreu
nau într-unul singur pînă Ia 
la Șarmizegetusa.

Canonicul A. Bunea afirmă 
că aci în pasul Surducului, în 
regiunea cetății, a venit Lucius 
Quietus în 102 e.n. cu călări- 
mea ușoară numidiană în aju
torul lui Traian, atacînd oastea 
lui Decebal din spate. Atunci 
și-a îngropat Decebal tezaurul 
în rîul Sargeția și 6-a retras 
la Sarmizegetusa 5).

Stînca pe care s-a clădit așa- 
numita cetate era înfundată în

pădurile seculare, iar terenul 
din virful ei foarte mic, astfel 
că nu s-a putut ridica o ade
vărată cetate de dimensiuni 
mai mari, ca fortificație de a- 
părare militară. Ci s-a ridicat 
un simplu turn de pază, din 
blocuri de piatră pentru paza 
trecătorii, poreclit mai tîrzîu 
cetate.

Se știe că getodacii și roma
nii au avut așezări multe și 
statornice atît dincolo de munți, 
în Gorj în satele de sub 
munte, una mai importantă 
chiar la Bumbești, la intrarea 
în munți, precum și dincoace în 
Ardeal la centrul dc la Sarmi
zegetusa. A fost deci firesc să 
ridice un turn de pază în ini
ma acestei trecători.

Trecătoarea Surducului are 
o lungime de 80 km și o alti
tudine de 513 m deasupra mă
rii. Prin ea trece Jiul de la 
Livezeni pînă dincolo de Bum
bești. Pe aici s-a luorat un 
drum pentru care și căruțe, pe 
care guvernul ardelean l-a dis
trus în 1717. Mai tîrziu a fost 
apoi reparat și adaptat din nou 
pentru vehicule. Astăzi s-a 
construit calea ferată nouă 
spre Tîrgu Jiu.

1) Mușlea I., „Albumul Sa
tur avy", p. 1 195.

2) Kun Robert o.c. p. 30
3) Kun Robert o.c. p. 30
4) A. Bunea ..încercare de is

torie1* p. 6 .Transilvania11 1899 
p. 107

5) Kun Robert p. c.

încă din 1965, dr. Phil Gold 
de la McGill University din 
Montreal și colaboratorii săi au 
arătat că toate formele de can-

Depistarea 
cancerului 
colonului

cer uman al colonului și rec
tului conțin un antigen identic. 
De asemenea, ei au descoperit 
o metodă de măsurare a litru
lui antigenic dintr-o probă de 
sînge uman. Dacă ținem seama 
de faptul că cancerul colonului 
și al rectului se situează pe 
locul II în S.U.A. în cazul de
ceselor provocate de cancer în

general, se poate spune că per
fecționarea descoperirilor dr. 
Gold va salva multe vieți.

Institutul Național al Cance
rului a realizat un contract cu 
Tuft University of Medicine din 
Boston pentru a evolua metoda 
dr. Gold de detectare timpurie 
a cancerului rectal și al colo
nului. Dacă această metodă se 
va dovedi într-adevăr un reme
diu specific pentru cancerul rec
tal și al colonului (investiga
țiile de pînă acum n-au putut 
dovedi specificitatea metodei dr. 
Gold) cercetările de la Tuft vor 
permite atunci aprecierea utili
tății metodei în vederea detec
tării timpurii a cancerului.

Rebus • Rebus • Rebus___________ ________________
FA 7 A DIN

Adrncă liniște in casă este ’.
sobă mama răsucește fusul.

E mult de cind s-a dus apusul...
Ce mai stai mamă? Spune-mi o poveste!
Să-mi spui povestea ceea de demult
A unor ochi căprui și migdalați
Năpăstuiți a fi mereu udați
Dc lacrimi, pentru Făt-Frumos. Te-ascult.

POVESTE
Respiră-adinc, suspină fără veste.
Ii văd bărbia tremurind ușor: 
„Nu dc-o poveste, puiule, ți-e dor ! 
Acum, ți-e dor de fata din poveste*.

Vasile MOLODEȚ
N. A. t Prin acrostih și ligamente veți găsi 

zece nume și diminutive feminine (12, 5, 4. 
4, 3, 3, 4, 3, 3, 4).

Gîndacii de Hawai 
importați în Australia
Dc curind, vameșii australieni au fost martorii unui 

neobișnuit import : gindaci dc Hawai. Departamentele de 
ocrotire a sănătății «arc fac de strajă cu strășnicie in por
turile și aerodromurile Australiei, dc dala aceasta du redus 
formalitățile vamale la minimum. Insectele exotice sini 
așteptate aici cu foarte multă nerăbdare, întrucil in ele sint 
puse speranțe imense.

Dc citeva decenii, fermierii din nordul regiunii New 
South Wales duc lupte disperate cu o anumită buruiană 
tropicală care Ic-a invadat pășunile și este foarte otrăvi
toare pentru oi și cornute mari. Toate încercările dc a 
st ir pi această buruiană au fost zadarnice, pînă cind specia
liștii au recomandat gîndacii dc llavai care o folosesc 
drept hrană.

Dolari nedoriți
La 17 august, a doua zi du

pă măsurile economice anunța
te dc președintele Nixon, cores
pondentul agenției France Prcsse 
din R.F.G., a întreprins o in
teresantă experiență. El a vizi
tat cîteva întreprinderi comer
ciale și restaurante din Frank
furt pe Main încercînd să facă 
plata în dolari. Iată cîtcva din 
răspunsurile primite: un șofer 
de taxi — „nu vreau dolari-*, 
o florărcasă — „nu facem 
schimbul”, un măcelar — ..do
lari nu, adresați-vă la bancă11.

O chelneriță la un restau
rant i „Nu, domnule, vremurile 
s-au schimbat".

Cocoșii reduși 
la tăcere?

Poliția din orășelul Castelsar- 
rasin situat in sud-vestul Fran
ței a decretat că, în zori, co
coșii nu vor mai avea voie să 
strige matinalul lor „cucurigu".

pentru a nu deranja somnul 
cetățenilor. Proprietarii păsări
lor care vor călca această dis
poziție vor fi pasibili dc amen
dă.

Dimpotrivă...
Patronul unui magazin de 

confecții pentru bărbați din 
New York, Frank Burton II- 
lings, a devenit în foarte scurtă 
vreme falit. Și iată dc ce : ob-

servînd că inițialele sale cores
pund celor ale Biroului Fede
ral dc Investigații (F.B.I.) ol a 
introdus următorul slogan pu
blicitar i .Cumpărați, doar de 
la F.B.I.". Dar departe de n 
atrage clientela, comerciantul a 
constatat că în magazinul său 
nu a mai intrat nici un cum
părător. Decepționat, „F.B.I.” a 
declarat ziariștilor : „Și eu, ca
re am crezut că F.B.I.-ul va a- 
Iragc clientela... Dar nu mî-au 
făcut vizilc decît domni dc la 
adevăratul F.B.I. — și nu pen
tru a cumpăra un costum..."

Ceasuri cu un 
singur secundar
Asemenea ceasuri au fost fa

bricate in Elveția. Ele nu au 
nici orar și nici minutar care 
care sint înlocuite cu cercuri 
concentrice ce se invirfesc cu 
diverse viteze. In trei mici se
micercuri dispuse unele sub 
altele, pe un cadran fix. sint 
indicate orele, minutele și zi
lele lunii.

Fotbal
«au coridă ?

In America Latină a fost ex
perimentat un nou gen dc fotbal. 
Primele 20 minute ale fiecărei 
reprize se desfășoară în mod 
obișnuit, după care pe teren 
este introdus un taur, ceea ce, 
după părerea unora, dă nerv 
jocului și-i înviorează chiar și 
pe jucătorii cei mai lipsiți de 
condiție fizică.

<$• Vizitatorii pavilionului de mostre, deschis in toamna 
acestui an în complexul cxpozițional din Piața Scîntcii, au 
putut admira — printre cele peste 7 000 „exponate" — un 
nou tip de televizor produs al uzinelor „Electronica". Este 
vorba de televizorul portabil „Midinette", complet tranzis
torizai, avînd un ecran destul de mare : 31 cm in diagonală.

„Midinette" este ușor dc transportat, are antenă telesco
pică, iar alimentarea i se poate face fie de Ia rețeaua elec
trică de 220 V, fie de Ia o baterie de 12 volți (de la auto
mobilul „Dacia") astfel că amatorii de camping vor putea 
viziona programul TV făcind doar legătura cu acumulatorul 
autoturismului propriu.

Specialiștii firmei „A.E.G.- 
Telefunken” consideră că în ju
rul anilor 1980 se vor utiliza 
ecrane de televiziune plate, ca
re vor putea fi suspendate pe 
pereți asemenea tablourilor. Ele 
vor fi construite din două plăci

o
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dc material plastic-transparent, 
între care se va găsi un strat 
de cristale. Imaginea va fi fur
nizată fie printr-o rază de la
ser, fie printr-un cablu special 
de televiziune, iar tensiunea ne
cesară va fi de numai 20 V.

+ Un nou sistem telefonic a fost realizat de specia
liștii japonezi ai firmei „Matzushita" cu ajutorul căruia se 
transmite simultan informația sonoră și grafică.

Pe pupitrul telefonului se află un ecran (tub catodic) 
pe care se pot executa desene, planuri, scheme etc.

Informația grafică este transmisă prin fire obișnuite de 
telefon la un aparat similar pentru a apare pe un ecran dc 
construcție identică. Atunci cînd „creionul” electric se de
plasează pe pupitru, poziția Iui se transformă simultan în 
semnal electric memorizat de tubul catodic (ce servește 
drept pupitru) și este reprodus pe ecranul telefonului re
ceptor.

4- Firma japoneză „Honda" 
a pus recent în circulație un 
automobil care... refuză să por
nească dacă șoferul a consumat 
alcool. Inovația constă dintr-un

dispozitiv pe bază de platină, 
instalat pe volan, care detec
tează schimbările dc tempera
tură cauzate de alcool din res
pirația șoferului.

Cîțiva cercetători de la Universitatea din Leningrad 
au obținut, cu ajutorul unui calculator electronic, date in
teresante într-o scrie de domenii de interes general.

Astfel sîntem informați — cu exactitate — că uscatul 
ocupă doar 29,2 la sută din suprafața planetei; adîncimca 
medic a mărilor și oceanelor este dc 3 704 ni, iar greutatea 
unui nor de ploaie poate ajunge pînă la 50 000 tone.

Ing. I. BREBEN

ORIZONTALI 1) A venit după el: 2) Are pe 
vino-ncoace; 3) Veneau demult la sate; 4) Vin 
cu greutăți... — -dar vin primii; 5) Vin, după 
„ masă marc — Munte în Creta; 6) Vine iarna
— Acolo! Vine pe jumătate-ntors7) Abia 
vinc„. _ ...și vine de la cramă (fem.); 8) Pe 
pistă!- — ...vine înapoi — Venit din plămîni; 
P) Vin. fără lipsuri; 10) Vine de la părinți.

VERTICALI 1) Așteptate să vină; 2) Nu 
vine singur™ — ...vine de la masaj; 3) Vine 
după cursuri — Venite două '.; 4) Vine după, 
la ntclegcre- - -în brădui !; 5) Vine de la 
ping-pong — A-i veni rău; 6) La conac! — Ve
nit™ rău; 7) Fată romanțioasă... — ...în sală !._
— ...venită la urmă 8) Cu fire — Venit la 
domnie; 9) Vine de la Tropice...; 10 ...Pe pă- 
mînt — Vin apele.

Ion LEONARD

ORIZONTAL i 1) Trimisă prin poștă; 2) In 
poștalion — Necesar destinatarului: 3) Des
chide nepermis scrisori — Cu plicuri sau scri
sori: 4) Trimisă telegrafic — Saț în Spania; 
5) Timbrate pe verso '. — Vine și prin poșta; 
(>) Anexe la scrisori cu... anexe — Diminutiv 
feminin — La destinatar 1; 7) In rută — Poșta, 
pe scurt - La o destinatară!; 8) A prezenta 
seriile de mărci... - ...la această adresa; 9 
Ixagă colete — Emit mărci poștale; 10) Pi imul 
din scrisoare.

VERTICAL: 1) Trimisă prin poștă; 2) In 
scris pe plic — Cu scrisori; 3) Au oficii poș
tale _ Un plic de care nu trebuie- să se știe; 
4) 2—4 timbre !... — ...și două timbre ! — Dis
tanță... atletică: 5) Expediate cu mandat... — 

prin poștă !; 6) In colaborare ! — Un lip su
cit !.„ - .. .dm Snagov I; 7) A găsi adresa .. - 
...pentru colet; 8) Rar folosesc poșta — Lemn 
înțepător; 9) Două mărci — A primit vești 
proaste (fem.); 10) Serie de mărci, doar pentru 
filateliști — La expediere !

Dicționar : ENAL.
Milva TEODOSE

fpÂTANIE i

leu TÎIC |
ISub nucul more din grădină |

Dormea motanul și visa ; t
. Ciosvîrie, lapte și smintină
I Și de plăcere, lin torcea. .

I
■ Deodotă-n iarbă, o pietricică 
I Zvirlito aiurea de vreun ține, 
‘ Căzu cu zgomot. Motănică, 
I Pe loc crezu că-i păsărică 
I Și-și zise - gata ! o măninc.

ISe repezi la ea grăbit, 
Năpraznic, dintr-o săritură !

IDor cînd să muște, ce-o pățit, 
E foarte lesne de ghicii.

I Și-atunci să vezi miorlăitură.

*
| Și totuși nu pricepe încă,

I Esența drasticei concluzii, 
Că-n lumea plină de iluzii

■ Nu lot ce zboară, se mănincă 1

V. Man D.

Orașele patriei

PIATRA NEAMȚ
Hâitoșii alergau după lătrături vărsate in scorbura nop

ții spăimîntînd ursitele din orbi de fintfni încremenite in 
cumpeni. Cuiva i se trecuse steaua la margini de noapte și 
viatul, diletant ostenit, dirija menuetul candelabrelor verzi 
ale brazilor. Tîrziu, dangătul bronzului din Turnul lui Ște
fan Cel Mare se rostogoli peste anotimpul de nucă aidoma 
nahlapilor din vechea Vale a Risfrifei. Intre scoarțele pră
fuite ale bătrinelor rării tie cetire, plutașii încotoșmăniți în 
pielcele de oaie, cu încălțări legate-n nofife, s-au string 
ciopor în fluier de soc durat in balade

Aș fi vrut să deschid poarta orașului, să ascult te
merea păsărilor electrizate, ca un sunet metalic, sau veve-

Crochiu
r ițele galbene ca miresele vitrege care iși spală cu rouă 
curajul de contopire. Dar am fugit din spaime fără ierburi 
de leac, ca o pasăre policromă de vint.

La poarta orașului, pe unde-au trecut in largul buni
cilor Vlahufă și Delavrancea, Toptrceanu și Creangă, 
Alecsandri și Sadoveanu am rămas la confluența timpului. 
In această evaziune ireversibilă, împrejurimile miroseau 
a mentă arsă in ulcioare de lut și foșnea un cintec surd 
de iridiu pe lingă îndepărtarea pașilor mei de volute. M-am 
regăsit in tălpile durute ale străzilor, in zidurile emanci
pate pe unde s-au petrecut păsările mele de ape arcuin- 
du-se-n coapse ca un implacabil destin. Liniștea fetelor 
mari se trezise de sub așternutul de dalii risipindu-se pe 
fațadele metaforice ale orașului nou, in epopeea de fier și 
beton, peste turlele infinite ale cetăților industriale. De
prinderilor tradiționale de ciobănit, agricultori și fieres- 
trăuari li s-au adăugat preocupări de cliimiști, ciment iști 
sau hidrotehniști, seducție tehnică de autentic miraj. Din 
munții Cozlei, Cernegurei sau Cîrlomanului, clepsidra vre
mii și-a strecurat, uimită, distanța în lujer de ferigi, în 
jocuri risipite in arabescuri dr flori de-alpaca, in arborii 
coboriți din rășină pe tălpi de nisip, in arderea lăuntrică 
incendiată de buletinele de identitate ale zilelor, ca o nouă 
dimensiune- a lucidității. Pe sub arcadele entuziasmului 
cotidian se împlinește jurnalul intim al noilor statorniciri 
în care oamenii răspund căutărilor ciuntite, altădată, de 
nervii magnetici.

Undeva, in cimpiile de spice și in șoldul sărat al apelor, 
la ora cind se schimbă străjile la Curtea Domnească, fe
meile fac flori pentru vitejii C'arpaților deprinși să înfrunte 
furtuni vămuite la poarta cetății.

D. K.
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POFTIM CU
Azi,.cu mina pe inimă, re

cunosc tovarăși — simpati
cii, dragii, iubiții, scumpii 
mei tovarăși că ați avut de 
o mie de ori dreptate atunci 
cind mi-ați reproșat că aș fi . 
lipsit de opinie, de combati
vitate. Intre timp am reflec
tat adine asupra acestei ob
servații și la ce constatare 
credeți că am ajuns 1 Că de 
fapt eu am avut totdeauna 
opinie, insă de teamă ca nu 
cumva vreun oarecare lc.su- 
lescu să-mi șterpelească ideile 
iar apoi să se folosească de 
ele ca de ale lui, mi-am pus 
lacăt la gură. Doar vorba 
proverbului: paza bună trece 
primejdia rea! In privința 
combativității insă trebuie să 
vă spun cu regret că aveți 
dreptate numai in parte. Cu 
alte cuvinte, mă apreciați u- 
nilateral. Doar veți fi de a- 
cord cu mine, bunii mei to
varăși, că un ins iși manifestă 
combativitatea nu numai la 
serviciu și numai criticînd. 
Ar fi trebuit să o consultați 
și pe nevastă-mea, și pe soa- 
cră-mea și pe vecini...

Să revenim mai bine la o- 
pinie. Cum adică, dacă e să 
se înfrunte două păreri, i- 
deile a doi oameni, trebuie 
neapărat să mă amestec, 
să-mi spun propriul meu 
punct de vedere ? Nu, aș

CE PROPUNERI VIN, IAR E! ZIC CA NU AM IDEI!
săvârși o mare greșeală. Da, 
tovarăși, pentru că eu gin- 
desc așa : două capete ju
decă mai acătării decît unul 
singur. Asta se știe de cind 
lumea și pămintul. A, se 
schimbă insă socoteala dacă 
vreun lcsulescu e pornit să 
mă calce pe bătătură. Atunci 
să vedeți de ce opinie sint 
in stare

Aproape sint sigur că mi-aș 
putea afirma altfel persona
litatea intr-un colectiv alcă
tuit numai din oameni care 
să nu se lege de orice flecușteț 
de lucru. La noi, insă, cum 
intirzii un minut ți-ai și pri
mit porția de critică. Nu e- 
xecuți ceva la timp, iarăși. 
Și așa mai departe. Păi un a- 
semenea fel de a munci cu 
oamenii frinează, tovarăși, 
dezvoltarea opiniei, a comba
tivității. Se vede insă că unii 
nu au ce face, caută peste 
tot nod in papură in loc să 
se ocupe de probleme majore. 
Da, tovarăși, de probleme 
majore, nu de fleacuri. Iiu- 
năoară, de invenții și dc des
coperiri. Ia spuneli-mi, nu e 
paradoxal ca acum cind o- 
mul zboară iu Cosmos, avînd 
proiecte uluitoare, extrateres
tre, să facem o problemă din 
fiecare nimic ? Aci se află, 
iubifii oiei, explicația faptu
lui că nu mi-am prea spus

opinia. E și vina voastră că 
nu m-ați cunoscut, că nu ați 
încercat să-mi ințelegeți psi
hologia, structura intimă, 
preocupările, frămintSrile, 
căutările, dorința mea apri
gă de a fi cit mai folositor 
omenirii. Căci din fire sint un 
cutezător, scrutez cu ascuți
me cosmosul și microcosmo
sul. doar-doar voi realiza e- 
pocala invenție sau descope
rire care să-mi ducă faima

cer
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Foileton
cel puțin piuă la capătul 
galaxiei noastre. Dar n-avea 
haz să trimbițez despre in
tențiile mele otita vreme cit 
nu existau semne că le pot 
înfăptui.

Acum insă aș avea dreptul 
să ma consider cel mai feri
cit om de pe păminl. Am 
realizat o invenție care, fără 
mine, nu s-ar fi produs nici 
peste un miliard de ani și 
am făcut o nemaipomenită 
descoperire cosmică. Omeni
rea contemporană 
mindră că m-am 
cum și nu peste 
cole. Sint convins 
descoperirile mele 
să mi se dea cu

poate fi 
născut a- 
citeva se
că pentru 
aș merita 
amindouă 

miinile premiul Nobel. Mă fi 
mir că plnă acum nimeni n-a

mișcat măcar un deget, ni
meni nu s-a gindit să se 
facă demersurile cuvenite pe 
lingă Academia suedeză de 
științe. Dacă lucrurile vor 
merge tot așa, îmi voi lua 
inima-n dinți și-o să-mi
singur dreptate. Cred că a- 
cademicienii ăia vor rămine 
eu degetu-n gură cind vor 
afla de genialele mele proiec
te și-mi vor decerna nu un 
singur premiu Nobel ci mai 
multe. Este că v-am ațițat 
curiozitatea ?

V-aș spune despre ce e 
vorba, dar mi-e încă teamă 
ca un lcsulescu oarecare să 
nu-mi șterpelească ideile și 
să le folosească apoi ca și 
cum ar fi ale sale. Fiindcă 
totuși rindurile de fată se 
tipăresc, dispun peste timp, 
împotriva oricui, de acest ar
gument zdrobitor al intiietă- 
fii, așa că n-am de ce să 
mai ezit. Ei bine, prima in
venție se referă la chibrit. 
E foarte simplă, dar cu atît 
mai genială. Ceva asemănător 
cu oul lui Columb. Știți prea 
bine cu toții că de cind au 
fost născocite chibriturile li 
se aplică fosforul la unul din 
capete. Potrivit invenției 
mele, fosforul ar urma să li 
se aplice chibriturilor la cu- 
petelc opuse. Vă dați seama 
de avantajul enorm al aces-

tei soluții ? Ar fi o adevă
rată revoluție in materie de 
chibrituri. S-ar termina udată 
cu șablonismul care persistă 
nestingherit in fabricarea- a- 
ceslui obiect de necesitat.- 
vitală. Celălalt proiect e dc 
rezonanfă cu adevărat cos
mică. Ați lăiuc serialul „In
vadatorii” De ce să-l lăsăm 
pe bietul David Vincent să 
se războiască de unul singur 
cu ei ? Credeți că ar răzbi la 
infinit ? Există o cale foarte 
simplă să scăpăm de misterio
șii invadatori, cale la care 
doar eu m-am putut ghidi 
sâ schimbăm denumirea Pă- 
mintului ! Du, Pămintidui să-i 
spunem de-acum altfel., de 
pildă Venus, iar ijlanet'd Ve
nus să-i spunem Pămint. In 
felul acesta, invadatorii ar fi 
derutați total, ar da buzna 
spre Venus iar noi, |xîminte- 
nii, am răsufla ușurați.

.Asemenea idei, pentru care 
umanitatea inii va fi recunos
cătoare o veșnicie, nu se nasc 
în fiecare zi. Atunci de ce-mi 
spuneți, dragi tovarăși, că aș 
fi lipsit de opinii, de comba
tivitate ? Eu mi-am
eut partea de vină. Arefi și 
voi o dată curajul să 
neți că v-ați înșelat!

recii nos-

Nicolae POP
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REZOLUȚIA
Conicrinfci pc (arâ a secretarilor comitetelor dc partid 

si a președinților consiliilor populare comunale
DIMINUA 25 DE( I.MHHIF

21,10 .Sanie cu zurgălăi*' 
spectacol de varietăți 
cu public.

22,40 Telejurnalul de noapte

In xilcle dc 21—23 decembrie 
1.71 s-au desfășurat in Capii: • 
11 lufTârile primei Conferințe 

țară a secretarilor comite- 
i 4or de partid și a președin
ților consiliilor populare co
munale.

Organizat din inițiativa se
cretarului general al partidu
lui, tovarășul Nicol ne Ceaușcscu, 
acest larg forum a făcut o pro
fundă și multilaterală analiză 
a activității desfășurate dc or
ganizațiile dc partid și consi
liile populare comunale în aplt- 
tareo directivelor Conferinței 
Naționale a P.C.R. din 1967, a 
prevederilor legii de organiza
re și funcționare a consiliilor 
populare, a hotărîrilor Comite
tului Central privind sarcini
le organizațiilor dc partid co
munale — și a stabilit un an
samblu dc măsuri pentru ridi
carea rolului organelor locale 
de pari id și dc stat în condu
cerea activității economice, po
litice și social-oul turale la sate, 
pentru dezvoltarea multilatera
lă a comunelor patriei noastre, 
pentru întărirea alianței mun- 
citorești-țârănești și creșterea 
contribuției țărănimii munci
toare la opera dc construcție 
socialistă in România.

Eveniment de seamă în viața 
țării. Conferința a constituit 
o nouă expresie a practicii 
profund democratice a conducerii 
partidului nostru de a se con- 
sulki cu masele, cu activul de 
partid și de stat asupra măsu
rilor ce trebuie adoptate în 
vederea perfecționării continue 
» activității în toate domeniile 
vieții social-politico și economi
ce. Ea se înscrie organic în 
ansamblul de măsuri menite să 
întărească rolul organelor lo
cale de partid și de stat, sâ asi
gure cadrul organizatoric nece
sar pentru înfăptuirea de că
tre acestea cu succes a sarcini
lor și atribuțiilor sporite ce le 
revin în etapa actuală de dez
voltare a țării noastre. Des
fășurată într-o atmosferă de 
lucru. Conferința a prilejuit un 
bogat schimb dc experiență ; în 
cadrul ei au fost formulate nu
meroase critici, s-a făcut un 
mare număr de propuneri în 
vederea îmbunătățirii activită
ții viitoare, care urmează a fi 
studiate și soluționate de orga
nele centrale.

Participanții la Conferință, 
dînd glas sentimentelor și gîn- 
durilor tuturor locuitorilor sa
telor. exprimă cele mai calde 
mulțumiri conducerii partidu
lui și stalului, personal tovară
șului Nicolae Ceaușcscu, pentru 
grija permanentă pe care o 
poartă propășirii materiale și 
culturale a comunelor, ca și a 
întregii țâri, progresului agri
culturii. ridicării necontenite a 
nivelului de trai și de civiliza
ție al populației de la sate.

Ca rezultat al aplicării con
secvente a politicii partidului, 
comunele noastre au devenit 
astăzi unități administrative tot 
mai puternice, în care se des-

iriifușo.iră o bogată activitate c- 
conomică. so< tal-culturală și c- 
rlilitar-gospodâreascu. S-n ireal 
o trainică bază materialo pentru 
dezvoltarea complexă și multi
laterală a comunelor, cupri ind 
unități agricole de stat și coo
peratiste, unități industriale, 
comerciale, dc prestări de ser
vicii, dotări cdilit.ir-gospodă- 
rești. o largă rețea de institu
ții dc Jnvățămînt, culturale și 
medico-sanitarc, care schimbă 
tot mai mult viața oamenilor 
muncii, întreaga înfățișare a 
satului românesc.

In obținerea tuturor acestor 
realizări factorul hotărîtor îl 
constituie sprijinul permanent 
și multilateral al statului, al 
clasei muncitoare pentru dez
voltarea bazei tehnico-ma 1 cria- 
le a agriculturii, pentru meca
nizarea și chimizarea acesteia, 
introducerea în producția agri
colă n cuceririlor științei și 
tehnicii, pentru ridicarea nive
lului de trai al țărănimii. Ex- 
primînd recunoștința întregii 
țârănimi cooperatiste. Confe
rința apreciază ca un impor
tant ajutor în acest sens hotă- 
rirca Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R. privind anularea 
restituirii unor credite în su
mă de 1 150 milioane lei acor
date dc stat cooperativelor a- 
gricolc de producție pînă în 
anul 1968 și scadente în 1972, 
alocarea dc la bugetul de stat 
a sumei dc 350 milioane Ici 
pentru a sprijini unele coope
rative agricole să-și achite con
tribuția la Casa dc pensii pen
tru anul 1971, acordarea unui 
credit dc pînă Ia 500 milioane 
Ici, rambursabil în anul 1972, 
cooperativelor agricole de pro
ducție pentru retribuirea cu
venită cooperatorilor în raport 
cu munca efectiv prestată, pre
cum și măsurile luate anterior 
de conducerea partidului și sta
tului privind mărirea pensiilor 
țăranilor cooperatori, acorda
rea alocațiilor pentru copiii a- 
cestora, introducerea tratamen
telor medicale gratuite pentru 
întreaga țărănime și celelalte 
măsuri cu caracter social.

Conferința apreciază că în 
munca desfășurată de comite
tele de partid și consiliile popu
lare comunale pentru tradu
cerea in viață, in toate dome
niile de activitate a hotărîrilor 
partidului și a legilor țării 
au fost obținute rezultate 
importante, s-a acumulat o bo
gată experiență. Totodată. Con
ferința constată câ în munca 
pentru aplicarea hotărîrilor 
Conferinței Naționale a parti
dului, a prevederilor Legii con
siliilor populare și ale altor 
Tcgiși hotărîri ale Comitetului 
Central al partidului, .ca și în 
activitatea economică, socială și 
cultura)-educativă din comu
ne se mai mențin încă o scrie 
de neajunsuri, a căror înlătura
re reprezintă o condiție a ri
dicării rolului organelor de 
partid și de stat comunale la 
nivelul exigențelor actuale ale 
dezvoltării societății noastre.

jinirca țăranilor cooperatori, 
precum și n gospodăriilor țără
nești din zona nccoopcrativiza- 
lă, pentru n crește un număr 
cîl mai mare de animale. în 
nșa fel îneît, punînd In va
loare baza materială existentă, 
tradiția și experiența țărăni
mii, fiecare gospodărie sâ aibă 
o vacă, să crească porci, oi, 
păsări. In fiecare comună tre
buie să se stabilească măsuri 
concrete pentru dezvoltarea 
zootehnici, urmărindu-se atit 
sporirea contribuției la fondul 
central dc produse animaliere, 
cit și satisfacerea nevoilor dc 
consum ale populației, îndeo
sebi ale salariaților din comune.

Răspunzînd chemării lansate 
de comitetul de partid și consi
liul popular ale comunei Uni
rea, județul Ialomița, parti
cipanții In Conferință se anga
jează să adopte și să aplice mă
suri concrete care să ducă la 
mobilizarea populației pentru 
continua creștere a efectivelor 
și a producției animaliere, a 
contribuției acesteia la aprovi
zionarea populației, asigurîn- 
du-sc contractarea și vînzarca 
către organizațiile economice 
de stat a unor cantități mai 
mari de produse agricole.

O atenție deosebită trebuie 
acordată îmbunătățirii și în
treținerii pajiștilor și pășunilor 
naturale, sporirii producției a- 
cestora. Comitetele de partid 
și consiliile populare trebuie 
să asigure mobilizarea tuturor 
locuitorilor satelor la efectua
rea acestor lucrări. Fiecare lo
cuitor al comunei să cunoască 
și să-și îndeplinească obliga
țiile concrete ce-i revin <” 
programul de îmbunătățire 
pășunii comunei.

6. Comitetele de partid 
consiliile populare trebuie

din 
» a

Și 
să

sprijinc consiliile dc condu» < re 
ale cooperativelor agricole în 
aplicarea acordului global și a 
»clorlaltc forme dc cointere
sare materială pentru a asigu
ra participarea activă la mun
că n membrilor cooperatori și 
legarea directă a veniturilor 
acestora de rezultatele obținute 
în producție.

7. Comitetele dc partid și 
consiliile populare poartă răs
punderea peniru realizarea sar
cinilor dc plan privind pro
ducția obțimttu și livrările la 
fondul dc stat. Prin valorifi
carea resurselor și posibilită
ților mari existente în gospo
dăriile personale ale sătenilor 
să se asigure o creștere a a- 
portului acestora la form.ireo 
fondului dc stat de plante teh
nice. legume, fructe, struguri, 
carne, lapte, lină, ceea ce va 
duce la sporirea veniturilor ță
rănimii și, în același timp, la 
îmbunătățirea aprovizionării 
populației dc la orașe cu pro
duse agroalimentare.

8. In actualul cincinal, agri
cultura primește investiții de 
peste 89 miliarde lei din fon
durile statului, la care se a- 
daugă circa 20 miliarde Iei in
vestiții din fondurile proprii 
ale cooperativelor agricole. Co
mitetele de partid și consiliile 
populare comunale au obliga
ția de a veghea ca investițiile 
alocate să fie folosite cu cea 
mai mare grijă, ca obiectivele 
prevăzute să fie realizate și 
date în funcțiune la termenele 
planificate, să asigure gospo
dărirea cu chibzuință a semin
țelor, îngrășămintelor, mași
nilor, utilajelor și celorlalte 
mijloace materiale și financi
are pe care statul le pune la 
dispoziția agriculturii.

II.
că

re-
e-

1
1. Conferința dă o înaltă a- 

preciere și iși însușește întru- 
totul ideile cuprinse în ampla 
expunere făcută de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, măsurile 
preconizate de secretarul ge
neral al partidului, a căror în
făptuire va duce la creșterea 
roiului organizațiilor de partid 
și al consiliilor populare co
munale în conducerea întregii 
;»ciivixăți economico-socialc. în 
desfășurarea mai eficientă a 
muncii de educare și formare 
o conștiinței socialiste a țără
nimii, în dezvoltarea multila
terală a comunelor și satelor, 
ca parte integrantă a progre
sului general al țării pe calea 
socialismului și comunismului.

Vastul program elaborat de 
Congresul al X-lea al Parti
dului Comunist Român pentru 
făurirea societății socialiste 
multilateral dezvoltate, planul 
cincinal 1971—1975 prevăd în
făptuirea unor ample măsuri 
în vederea creșterii și moderni
zării agriculturii, valorificării 
tuturor resurselor și posibili
tăților locale, dezvoltării învă- 
țămîntului și culturii, extinde
rii rețelei de ocrotire a sănă
tății, sistematizării localități
lor rurale, apropierii condiții
lor de viață de la sate de cele 
dc la orașe, ridicării nivelului 
general de civilizație al ță
rănimii. înfăptuirea acestor pro
funde prefaceri în viața satu
lui impune perfecționarea mun
cii organelor și organizațiilor de 
partid de la sate și a consiliilor, 
populare comunale, creșterea 
competenței și spiritul lor de 
răspundere în conducerea acti
vității politice, economice și 
social-culturale din comune, în 
stimularea inițiativei locale, în 
mai buna gospodărire a poten
țialului material și uman, in a- 
tragerea largă a maselor la re
zolvarea tuturor treburilor 
obștești.

2. Sarcini deosebite revin 
comitetelor de partid și con
siliilor populare în conducerea 
agriculturii, în mobilizarea ma
selor de oameni ai muncii la 
realizarea obiectivelor planului 
cincinal privind dezvoltarea 
acestei importante ramuri a e- 
conomiei naționale. In centrul 
atenției să se situeze înfăp
tuirea sarcinilor privind creș
terea producției agricole, care 
urmează sâ depășească cu 36— 
49 la sută realizările din pe
rioada 1966—1970, precum și h 
măsurilor cuprinse în cele do
uă programe naționale privind 
îmbunătățirile funciare și dez
voltarea zootehniei.

Conferința cheamă comite
tele de partid și consiliile po
pulare comunale să controleze 
și să sprijine unitățile agrico
le de pe raza comunei, pe toți

timp și la un nivel calitativ 
corespunzător a lucrărilor agri
cole, să respecte prevederile 
planului de stat și ale legii cu 
privire la organizarea produc
ției și a muncii in agricultură. 
Ele poartă răspunderea peniru 
felul in care se execută pre
gătirea terenului, semănatul, în
treținerea culturilor, combate
rea bolilor și dăunătorilor, re
coltarea, transportul și depo
zitarea produselor, pentru cali
tatea acestor lucrări și realiza
rea de către toate unitățile din 
comună, indiferent dc subordo
narea lor, a producțiilor pre
văzute .

3. Prin valorificarea condi
țiilor, tradiției și experienței lo
cale să fie extinse suprafețele 
cultivate cu plante tehnice — 
in, cînepă, sfeclă de zahăr, tu
tun, plante medicinale — atît 
la unitățile agricole socialiste, 
cit și pc loturile personale și 
în gospodăriile individuale, în 
vederea asigurării aprovizionă
rii industriei cu materii prime, 
a creșterii veniturilor țărăni
mii.

4. Comitetele de partid și 
consiliile populare comunale au 
datoria să controleze și să 
asigure respectarea cu strictețe 
a legii cu privire la conserva
rea și apărarea fondului fun
ciar, să împiedice orice risipă 
de teren, asigurînd folosirea 
judicioasă a pâmîntului. Ele 
trebuie să organizeze acțiuni 
de masă la care să participe 
toți locuitorii comunei pentru 
executarea lucrărilor necesare 
prevenirii inundațiilor, evacuă
rii apelor, înlăturării excesu
lui de umiditate, realizării de 
amenajări locale pentru irigații, 
combaterea eroziunii solului — 
in așa fel îneît fiecare metru 
pătrat de teren agricol să fie 
cultivat. Comunele trebuie să 
aibă propriul lor program
îmbunătățiri funciare și să a- 
sigure mobilizarea resurselor 
locale, a tuturor locuitorilor 
înfăptuirea lui.

5. Comitetele de partid 
consiliile populare comunale 
ia toate măsurile peniru înde
plinirea sarcinilor ce revin co
munei prin Programul Națio
nal de dezvoltare a zootehniei 
și sporirea producției anima
liere.

Comitetele de partid și con
siliile populare vor controla 
unitățile agricole de pe raza 
comunei și le vor sprijini în 
asigurarea unei bune îngrijiri 
și furajări a animalelor în ușa 
fel incit acestea să-și realize
ze sarcinile de pian, atît la 
numărul de animale, dt și la 
producția de carne, lapte, lină 
ouă.

O preocupare principală a 
consiliilor populare comunale 
trebuie să o constituie sori-

1. Conferința subliniază 
pentru a pune în valoare 
sursele materiale și umane 
xislente în comune, consiliile 
populare? sub conducerea orga
nelor de partid, trebuie să 
treacă cu mai multă fermitate 
decît pînă acum, la înființa
rea de unități de producție cu 
caracter industrial și de pres
tări de servicii — surse impor
tante de creștere a veniturilor 
proprii — și să asigure o coor
donare unitară a acestor uni
tăți. Totodată, se impune ca 
organele centrale și locale de 
specialitate să ajute efectiv 
comunele la dezvoltarea aces
tor activități și să ia de îndată 
măsurile necesare pentru înlă
turarea neajunsurilor semnala
te in cadrul Conferinței.

Este necesar ca organele 
centrale să ajute consiliile 
populare județene în stabili
rea unor soluții practice prin 
care acele activități cconomi-*- 
ce și de prestări de servicii ca
re pot fi conduse și gospodă
rite cu mai multă eficiență de 
consiliile populare comunale 
să fie trecute efectiv în subor- 
dinea acestora.

2. In vederea înfăptuirii sar
cinilor privind sistematizarea 
localităților rurale, este nece
sar ca organele centrale care 
au sarcini în această privință 
și comitetele executive ăle con
siliilor populare să intensifice 
activitatea de elaborare a stu
diilor și schițelor de sistemati
zare, a detaliilor de sistemati
zare pentru centrele civice, să 
accelereze delimitarea vetrelor 
de sat și plantarea bornelor în 
localitățile în care această 
țiune nu este terminată, să 
mărească cu perseverență

ac- 
ur-

pliearea și respectarea preve
derilor studiilor, schițelor și 
detaliilor de sistematizare, pre
cum și a disciplinei în con
strucții.

In cadrul schițelor de siste
matizare trebuie asigurată o 
densitate optimă a locuințelor, 
a obiectivelor economice și so- 
cial-culturale, îneît să se rea
lizeze o mai bună folosire e 
terenurilor din vatra satului. 
Totodată, se va da o atenție 
deosebită păstrării și dezvol
tării în spirit creator a tradi
țiilor arhitecturii populare Id
eale.

3. Pentru ridicarea gradului 
de civilizație și edilitar- gos
podăresc al comunelor, se im
pune ca organele locale să fo
losească în mod rațional și cu 
eficiență, combătînd orice ten
dință de risipă, posibilitățile 
create prin contribuția în bani 
și muncă a cetățenilor, în ve
derea construirii de obiective 
gospodărești, de natură să răs
pundă nevoilor reale ale co
munelor, să asigure dezvolta
rea lor urbanistică și apropie
rea lor treptată de oraș. In 
stabilirea obiectivelor de inte
res obștesc, să se pună accent 
pe construcția de școli, cămine 
culturale, creșe, grădinițe, dis
pensare medicale, băi publice, 
brutării, ' precum și pe lucră
rile de alimentare cu apă, con
strucții de trotuare și drumuri.

O atenție deosebită ae va a- 
corda îmbunătățirii activității 
cooperației de consum, a apro
vizionării populației sătești eu 
bunuri de larg consum, igie
nizării comunelor și îmbună
tățirii activității de ocrotire a 
sănătății populației.

lor culturale, a bibliotecilor, 
cinematografelor, centrelor de 
radioficare, muaeelor, caselor 
memoriale, a mișcării artisti
ce dc amatori, a tuturor insti
tuțiilor dc educație și culturii 
dc la sute, asigurind cuprinde
rea în cadrul acestei activifăți 
a maselor largi «Ic oameni ai 
muncii, îndeosebi a tineretului 
și femeilor. O deosebită aten
ție trebuie acordată 
întregii intelectualități a 
lor la organizare; 
rarca activității 
cative, Ia munca 
a cunoștințelor 
țifice în mase și de ridicare a 
nivelului dc cunoaștere al aces
tora.

In întreaga activitate desfă
șurată la sate pentru dezvol
tarea economică, 
sificarea muncii 
cative un rol de 
organizațiilor de 
ștești, sindicatelor, comitetelor 
și comisiilor de femei, organi
zațiilor Uniunii Tineretului 
Comunist.

6. Pornind de la faptul că 
școala reprezintă factorul prin
cipal dc instruire și educare 
a tineretului. Conferința con
sideră că organele comunale 
de partid și de stat trebuie să 
acționeze mai hotărî t și mai 
operativ pentru realizarea in
tegrală a măsurilor stabilite de 
conducerea partidului în vede
rea perfecționării învățămîntu- 
luj de cultură generală, profe
sional și tehnic, întăririi legă
turii sale cu producția, cu via
ța, îmbunătățirii muncii de e- 
ducare comunistă, revoluționa
ră a elevilor. In acest scop, es
te necesar să se ia toate măsu
rile în vederea încheierii acți
unii de generalizare a învăță- 
mîntului dc 10 ani, construirii 
și amenajării atelierelor și la
boratoarelor în toate școlile, 
asigurării de loturi agricole 
pentru lucrările practice ale e- 
Icvilor, aplicării hotărîrilor a-

atragerii 
iate- 

a și desfășu- 
cultural-edu- 

de răspîndire 
cultural-șliin-

pentru inten- 
cultural-edu- 

scamă revine 
masă și ob-

de

la

f

doptutc dc conducerea partidu
lui pentru îmbunătățirea pre
dării știmțeior sociale și a ac
tivității politico-cdik ative 
școli.

Comitetele de 
siliile populare 
buic să sprijine 
organizațiile de 
ducerile unităților dc învăță- 
mînt in așa fel îneît fiecare 
școală că devină un puternic 
centru dc educație podriolrcă, 
politico-ideologic# a elevilor, 
dc formare a lor în spiritul 
concepției despre lume și viață 
a partidului nostru, al materia 
lismuhii dialectic și istoric. In 
fața fiecărui învățător și pro
fesor se ridică nobila chemare 
de a fi atit un bun specialist 
în domeniul său, cit și un bun 
educator comunist, oferind e- 
lcvilor săi un modei de viață 
și de comportare demn de ur
mat.

7. Conferința subliniază că 
în toate activitățile economice 
și cui tura!-educative trebuie
generalizată experiența acumu
lată de comitetele dc partid și 
consiliile populare comunale în 
organizarea participării mase
lor la conducerea treburilor 
obștești, întăririi și perfecționă
rii necontenite a legăturii lor 
cu masele dc oameni ai mun
cii. O deosebită importanță are 
în această privință participarea 
activă a cadrelor de condu
cere la munca politică dc ma
să, intensificarea muncii depu- 
taților în circumscripțiile lor 
electorale, antrenarea ' 
comisiilor permanente și comi
tetelor de cetățeni la activita
tea consiliilor populare. In frun
tea tuturor acțiunilor obștești 
trebuie sâ sc afle în permanen
ță secretarul comitetului de 
partid, primarul, președintele 
C.A.P.. toți cei ce dețin func
ții dc conducere în organiza
țiile de partid, de stat, de ma
să și obștești, în instituțiile din 
comună.

IV
1. Ținînd seama de posibili

tățile largi pe care le oferă 
asemenea consultări pentru e- 
xaminarca problemelor privind 
dezvoltarea societății noastre, 
afirmarea democratismului so
cialist și pentru generalizarea 
experienței avansate, se con
sideră necesară permanentiza
rea acestui forum, urmînd, ca 
astfel de conferințe să se or
ganizeze anual la nivelul ju
dețelor și la 3—4 ani, pe țară. 
,>,2.i.Șc. impune ca organele de 
resort, centrale și județene, să 
ia măsuri, în spiritul hotărîrilor 
Conferinței Naționale a parti
dului din 1967, pentru întărirea 
autonomiei consiliilor populare 
comunale, pentru asigurarea 
condițiilor necesare ca acestea 
să-și poată îndeplini în mod 
corespunzător importantele a- 
tribuții ce le revin în condu
cerea vieții economice și so- 
cial-cullurale a comunelor.

3. In vederea stimulării acti
vității consiliilor populare co
munale, incepînd din anul 1972, 
să se organizeze o întrecere în
tre comune, avînd ca obiective 
realizarea sarcinilor economice, 
edilitar-gospodărești și social- 
culturale.

★

țărănimii, al mi- 
locuitori ai sa-

14,00

In

con- 
tre-

10.00
17.10

111
și organizațiile 

chemate să con- 
mare măsură la

1. Organele 
de partid sint 
tribuie in mai 
rezolvarea concretă a proble
melor economice din coopera
tivele agricole dc producție, din 
întreprinderile agricole de stat, 
stațiunile de mașini și tractoare 
și din celelalte unități economice 
de pe teritoriul comunei, să 
intensifice și să-și îmbunătă
țească activitatea de educare 
politică, patriotică și morală a 
populației, contribuind la toi- 
marea și dezvoltarea omuiui 
nou, cu o conștiință socialistă 
înaintată, militant activ pen
tru înfăptuirea politicii parti
dului. Organizațiile dc partid 
din comune, comuniștii, trebu
ie să stimuleze inițiativa loca
lă, să dezvolte spiritul gospo
dăresc, să fie promotorii neo
bosiți ai noului, să îndeplineas
că rolul de organizatori și con
ducători ai întregii activități' 
de ridicare economică și soci- 
al-culturală a satului.

2. Organizațiile de partid din 
cooperativele agricole, din IAS, 
SMA și din celelalte unități, 
îmbunătățindu-și stilul și me
todele de muncă, trebuie să se 
preocupe într-o măsură mult 
mai mare de creșterea rolului 
lor în dezbaterea și soluționa
rea problemelor economice aie 
unităților respective, în orga
nizarea întregii activități soci- 
al-politice de pe raza comunei, 
să asigure participarea largă

comuniștilor la dezbaterea, 
elaborarea și aplicarea hotă- 
rîrilor adoptate.

3. O preocupare de e deose
bită importanță a organelor 
și organizațiilor de partid tre
buie să o constituie promova
rea în funcții de răspundere 
a unor cadre devotate și bine 
pregătite din punct de vedere 
politic și profosiona.. Ele a» 
datoria să se îngrijească în 
mai mare măsură de promova
rea în munci de conducere a 
femeilor, dc educarea tuturor 
cadrelor în spiritul principiilor 
dreptății și echității so-ialisie, 
ul aplicării neabătute a hotă-

a

rîrilor de partid și a legilor 
țării.

4. Organele și organizațiile 
de partid au obligația să mili
teze pentru întărirea rîndurilor 
partidului, să manifeste o exi
gență sporită față de însușiri
le politice, profesionale și mo- 
rale ale celor ce solicită pri
mirea în partid, să asigure res
pectarea criteriilor stabilite 
prin Statutul partidului cu pri
vire la calitățile celor care ur
mează a primi înaltul titlu de 
membru al Partidului Comu
nist Român, să desfășoare o 
activitate permanentă în vede
rea educării partinice, revolu
ționare a tuturor membrilor de 
partid.

5. Conferința consideră ca O 
sarcină de însemnătate esen
țială pentru întărirea rolului 
conducător al partidului înfăp
tuirea Programului de educa
ție socialistă, elaborat de Ple
nara C.C, din 3—5 noiembrie 
1971, îmbunătățirea activității 
organizațiilor de partid, de 
masă și obștești, a instituțiilor 
cultural-cducutive de la sate 
pentru ridicarea nivelului de 
pregătire polilico-ideologicâ al 
comuniștilor, al tuturor oame
nilor muncii, pentru cultiva
rea în rindurile acestora a tră
săturilor morale înaintate, a 
spiritului revoluționar, pentru 
întărirea combativității lor îm
potriva tuturor fenomenelor 
negative, a mentalităților și a- 
liludînilor înapoiate față de 
muncă și de avutul obștesc, fa
ță de îndatoririle sociale, pen
tru dezvoltarea unei opinii de 
masă împotriva abuzurilor, ne
cinstei, a oricăror acte antiso
cialei

In această activitate, în dez
voltarea conștiinței socialiste 
a oamenilor muncii, in întrea
ga operă de înflorire a vieții 
spirituale a satelor un rol de 
scamă revine muncii cultural- 
educative. Organelor și orga
nizațiilor dc partid, consiliilor 
populare comunale le revine 
înda’orirea de a conduce în 
mod direct activitatea cămine-

I n numele 
1 ioanelor de 
telor, ' Conferința exprimă de
plina adeziune și aprobare fa
ță de politica externă a parti
dului și statului nostru, con
sacrată cauzei socialismului și 
păcii în lume. In centrul aces
tei politici se află în mod cons
tant întărirea prieteniei fră
țești și alianței cu toate țările 
socialiste, dezvoltarea solidari
tății internaționaliste cu toate 
partidele comuniste și munci
torești, cu toate forțele pro
gresiste, democratice, antiimpe- 
rialiste. Totodată, țara noastră 
desfășoară o politică de prie-

partid și 
comunale 
și să îndrume 
partid și con-

largă a

tenie și colaborare cu toate 
statele, fără deosebire de orîn- 
duire socială, în spiritul coexis
tenței pașnice, așezînd la baza 
tuturor raporturilor sale ex
terne respectarea principiilor 
independenței și suveranității 
naționale, deplinei egalități, 
neamestecul în treburile in
terne, avantajului reciproc. Ni
ciodată, in istoria sa, țara noas
tră nu a avut un prestigiu atît 
dc înalt și atîția prieteni în lu
mea întreagă cum are astăzi, 
datorită promovării consecven
te a acestei politici, al cărui 
strălucit promotor este tova
rășul Nicolae Ceaușescu.

★

Confcrința pe țară a secreta
rilor comitetelor d/* partid și 
a președinților comitetelor exe
cutive ale consiliilor populare 
comunale cheamă întreaga ță
rănime, pe toți locuitorii sate
lor, bărbați și femei, tineri și 
vîrstnici, de toate naționalită
țile ca, dînd dovadă de un înalt 
patriotism, să depună toate e- 
forturile pentru înfăptuirea mă
surilor dc dezvoltare multilate
rală și intensivă a agriculturii, 
dc propășire continuă economi
că și social-culttu-ală 
lor.

Participanții la 
asigură conducerea 
și a statului, pe 
Nicolae Ceaușcscu, câ oamenii 
muncii dc la sate vor munci 
cu entuziasm și abnegație pen
tru a pune pc deplin In valoare 
marile posibilități ale agricul
turii noastre socialiste, a asigu
ra dezvoltarea economică și so
cial-cult urală. a satelor, pen
tru a da viață programului sta
bilit dc Congresul al X-lea al 
partidului în vederea făuririi 
societății socialiste multilateral 
dezvoltate în patria noastră.

a comunc-

Conferință 
partidului 
tovarășul

18,00

19.15
19,20
19,30
20.00

20.20

Gimnastica pentru toți. 
Cravatele roșii.
Viața satului.
Să înțelegem muzica. 
Dc strajă patriei. 
Emisiune in limba 
ghiară.
Sport — Tenis:
Năsfase — Stan 
Postmeridian.
Film serial pentru ti
neret — Planeta gigan- 
ților.
Cintarc patriei — con
curs coral interjudețean. 
Publicitate.
I DOi de seri. 
Telejurnalul dc scară. 
Reportaj TV — Cintccc 
pentru pasărea măias
tră.
Film artistic : „Amigo*.

ma-

Ilic 
■Smith

LUNI 27 DECEMBRIE
17.00 LecOi TV pentru 

lucrătorii din ngrictil- 
lură.
Scena — emisiune de 
informație și critică tva
tra 15.
Instrumente și virtuozi : 
iinărul violonist Gheor- 
fhc Toadcr.
Stop-cadru.
1 001 dc seri. 
Telejurnalul de scară. 
Avanpremiera.
Roman foileton : David 
Copperfield (II).

21,05 Tirgul Drâgairci. Repor
taj.
Teatru liric TV — Ope
reta „Ncaslimpărata". 
l)in țările socialiste. 
Telejurnalul dc noapte.

18,00

18,30

18,45
19.20
19,30
20,10
20.15

21,25

22,25
22.40

Creșterea gradului 
urbanistic al localității

(Urinare din pag. I)

lifarc, precum și cele igic- 
nico-sanitarc stabilite.

Comitetul executiv, prin a- 
paratul de specialitate și uni
tățile subordonate, va spri
jini in mod permanent, or
ganizarea, coordonarea și e- 
vidențicrea tuturor lucrărilor 
ce se vor executa, asigurînd 
Ia toate obiectivele asistentă 
tehnică de specialitate.

J-arga adeziune a cetățe
nilor din Lupcni la acțiunile 
de înfrumusețare și gospodă
rire a orașului, exprimată in 
cadrul recentei sesiuni a con
siliului popular, constituie 
garanția realizării și depăși
rii planului de acțiuni patrio
tice pe 1972, pentru rezolva
rea numeroaselor cerințe im
puse de dezvoltarea urbanis
tică a orașului Lupcni.

(Urmare din pag. 1)

Carolina orizontul 400, galeria 
de legătură puțul Ștefan cu 
blocul II orizontul 300 și ciicu- 
itul la puț, garaj subteran de 
locomotive la orizontul 300, 
stații trafo în diferite cimpuri 
miniere pentru alimentarea cu 
energie electrică, montaje de 
conducte de aer comprimai, 
de apă potebilă și industrială 
in diferite sectoare subterane. 
Este de menționat, de aseme
nea, că in prezent se lucrea
ză intens la finisarea lucrări
lor și efectuarea probelor teh
nologice pentru punerea in 
funcțiune a puțului Centru, in 
urma adincirii pină la orizon
tul 400.

Se prelimină noile realizări 
in sector in perioada rămasă 
pină la încheierea anului, in
cit bilanțul pe anul 1971 să 
fie încununat de o depășire 
a planului fizic de lucrări de 
4 la sută, iar a planului valo
ric de 1,3 la sută.

In buchetul de succese do- 
bindite in realizarea sarcinilor

la lucrările miniere din pla
nul fizic, colectivul sectorului 
o consemnat, de asemenea, 
realizarea unei economii la 
prețul de cost in valoare de 
cca. 200 mii lei peste sarcina 
planificată.

Buchetului de succese mine
rești ii corespunde un buchet 
tot atit de frumos de munci
tori și cadre tehnice fruntașe 
care și-au adus aportul la iz- 
binzile sectorului ca minerii 
șefi de brigadă NICOLAE UN- 
GUREANU, MIHAI SANDU, 
PAVEL MIHUT, EFTIMIE NI- 
COARA și DIONISIE ZOIA, șe
fii echipelor de lăcătuși si e- 
leclricieni STEFAN DORNIK, 
PAVEL SZILVESZTER, VASILE 
KERTESZ și ELEMER BUGHER, 
artificierii ANDREI FARCAS, 
TEODOR ZARIF, GHEORGHE 
ROMAN și IOAN BOARU, 
maiștrii mineri TEODOR IA- 
COB, NICOLAE CRAINIC, PAS- 
CU MINDRESCU, NICOLAE 
B'JLZAN și AUREL ANDREI, 
maiștrii mecanici DEZIDERIU 
MANCS, AUREL CRAINIC și 
AUREL SIMINA.

1)(Urinare din pag.

săniuțe, patine (27—28 
brie), „Trofeul vacanței' 
handbal (10 ianuarie 1972), .Pa
tinele Văii Jiului** — concurs 
cu probe aplicative (5 ianuarie 
1972), „Sanie cu zurgălăi1* (săni
uțe trase de cai vor face turul 
Văii Jiului). Cabanele Buta, 
Cîmpu lui Neag, Straja, Lunca 
Florii, Vulcan se vor deschide, 
cu binecunoscuta lor ospita
litate, pentru a găzdui, timp de 
3—5 zile, pe amatorii de tabe
re turistice.

Un număr de 122 pionieri, 
membri ai comandamentelor u- 
nităților de pionieri ; coman
danți de unități, locțiitori ai 
comandanților de unități, res
ponsabili cu activitatea cultu- 
ral-artistică, sportiv-turistică și 
cu presa se vor întîlni în ta
berele de instruire de la Lu- 
peni, Geoagiu, Sâliștea Sibi
ului.

In toate localitățile se ver 
organiza orășele ale copiilor

decem- 
la

care completează prin specifi
cul lor variat și atractiv, pe
trecerea timpului liber al copi
ilor.

Incepînd chiar cu această va
canță se va trece la organiza
rea unor acțiuni de pregătire 
pentru apărarea patriei, mar
șuri pe schiuri, crosuri pe ză
padă. orientări cu busola, re
cunoașterea diferitelor urme â* 
animale pe zăpadă, citirea hăr
ților, aprecierea distanțelor, 

■ semnalizare cu fanioane, întoc
mirea de hărți, găsirea pe te
ren a unui punct de pe hartă 
etc.

Sîntem siguri că această va
canță va satisface pe deplin 
exigențele lot mai mari ale ti
neretului școlar.

Mica publicitate
Cumpăr urgent 2—3 benzi 

casetă magnetofon. Telefon 
1841.

TEMERARA INCURSIUNE A GRUPULUI SPEO
Nu cu multă vreme in ur

mă vorbeam despre membrii 
grupului speologic .Piatra ro
șie" care, animați de dorința 
descoperirilor, ne-au făcut cu
noscută „Peștera ulciorului". 
Aceeași pasiune, care le-a în
drumat activitatea de pină 
acum, i-a determinat ca re
cent să facă o nouă incursiu
ne. „Cîteva 
10. Trenul 
ția Lainici. 
mărun(i și 
înfiora ușor, 
Romulus Vențel. 
meu Cordea privea încruntat 
drumul ce șerpuia înaintea 
noastră. Tremura ușor și da
că ar fi fost fumător și-ar 
fi aprins cu siguranță o ți
gară. Recunosc că nu era o 
creme tocmai potrivită pen
tru o incursiune speologică, 
dar o dată porniți la drum 
trebuia să ducem totul pînă 
la capăt".

Firul povestirii se. desfășoa
ră calm, presărat de imagini 
ce reușesc să ne redea plas
tic filmul intimplărilor. Ro
mulus Vențel ne. vorbește și 
despre tinărul localnic priete
nos și liniștit care le-a jost 
călăuză alături de profesorul 
iubitor de natură, Joy Ti- 
beriu. Intr-un tirziu au ajuns 
la {el: avena „Groapa fără 
fund", cum ii spun localnicii, 
despre a cărei existentă s-a 
știut pină acum foarte pu
țin, aproape nimic.

„Prima intilnire ne-a lăsat 
o impresie de neuitat. O des
picat ură uriașă se deschidea

„PIA TRA ROȘIE" alunci se tor pregăti 
sub toate aspectele, și 
siguri că vor reuși

ca

minute după ora 
a ajuns in sta- 
Ningea cu fulgi 
un vint rece ne 

iși amintește 
Prietenul

imens intr-un loc unde nici- 
unul nu-i puteam bănui e- 
xistenfa, iși continua povesti
rea Romulus V. Am făcut 
sondajul auditiv. Eram ga
la pentru coborîre. Aveam 
emoții că nu ne va ajunge 
coarda de 50 de metri și nu 
vom putea 
„Gropii fără fund", 
nile doboriseră in 
despicat ură crengi 
chitiri de copaci formind o

atinge fundul 
l'urtu- 

această 
și trun-

piramidă pe care am „ate
rizat". Al-ain oprit uitindu- 
mă in jur cu răsuflarea in- 
trelăiată. Liniște deplină. 
După cifiva metri, o galerie 
cu un puț in sus pierzindu- 
se undeva în necunoscut..."

Vremea rea, frigul i-au îm
piedicat să-și constituie tabă
ra spre a porni la cercetări 
minuțioase. Și-au propus, a- 
cum după 
primă

investigațiile de 
oră, să revină.

Fină 
intens, 
sintem 
sprijiniți fiind de comitetul 
sindicatului exploatării mi
niere și de direcțiunea clu
bului din Petrila. Dar pînă 

• atunci vor să-și mărească 
grupul prin primirea de noi 
tineri, iubitori ai naturii, dor
nici de a practica acest sport 
complex (drumeția) îmbinat 
cu plăcerea de a cunoaște, de 
a-și lărgi orizontul descifrind 
tainele Terrei.

Le dorim mult succes!

1. MIRCEA

J 
1 
4 
4 
I 
4 
1 
4 ( 
I 
I 
4 
I 
4 
4

zic localnicii.Intrare in sala centrală a .Avene! Nicolae" sau .Groapa fără fund”. I
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de an
la Piața *

Lisabona I★

25 (Agerpres). -

★

în prezența lui Kim Ir Sen

★

pe această cale, 
proiectate a a-

i anul 
tone.

- De-a 
apropie

Oponența norvegienilor 
fată de perspectiva 

aderării tării
comuna

Pentru Portugalia, sfîrșitul 
anului 1971 marchează, îna
inte de toate, înrăutățirea 
gravă a situației economice. 
Mult trîmbițata politică a ,a- 
vintului economic" elaborată 
de premierul Marcelo Cac- 
tano a suferit un eșec total. 
Departe de e aduce revenirea 
așteptată, promisiunile guver
nului portughez nu au putut 
împiedica — relevă ziarul 
spaniol ,.Ya" — „Creșterea 
în spirală a prețurilor și să
răcirea continuă a popu
lației*.

Principala cauză a gravei 
situații economice și a înrău
tățirii condițiilor de viață ale 
oamenilor muncii portughezi 
o constituie războiul colonia
list costisitor și absurd pur
tat de 11 ani în ..departamen
tele de peste mări" — Gui
neea (Bissau), Angola, Mo- 
zambic și Insulele Capului 
Verde. Bugetul de stat al 
Portugaliei pc anul 3971 este 
un buget de război. Cele mai 
mari fonduri au fost alocate 
forțelor armate și aparatului 
represiv. «Sumele absorbite 
ue_războiul colonialist depă- 
*'-aU 40 la sută din bugetul 

— constată ziarul 
Zurcher Zeitung". Zil

nic. Portugalia cheltuiește în 
războiul pe care îl duce în 
Africa peste un milion de do
lari. Este firesc, în aceste 
condiții, ca guvernului să-i 
lipsească mijloacele necesare 
dezvoltării, ca eforturile sale 
In acest domeniu să fie sor
tite eșecului".

Caracteristice, de aseme
nea, pentru anul care se în
cheie sînt creșterea inflației, 
scăderea numărului populației 
— provocată, în primul rînd, 
de emigrație și pierderile su
ferite în cadrul războiului co
lonialist —. creșterea costu
lui vieții, agravarea șomaju
lui. Nu este de mirare că po
litica guvernului a atras pro
teste tot mai energice din 
partea diferitelor pături ale 
populației. Grevele, demon
strațiile, mitingurile și cele
lalte acțiuni de protest au 
îmbrăcat frecvent un carac
ter politic, participanții re- 
clamînd încetarea politicii 
colonialiste, asigurarea drep
turilor și libertăților funda
mentale. Deosebit de semnifi
cative au fost acțiunile orga
nizate la universitățile din 
Lisabona și Coimbra, unde 
cadrele didactice au făcut 
front comun cu studenții în 
lupta revendicativă. O am
ploare crescîndâ au avut, pe 
de altă parte, mișcările gre
viste.

Luptei muncitorilor pentru 
drepturi sociale și politice, ce
rerile studenților de demo
cratizare a sistemului de în
vățămînt, refuzului tinerilor 
de a lupta în colonii, autori
tățile le-au răspuns prin creș
terea represiunilor. Mii dc 
muncitori și studenți, de acti
viști sindicali, de reprezen
tanți ai intelectualității au 
fost arestați. După cum rele
vă Comitetul pentru sprijini
rea deținuților politici, mulți 
dintre aceștia se află încă, 
în închisoare, fără a fi ju
decați, unde sînt supuși tor
turilor. Valul represiunilor 
nu a putut Infringe, însă, 
lupta oamenilor muncii por
tughezi, conduși de partidul 
comunist, pentru încetarea 
războiului colonialist anacro
nic, pentru drepturi sociale 
și politice, pentru un nivel de 
viață omenesc.

C. ȚINTEA

OSLO 25 (Agerpres). — Largi 
cercuri ale opiniei publice 
norvegiene manifestă o puter
nică neliniște cauzată de pers
pectiva aderării țării la Piața 
comună. Astfel. împotriva parti
cipării la C.E.E. s-au pronun
țat, recent, membrii Sindicatu
lui muncitorilor din metalurgic 
și industria constructoare de 
mașini.

Un comunicat comun al u- 
nui număr de zece organizații 
de tineret norvegiene relevă, 
dc asemenea, necesitatea luptei 
împotriva aderării, iar membrii

Uniunii scriitorilor norvegieni 
au adoptat și ci o rezoluție 
care exprimă dezacordul cu po
litica de includere a țării în 
Piața comună.

Un test al cunoscutului insli- 
tul de sondare a opiniei pu
blice ,Gallup" a arătat că circa 
50 la sută dintre norvegienii 
chestionați în problemele ade
rării s-au pronunțat împotriva 
intrării țării în Piața comună, 
27 la sută s-au dovedit nede- 
ciși și doar 23 la sută s-au 
arătat favorabili intrării

Cifre și fapte in
MOSCOVA 25 (Agerpres). 
Colectivul combinatului side

rurgic Cerepoveț, una din ce
le mai mari întreprinderi me
talurgice din Uniunea Sovieti
că, a raportat îndeplinirea 
planului anual inainte de ter
men și producerea a 5 500 000 
tone oțel, cu 260 mii tone mai 
mult decit in anul 1970.

In acest an, siderurgiștil din 
Cerepoveț au reușit să măreas
că producția și să obțină in
dicatori de producție superiori 
prin introducerea tehnicii noi 
și depășirea, 
□ capacității 
gregatelor.

prag de an nou
BUDAPESTA 25 (Agerpres). 

- Muncitorii schelei petroliere 
din Szeged au raportat înde
plinirea inainte de termen a 
planului pe anul 1971. Ei au 
extras in acest an 957 000 to
ne țiței, urmind sâ mai dea 
țării, peste plan, incă 25 090 
tone de petrol.

In aceeași regiune, s-au ex
tras peste 300 000 metri cubi 
de gaze naturale, de două ori 
mai mult decit in anul 1970.

întrebarea din titlu este re
luată de numeroși comentatori 
occidentali în acest sfirșit de 
an. Acordul realizat recent la 
reuniunea de la Washington a 
„Clubului celor zece" ar fi pu
tut părea, la prima vedere, a 
fi sfîrșitul crizei monetare a- 
pusene ; acum, este limpede 
că abstracție făcînd poate 
de relativa stabilitate ce ar ur
ma sâ se instaureze, eventual, 
pe piețele monetare — el mar
chează începutul adevăratei 
confruntări economice între 
S.U.A. și Piața comună lărgită 
prin aderarea țărilor candida
te. Acest lucru este cu atît mai 
adevărat, cu cit devalorizarea 
dolarului și realinierea parită
ților celorlalte monede occi
dentale operează în bună mă
sură pe plan comercial ■ ele 
schimbă considerabil condițiile 
de concurență în comerțul 
dintre principalele state capi
taliste, beneficiarul nr. 1 fiind, 
desigur, S.U.A. Concesia ame
ricană ar urma să fie suprima
rea unor măsuri protecționisle 
adoptate la 15 auguat a.e., In 
specia] a suprataxei la impor
turi.

Pe de altă parte, tratativele 
comerciale angajate zilele tre
cute de S.U.A. și Piața cernu-

La Phenian s-a deschis Consfătuirea 
națională a cadrelor din învățămînt
PHENIAN 25 (Agerpres). — 

La Phenian și-a început sîm- 
bătâ lucrările, în prezența lui 
Kim Ir Sen, secretar general 
al Comitetului Central al Parti
dului Muncii din Coreea, Con
sfătuirea națională a cadrelor 
din învățămîntul din R.P.D. Co
reeană, informează agenția

A.C.T.C. Consfătuirea va discu
ta măsurile ce urmează a fi 
luate pentru îndeplinirea cu 
succes a sarcinilor care au fost 
stabilite pentru instituțiile de 
învățămînt din R.P.D. Coreea
nă, cu prilejul celui de-al 
V-lea Congres al Partidului 
Muncii din Coreea.

Norvegia este un regat si
tuat în nordul Europei, înte
meiat în 860. In 1905 după 
ce a fost uniune personală 
cu Suedia, Norvegia a deve
nit stat suveran.

Capitala țării se află la 
Oslo care are 598 515 locuitori 
împreună cu suburbiile (1960).

In foto : Vederi parțială 
din Oslo.

O Hotărîre a Baroului 
Coaasiliului

al R. P.

Noul secretar general al 
O.N.U., Kurt Waldheim, a a- 
preciat, intr-un interviu acordat 
ziarului „Neuc Rhein Zeitung", 
că R. D. Germană și R. F. a 
Germaniei vor intra în orga
nizația mondială în scurt timp. 
Această perspectivă, a spus el, 
a fost deschisă de progresele 
realizate în diaolgul dintre cele 
două state germane.

Kurt Waldheim a subliniat 
in prim-planul preocupărilor 
sale problemele politice ale or
ganizației mondiale și reforma 
administrativă a O.N.U.

> S.U.A. au încheiat recent 
construirea a trei noi baze mi
litare aeriene în Coreea de 
sud, care vor fi folosite pentru 
„operațiuni de transport aerian 
la mari distanțe", destinate e- 
fectivelor și , materialului de 
război american — anunță a- 
genția A.C.T.C. Pînă în anul 
1974 urmează să fie construite 
alte șapte baze militare aerie
ne pe teritoriul sud-coreean. A- 
ceasta înseamnă prelungirea li
nei manevre a cercurilor impe
rialiste americane în încerca
rea lor de a transforma Coreea 
de sud într-o bază logistică, 
pentru un război de agresiune, 
împotriva protestelor energice 
ale poporului coreean, arată a- 
genția A.C.T.C.

Delegația femeilor chilie
ne, reprezentînd diferite parti
de ale Unității Populare, con
dusă de Nelda Panicuchi Bi
anchi, care a vizitat România, 
a avut o întrevedere cu Vasilc 
Dumitrescu, ambasadorul Ro
mâniei la Santiago de Chile.

Reprezentantele femeilor chi-

liene și-au exprimat marea sa
tisfacție prilejuită de vizita e- 
fectuată în România, care a 
constituit cadrul unui bogat 
schimb de experiență, cu deo
sebire în domeniul ocrotirii 
mamei și copilului.

Camera Inferioară a Par
lamentului japonez a respins cu 
voturile majorității guverna
mentale o moțiune de neîncre
dere în cabinetul prezidat de 
Eisaku Sato. Moțiunea fusese 
prezentată de partidele socia
list, socialist-democratic și Ko- 
meito, criticînd în special po
litica externă și cea economică 
a guvernului.

♦< După cum anunță coti
dianul .Al Ahram", Republica 
Arabă Egipt va primi din par
tea Programului Națiunilor U- 
nite pentru Dezvoltare (PUND) 
un împrumut în valoare de 30 
milioane dolari pentru finanța
rea proiectului privind construc
ția unei căi ferate.

> O nouă operetă româneas
că „Soarele Londrei", de Florin 
Comișel, a fost pusă in scenă 
la Teatrul muzical de comedie 
din Odesa. Regia spectacolului 
este semnată de maestrul eme
rit al artei Nicușor Conslanti- 
nescu, autorul libretului, sceno
grafia — de Dan Nemțeanu, 
iar coregrafia aparține Elenei 
Petrescu-Liciu. Spectacolul s-a 
bucurat de un frumos succes.Q La Bonn a fost semnată 
o convenție adițională la Acor
dul comercial de lungă durată 
româno-vest-german din de
cembrie 1969. Convenția preve
de acordarea reciprocă a cla
uzei națiunii celei mai favori
zate și eliminarea de către 
JR.F. a Germaniei, pînă la sfîr- 
șitul anului 1974, a restricțiilor 
cantitative aplicate la importul 
românesc. De asemenea, a fost 
semnat și protocolul privind 
schimburile comerciale dintre 
cele două țări pe anul 1972.

Adunarea națională tuni
siană a adoptat bugetul de stat 
pe anul 1972, evaluat la 175 
milioane dinari tunisieni față 
de 154 milioane în anul tre-

cut. Peste 45 la sută din su
mele bugetare sînt alocate chel
tuielilor cu caracter social-edu- 
cativ i învățămînt, sănătate, 
cultură etc.

Se prevede pentru anul 1972 
o sporire a producției naționa
le a Tunisiei între 8,1—U la 
sută față de 7,8 la sută în 1971 
și 3.8 la sută în 1970.

@ La Hanoi s-au desfășurat 
lucrările celei de-a 10-a sesi
uni a Comisiei sovieto-vietna- 
meze de colaborare tehnico-ști- 
ințifică. Au fost examinate 
probleme privind schimbul de 
specialiști și documentație teh
nică, precum și efectuarea unor 
lucrări comune. La încheierea 
lucrărilor a fost semnat pn 
protocol de colaborare în do
meniile amintite — relatează 
agenția T.A.S.S.

® Deficitul balanței comer
ciale a Hal iei pe primele 11 
luni ale anului curent s-a ci
frat la 539 miliarde de lire — 
anunță Institutul centra] de 
statistică al acestei țări.

Agenția T.A.S.S. informea
ză că, în Uniunea Sovietică, a 
fost lansat sîmbătă satelitul 
artificial al Pămîntului „Cos- 
mos-469". Aparatele științifice 
aflate la bordul satelitului 
funcționează normal.

a- 
a- 
?»

O Agenția China Nouă 
nunță că o navă de război 
mericană a pătruns, la 23 
24 decembrie, în apele teritori
ale ale R.P. Chineze. In legă
tură cu acest nou act provoca
tor, un purtător de cuvînt al 
M.A.E. a! R.P. Chinze a fost 
împuternicit să dea publicită
ții un avertisment sever.

* Un avion al companiei a- 
eriene peruane „Lansa", cu 93 
persoane Ia bord, a dispărut în 
timpul unui zbor între orașele 
Lima și Iquitos. Autoritățile 
peruane au început operațiu
nile de căutare a avionului, dar 
condițiile atmosferice nefavo
rabile perturbează aceste ope
rațiuni.

nă au evidențiat contradicții 
virulente între interesele celor 
două părți, care apar de pe 
acum ca protagoniști princi
pali ai conflictului economic 
de proporții ce se ivește la o- 
rizontul lumii capitaliste. Aces
te contradicții și-au găsit ecou 
și în interviul televizat al pre
ședintelui Pompidou, care a a- 
les un ton net și ferm pentru 
a respinge presiunile exercita-

Este un fapt observat cu pre
cizie că S.U.A. urmăresc să-și 
restabilească echilibrul balan
ței lor de plăți externe numai 
prin ameliorarea balanței co
merciale, deci fără moderarea 
scurgerii formidabile de dolari 
prin exportul masiv de capi
tal și, mai ales, prin imensele 
cheltuieli militare în străină
tate. Acesta este, cu siguranță, 
unuj din motivele exacerbării

j Comentariul zilei j

te de americani asupra Euro
pei apusene. Agenția France 
Presse opina că interviul lui 
Pompidou a putut avea efectul 
unui duș rece asupra acelor 
cercuri de afaceri americane 
care și-au închipuit că acordul 
privind devalorizarea dolarului 
și eliminarea 'suprataxei la im
porturi ar da deplină satisfac
ția vest-europenllor și nu ar 
mai lăsa de reglementat între 
S.U.A. și Piața comună decît 
citeva probleme comerciale de 
detaliu.

contradicțiilor comerciale intre 
statele capitaliste. Dacă Was
hingtonul se plînge, nu neapă
rat fără temei, de diversele 
mecanisme protecționisle ale 
Pieței comune, „cei șase" au și ei 
o argumentare i „Europa occi
dentală — spunea Ralf Dahren- 
dorf, 
mune 
terne 
sii în ---------- --  ------------
preluat deja o parte considera
bilă din cheltuielile militare 
ale Occidentului. Nu cred că 
este de datoria noastră să ce-

comisarul Pieței co- 
pentru probleme ex- 
— a făcut conce- 

domeniul monetar. Ea a

AHA IOC?
dăm și în domeniul strict co
mercial, Trebuie să se țină sea
ma de faptul că, de mai mulți 
ani, C.E.E. are o balanță comerci
ală serios deficitară în rapor
turile cu Statele Unite. Aceas
ta înseamnă că acordăm în fie
care an S.U.A. un avantaj co
mercial de aproximativ 2 mi
liarde dolari".

Ar fi dificil de susținut că 
perspectiva războiului comerci
al între puterile capitaliste a 
dispărut. Toate indiciile per
mit, dimpotrivă, constatare;, că 
noile arahjamente monetare 
dau dimensiuni mai mari con
flictelor comerciale. Ceen ce 
nu înseamnă că războiul co
mercial bate la ușă sau că el 
apare ca o certitudine. Sigur 
este doar faptul că la Washin
gton s-a conceput numai un 
dispozitiv provizoriu cu efecte 
contradictorii. Și este greu de 
spus dacă urmările favorabile 
asupra relațiilor monetare, 
scontate de «cei zece", vor fi 
mai importante decît efectele 
negative pe care acordul reali
zat în capitala S.U.A. le va a- 
vea asupra raporturilor co
merciale dintre principalele 
state capitaliste.

N. IlATEȘ

VARȘOVIA
Industria extractivă poloneză a 
inregistrat in acest an noi suc
cese. Datorită creșterii produc- 
livității muncii prin mecaniza
rea lucrărilor grele, datorită 
utilizării raționale a tehnicii 
noi, anul acesta, in R.P. Polo
nă a lost realizată o produc
ție record de cărbune - pes
te 145 milioane tone. In acest 
fel, anul 1971 a plasat Polonia 
pe locul al patrulea printre 
producătorii de cărbune din 
lume.

Planul cincinal prevede ca 
extracția de cărbune să ajun
gă in R.P. Polonă, în 
1975, la 167 milioane I

PRAGA 25 (Agerpres). - Cu 
opt zile înainte de termen și-au 
îndeplinit planul anual minerii 
slovaci. Ei au produs, pinâ la 
începutul ultimei decade a a- 
nului, 6 850 000 tone de căi- 
bune, cu 35 000 tone mai mult 
docit in intregul an 1970.

Au anunțat îndeplinirea pla
nului anual și întreprinderile 
de construcții industriale din 
Slovacia, care au executat un 
volum de lucrări de construcții 
și montaj de aproape 1 mili
ard de coroane.

SOFIA 25. — Coresponden
tul Agerpres, C. Amariței, 
transmite : La Sofia a fost dată 
publicității Ilotărirea Biroului 
Consiliului dc Miniștri al R. P. 
Bulgaria privind pregătirea pro
fesională și repartizarea în pro
ducție a tinerilor care nu în
vață și nu muncesc și pentru 
perfecționarea activității de e- 
ducare și orientare profesională 
a tinerilor.

Hotărîrea prevede ca, pînă 
la sfîrșitul lunii martie 1972, 
consiliile populare județene și 
unitățile din industrie și agri
cultură să asigure locuri de 
muncă și școlarizare pentru 
toți tinerii care nu se ocupă 
cu o muncă socială folositoare 
și sc sustrag de la normele 
socialiste dc viață, subliniind 
necesitatea de a se intensifica

de RTinișTri 
Bulgaria

activitatea politică în organiza
țiile sociale, pentru educarea 
corectă a tinerei generații în 
spiritul dragostei de muncă.

In hotărîre sînt menționate 
sarcinile concrete ce revin unor 
ministere, organe și organiza
ții centrale cu privire la elabo
rarea pînă la 1 august 1972 a 
unor diagrame profesionale 
pentru meseriile de bază.

PEKIN 25 (Agerpres). 
lungul anului care se 
de sfirșit, un mare număr de 
lucrători din agricultura R. P. 
Chineze, ajungind pînă la 90 
milioane persoane in perioa
dele de vîrf, au luat parte la 
vaste acțiuni de amenajare de 
terenuri agrare. Ca urmare, în 
acest an, 2 266 000 hectare de 
pămint cultivabil s-au adăugat 
patrimoniului agricol al Repu
blicii Populare Chineze.

HAVANA 25 (Agerpres). - 
In Cuba a devenit o tradiție 
intimpinarea Anului Nou cu noi 
succese in munca, și aceasta 
pentru că 1 ianuarie înseam
nă nu numai intrarea intr-un 
nou an ci și aniversarea eli
berării țării. In anul 1971, pri
mii au raportat îndeplinirea 
planului anual muncitorii din 
industria materialelor de con
strucții, care au produs peste 
1 milion de tone de ciment. 
Și-au îndeplinit, de asemenea, 
planul anual muncitorii din in
dustria ușoară, care au produs 
pentru populație o mare can
titate de bunuri de consum, 
depășind, la unele sortimente, 
prevederile planului.

—♦

Miting 
al prieteniei 

bulgaro- 
vietnameze

HANOI 25 (Agerpres). — Cu 
prilejul vizitei oficiale în R. D. 
Vietnam a delegației bulgare, 
condusă de președintele Consi
liului de Miniștri, Stanko To
dorov, la Hanoi a fost organi
zat un miting al prieteniei 
bulgaro-vietnameze, la care au 
luat cuvîntul prim-miniștrii ce
lor două țări.

♦

LAOS
Pierderi grele 

suferite de inamic
în Valea Ulcioarelor

XIENG QUANG 25 (Ager
pres). — Agenția Khaosan Pa- 
thet Lao a transmis un comu
nicat cu privire la luptele care 
au avut loc recent pentru cu
cerirea Văii Ulcioarelor. In pe
rioada 18—21 decembrie, se a- 
rată în comunicat, patrioții lao- 
țieni au scos din 
soldați și ofițeri 
doborît 17 avioane 
re, au nimicit sau 
tunuri și 20 mașini

luptă 3 300 
inamici, au 
și elicopte- 
capturat 30 
militare.
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TOKIO 25 (Agerpres). — 
După cum se anunță din To
kio, cea de-a 11-a ediție a 
Jucurilor Olimpice de iarnă 
de la Sapporo se va desfă
șura sub patronajul împăra
tului Hirohito al Japoniei, 
care în ziua de 3 februarie 
va declara deschise întrece
rile acestei mari competiții 
sportive. Festivitatea inaugu
rală se va desfășura Pe sta
dionul de gheață de la Ma- 
komanai.

înaintea deschiderii Jocu
rilor, cu începere de la 30 ia
nuarie Ia Sapporo se vor 
desfășura lucrările Congre
sului C.I.O.

Apropiata ediție a Olimpi
adei albe va reuni circa 1500 
dc sportivi și sportive 
35 de țări.

Primii vor intra în 
curs hocheiștii, care-și 
începe turneul în ziua 
februarie. In continuare vor 
avea loc concursuri de schi 
alpin șl fond, patinaj artis
tic, patinaj viteză, sărituri 
cu schiurile, biatlon, bob și 
săniuțe.

La Jocurile de iarnă de 
la Sapporo, România va par
ticipa la întrecerile de bob, 
biatlon și schi alpin.

ULTIMELE

ȘTIRI SPORTIVE
. a fost

Csaba 
mondial

din

con- 
vor 

de 3

BUDAPESTA 25 (Agerpres).
— Cel mai bun sportiv ma

ghiar al anului 1971 
desemnat luptătorul 
Hegedus, campion i 
la lupte clasice (categoria 82 
kg). In clasamentul celor mai 
bune sportive ale anului, pe 
primul loc s-a situat cunos
cuta recordmană de înot An
drea Gyarmati.

Titlul de cea mai bună e- 
chipă a reveniți formației re
prezentative de spadă, me
daliată cu aur la 
tele mondiale de

•
MOSCOVA 25

— întrecerile celor mai buni 
patinatori artistici sovietici 
s-au încheiat cu rezultate 
scontate. La individual mas
culin, pe primul loc s-a cla
sat Serghei Cetveruhin cu 
2 086 puncte, iar la feminin 
victoria a revenit Elenei A- 
leksandrova cu 1941,4 puncte.

Proba de perechi a fost 
cîștigată de cuplul Irina 
Rodnina-Aleksei Ulanov cu 
425,8 puncte. Cunoscutul cu
plu Ludmila Belousova-Oleg 
Prolopopov, multipli campi-

campiona- 
scrlină.

(Agerpres).

oni mondiali și olimpici, a 
ocupat locul 5 cu 403,8 punc
te.

In proba de dans, pe pri
mul loc s-au situat Ludmila 
Pahomova-Aleksander Gorș- 
kov cu 408,6 puncte.•

LONDRA 25 (Agerpres). — 
Organizatorii celei de-a treia 
ediții a turneului de tenis 
de la „Royal Albert Hali" 
din Londra au confirmat că 
întrecerile acestui 
(probă inclusă în 
de 13 turnee .indoor1 
ricane) vor avea loc 
și 22 ianuarie 1972. 
invitaților figurează 
Ilie Năstase și Ion 
americanii Cliff
Clark Graebner și Tom Gor
man, cehoslovacul Jan Ko- 
des, iugoslavul Zeliko Fra- 
nulovicî, francezul Georges 
Goven, spaniolul Manuel O- 
rantes, sud-africanul Bob He
witt, danezul Jan Leschly și 
englezul Gerlad Batirick.

concurs 
circuitul 

ame- 
între 18 
Pe lista 
românii
Tiriac, 

Richey,

Astăzi, în sala Floreasca 
din Capitală selecționatele 
de volei (masculin) și bas
chet (feminin) ale R.P. Chi
neze, aflate în turneu în ța
ra noastră, se întîlnesc în 
partide prietenești cu echipe 
românești.

In primul meci, care se va 
disputa cu începere de la 
ora 9,30, echipa masculină 
de volei a R.P. Chineze va 
juca in compania formației 
Steaua București. In conti
nuare, reprezentativa femi
nină de baschet a R.P. Chi
neze va primi replica forma
ției similare a României.•

Astăzi la Predeal se des
fășoară concursul de deschi- 
dero a sezonului de schi, la 
startul căruia se vor alinia 
și componenții lotului olim
pic (Dan Cristea, Virgil 
Brcnci și Glieorghe Vulpe), 
întrecerile vor începe la ora 
9,30 cu probele de fond 10 
km (seniori) și 5 km (senioa
re, juniori și junioare) 
valea Poliștoaca. Tot la 
ceeași oră, pe pirtia de 
Clăbucetul Taurului, se 
disputa prima manșă 
cursei de slalom special.

pe 
a- 
pe 
va

(Agerpres)
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