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CU PLANUL ANUAL ÎNDEPLINIT

Exploatarea minieră
Superior" al I. L. H. S

ȘEDINȚA 
COMITETULUI EXECUTIV 

AL C C. AL P.C.D.
In iiua de 28 decembrie 1971, a avut loc ședința 

Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., prezidată 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Romăn.

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

Comitetul Executiv al C.C. al P.C.R., a dezbătut 
și aprobat Programul general pentru organizarea și 
dezvoltarea activității de sistematizare a teritoriului 
și localităților, elaborat pe baza hotăririi Conferin
ței Naționale a partidului. De asemenea, a exami
nat propunerile de dezvoltare a localităților rurale 
care in următorii 15-20 de ani urmează să devină 
centre economice și sociale cu caracter urban și a

hotărit ca aceste propuneri să fie supuse dezbate
rii locuitorilor din sate și comune.

Comitetul Executiv a hotărit imbunătățirea prețu
rilor de cumpărare la unele produse agricole - 
orez, in fuior, cicoare, piei de porcine, de bovine 
și pielicele caracul, lină grosieră albă și la unele 
soiuri de tutun - livrate statului de către unitățile 
agricole de stat, cooperatiste și producătorii indivi
duali. Ca urmare a imbunătățirii prețurilor, produ
cătorii agricoli vor beneficia anual de venituri su
plimentare in valoare de circa 180 milioane lei.

Comitetul Executiv a mai aprobat indicatorii teh- 
nico-economici ai unor lucrări de investiții și a so
luționat probleme ale activității curente.

In colectivul minerilor de la Pe- 
trilo o avut loc un eveniment de 
seama : IN SCHIMBUL IV AL ZI
LEI DE 28 DECEMBRIE, MINA A 
ÎNDEPLINIT PREVEDERILE DE 
PLAN PE ÎNTREGUL AN LA PRO
DUCȚIA CĂRBUNELUI BRUT.

Minerii Petrilei, îndrumați de 
organizația de partid și mobili
tăți și sprijiniți de organizația de 
sindicat și U.T.C. au reușit sâ 
ridice la cote înalte rodnicia 
muncii in abataje, extrâgind su
plimentar sarcinilor de plan 11470 
tone de cărbune, in perioado 1 
ianuarie - 27 decembrie a. c. 
Despre capacitatea de muncă și 
sirguința cu care experimentatul 
colectiv ol minerilor petrileni dau 
viață sarcinilor trasate de part'd 
privind sporirea producției de căr
bune in acest cincinal, vorbește 
și faptul că volumul cărbunelui 
extras din adincurile subpămin- 
tene in anul 1971 este mai mare 
cu 50 mii tone față de produc
ția din anul 1970 și întrece cu 
de 2,5 ori producția anului 1938 
realizată la mina Petrila.

Un etalon semnificativ al efi
cienței mereu crescinde sub sem
nul căreia a evoluat in acest an 
activitatea minei, il constituie 
nivelul ridicat al productivității 
muncii, rezultatele bune obținu
te in reducerea prețului de cost. 
Productivitatea muncii realizată 
pe exploatare in cele 11 luni

trecute depășește cu 1 la sută 
sarcina planificată și este cu 5,9 
procente mai mare decit nivelul 
atins de acest important indica
tor economic in anul trecut, ca 
urmare a faptului că in sectoa
rele minei s-a îmbunătățit orga
nizarea muncii, s-a extins exploa
tarea cu abataje frontale, a fost 
introdusă combina pe straiul 7 
panoul E din sectorul V, s-a ex
tins armarea metalică in abata
jele frontale etc.

Creșterea producției și a pro
ductivității muncii, valorificarea 
mai bună a resurselor de redu
cere a cheltuielilor de producție 
au permis minerilor de la Petrila 
să obțină peste plan economii la 
prețul de cost de 614 mii lei.

Realizările valoroase înscrise 
in acest an pe graficul exploa
tării minei Petrila iși au sorgin
tea in dăruirea pasionantă dove
dită in muncă de brigăzile minie
re din rindul cărora se detașea
ză in fruntea clasamentului hăr
niciei minerii din brigăzile con
duse de comuniștii IOSIF HUȘAN 
cu o depășire de plan 
ceputul anului de 2845 
GEN VOICU cu 2540 
MIHAI ȚIGAIERU cu 
FLOREA DIACONESCU 
de tone, CONSTANTIN 
658 tone, STELIAN MATEI cu 540 
tone, ION ERDOSI cu 380 tone 
și mulți alții.
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Colectivul șantierului ..Valea 
Jiului Superior" din cadrul între
prinderii de lucrări hidrotehnice 
speciale a îndeplinit, cu mult îna
inte de termen, sarcinile de plan 
pc anul 1971, avind create premi
se pentru realizarea peste plan 
pină la sfârșitul anului, a unor 
lucrări estimate la circa 12 mili
oane lei. In cursul lunii decem
brie s-au efectuat recepțiile și au 
fost predate benficiarului lucrări 
in valoare de peste 70 milioane 
lei intre care, de însemnătate e- 
sențială pentru municipiu se în
scriu MAGISTRALA DE APA PO
TABILA pe porțiunea Valea de 
Pești - Braia Lupeni, cu o capa
citate finală de 700 litri apă pe 
secundă, căreia i s-au efectuat 
probele generale de funcționare 
in regim static si dinamic, si STA
ȚIA DE TRATARE DE LA VALEA 
DE PEȘTI (parțial) cu o linie de 
tratare de 360 litri/secundâ, in
clusiv lucrările auxiliare stației 
ca, de exemplu, stațiile de clo- 
rinare, pompare, coagulan, cen
trala termică și grupul adminis
trativ pentru personalul de de
servire a stației. De asemenea, la 
Dănutoni au fost recepționate lu
crările la STAȚIA DE EPURARE, 
cu 5,3 km de rețea de canalizare 
in aval și amonte, menită sâ asi
gure epurarea apelor menajere 
din intregul municipiu. încă din 
primele sâptămini ale anului 1972 
această stație va intra in folosin
ță pentru epurarea apelor mena
jere din cartierul Aeroport - Pe-

troșani, urmind ca, in continuare, 
prin extinderea colectoarelor, să 
cuprindă în aria ei de funcțio
nare intregul oraș Petroșani ca 
și orașele Vulcan, Petrila și Lu
peni. Din alți indicatori de plan 
obținuți la încheierea anului, a- 
flăm amănunte și despre eficien
ța muncii constructorilor care au 
obținut economii la prețul dc cost 
de peste un milion lei și o de
pășire a productivității muncii 
planificate cu 7 la sută.

La frumoasele succese obținute 
de Șantierul Valea Jiului Superior 
din cadrul I.L.H.S, o contribuție 
de seamă a adus-o colectivul con
dus de șeful de lot 
STRAUȚ, de la cariera 
(unde a fost înregistrat, 
un autentic record de pușcare 
pentru derocarea unei cantități de 
peste 180 mii tone piatră) ca și 
colectivele conduse de șefii de 
lot MIHAI NEFERU și' VALER 
BOANTÂ de la Valea dc Pești. 
Dintre echipe s-au evidențiat in 
mod deosebit cele conduse de 
GHEORGHE IPO, ALFRED GUNT
HER, MIRCEA LUPU, VIOREL PO
POVIC, GHEORGHE GRIGORAȘ, 
ION BIRSAN, AUREL CIOSA.

Colectivul șantierului este ho
tărit, acum in pragul unui nou 
an de muncă, ca in anul ‘ 
să continue seria succeselor ob
ținute pină acum, neprecupețin- 
du-și eforturile pentru indeplinirea 
exemplară a acestor lucrări de 
mare utilitate pentru Valea Jiu-

Omul scund, cu privire vioaie 
și obrojii supți, omul care iși în
soțește gestul cu un zimbet să
nătos n-a vrut să răminem in 
halo turnătoriei, încărcată de 
tumult și de zgomot, „nu, spu
nea el, intii restul și după 
aia I". Și l-am urmat. Am vă
zut vestiarele, dușurile, oglinzi
le și chiar mesele unde mun
citorii iși servesc micul de- 

„Aici se pot chiar bâr- 
aici..." Vestiare pentru 270

de angajați, condiții optime 
pentru femei, pentru maiștri. 
In urmă cu trei ani, acestea e- 
rau aici, in proiect... Și cind 
am văzut instalația de încălzi
re, acele oeroterme pentru 
care se „zbătuse un an în
treg", întocmise schițele ținind 
seama de dimensiunile și nu-

TREPTELE MĂIESTRIEI
mărul țevilor, pe toate le cin- 
tărise inginerul. „Acu' un an, 
ne îngheța pămintul pentru for
me și nisipul, ce să mai vor
bim de randamente mari..."

Dor, iată, că zăresc turna
torii, lucrează destinși, cu mâne
cile cămășilor suflecate ; cu 
tac și ascult, il las pe omul 
dc lingă mine să-și continue 
destăinuirea, să privească in a- 
dincuri, in apele clare ca prin- 
tr-un ochean. „Eu nu-s specia
list, după terminarea institutu
lui am fost mecanic de sector, 
apoi inginer de serviciu la ter-

mocentrală, cind am luat sec
ția asta m-am simțit nu știu 
cum, teribil, 
fiecare lucru 
il faci, parcă 
e un fel de 
ță de a te 
de a te desăvârși..."

Ochii ii licăresc uluitor de

Am asistat mai tirziu, împre
ună cu el, Io turnarea șarjei 
în forme - ciocane pentru mă- 
cinot cărbune, necesare la ter
mocentrala Mintia — am vă
zut semnele turnătorilor, semne

cind reușești, cu 
durabil pe care 
te naști din nou : 
pasiune, o dorin- 
completa meieu,

pline dc siguranță, demne de 
admirat. In acest loc se nasc 
piesele pentru transportoarele 
de mină TR 2. Și tot aici se 
toarnă un aliaj de aluminiu 
pentru slilpii hidraulici de mi
na. care se importau, erou 10 
elemente de aliere „acum, prin 
studiul 
succes, 
trainic, 
re".

luliu
secție din 1937, E 
organizației de partid pe sec
ție. „Avem oameni unul și u- 
nul. Turnători, modelatori care 
se pricep in ole meseriei, dar

nostru s-a realizat, cu 
un nou produs, mai 

cu 4 elemente de olie-

Visnovszky lucrează in 
secretarul

D. D. IONAȘCU
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mult de 
Brigada 

cunoaște 
vin, ră-

E. M. Lupeni. Atenție mă
rită la manipularea stilpu- 
lui hidraulic al complexului 
O.M.K.T.

PILONII MINEI

pentru
noi !“

•r Puțurile dc mină conțin un 
element mai greu perceptibil, 
de natură să fascineze ima
ginația celor care iau con
tact cu realitățile adîncurilor. 
Dacă ele pot fi avangarda u- 
nor lucrări care, după stră
danii de luni și ani, vor cu
prinde în strînsoarea lor co
mori subpămîntene sau ulti
me mărturii ale activității dc 
odinioară, mari artere ale u- 
nor legături esențiale intre 
suprafață și subteran sau sim
ple căi de evacuare a mase
lor de aer revitalizatoare, un 
lucru e cert : că puțurile ră- 
mîn expresia materializată a 
temerității caracteristice ver
ticalei, a unor aspirații simi
lare cu ale celor care se a- 
vîntă spre înălțimi. Aceste 
construcții închid — sub a- 
parenta lor uniformitate dc 
cilindri disproporționat de a- 
lungiți — trecute eforturi, 
dăruire de sine, satisfacții. 
Execuția puțurilor de mină 
nu este la indemîna oricui. 
Sînt în stare de ea doar aceia 
la care abnegația și îndrăz
neala se adaptează continuu 
la eforturi tot mai intense.

și-și află echivalentul intr o 
configurație de uriaș. Cinc-l 
cunoaște pc Gheorghe Nis- 
tor. care a „contabilizat* re
cent peste 500 dc metri să- 
pați și betonați în puțuri, e 
uimit de mișcările sigure, e- 
chilibrate, economicoase, cro
ind impresia dc veritabil gos
podar. Dintru început am fost 
tentat să aflu realizările dc 
vîrf ale carierei sale, anu
mite performanțe care să 
poată fi asimilate unui sistem 
de coordonate ale personali-- 
tății. Nereușita încercării a 
devenit firească prin spusele 
interlocutorului. .Am cunos
cut mina cu 17 ani în urmă, 
dar pe zi ce trece am ajuns 
să cred că cel mai important 
lucru in viață este să-ți faci 
datoria. Și azi și miinc, iar 
împlinirile se par că vin de 
la sine, dar ele incorporează 
conștiinciozitate, răbdare, te
nacitate. La mină satisfac
țiile cer timp ca să poată în
colți".

„Să-ți faci datoria", formu
lare laconică pe care a în
suflețit-o prin onorarea la 
termen a lucrărilor încredin-

țațe, prin precizia cu care se 
încadrează în strădaniile unui 
colectiv care condiționează 
existența de mîine a între
prinderii. Nu a realizat re
corduri, dar aceasta nu-1 îm
piedică să aibă cîteva „per
formanțe" onorante : sarcinile 
de plan realizate lună de 
lună, cu o precizie nedezmin
țită, nici un accident pe toa
tă durata de execuție a pu
țurilor, o pleiadă întreagă 
de mineri de nădejde for
mați sub mîna sa. „Ah, bă
ieții ăștia, cîtc ofuri, dar și 
cîtc bucurii nu-mi aduc... Nu 
am copii și poate de aceea 
mă apropii așa de .... ’*• ,_
fiecare nou venit, 
noastră nu prea 
fluctuația; cei care 
mîn ai noștri. Apoi, mai tîr- 
ziu vine vremea regretelor 
cînd ne părăsesc. Pe Vasile 
Gogea, Nicolae Mehedinți,
Mihai Szabo îi văd acum în 
alte brigăzi, dar sînt adevă-
rați mineri al căror cuvin t

B. MIIIAI

(Continuare in pag. a 3-a)

La clubul sindicatelor din 
Pelrila se află în faza de fi
nisare cunoscuta comedie a 
lui II. Nicolaide .Băieții ve
seli" pusă în scenă sub titlul 
„4—0 pentru noi !". Din dis
tribuție fac parte Mihai Belu 
(muncitor, secția cazane E.M. 
Petrila), Traian Chelba (mi
ner, sectorul V), Alexandru 
Firoiu (sudor, sectorul VIII), 
Alexandru Surdu (muncitor, 
C.T.C.), Gheorghe Diciuc (e- 
lectrician, sectorul X), Petru 
Ochiș (mecanic de locomoti
vă, sectorul III), Rodica Cră
ciun (muncitoare, sectorul X), 
Olga Ciolpan (muncitoare, co
operativa Jiul), Ștefan Zgrip- 
cca (muncitor, E. M. Lonea). 
Scenografia și regia aparțin 
lui Geo Bucur. In prag de an 
nou, urăm colectivului de ar
tiști amatori ai clubului pe- 
trilean multe succese în stră
daniile lor și nn tovărășesc 
„La mulți ani 1“

FLORII 
Păroasa 
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Luni după-amiază și, în spe- 
dis-dc-dimineață. 

telefonul de serviciu al redac
ției zbîrnîia parcă mai înciu
dat ca altădată. Ridicînd recep
torul, auzeam, unică și inva
riabilă — în tonalități diferite 
dar de aceeași pronunțată in
tensitate — întrebarea : De ce 
n-a fost — și încă nu este — 
piine proaspătă pc piață ? 
Continuînd discuția, telefonic, 
cu cei ce-și reclamau un drept 
al lor, dc a-și investi banii în 
„marfă" de bună calitate, am 
aflat că atît duminică cit și 
luni — pe alocuri chiar și marți 
— magazinele de specialitate au 
fost aprovizionate, dc la Indus
tria de morărit și panificație, 
numai cu piine veche, de cali
tate întrucâtva îndoielnică. Am 
promis cetățenilor, tuturor ce
lor ce ne-au solicitat sprijinul, 
spre o rapidă soluționare — 
dintre care, cîțiva au venit di
rect la noi cu plinea spre a o 
.udmira" — că vom afla mo
tivele ..aglomerării” pieței cu 
pîinc-cărămidă, că vom inter
veni acolo unde trebuie, dacă 
nu pentru... izgonirea irever
sibilă a unor mici „omisiuni" 
ce tind să devină un rău obi
cei, măcar pentru a trage un 
sesizabil semnul de alarmă, a- 
cum înainte de a ajunge, pe... 
puntea de trecere dintre ani, 
cu dinții înfipți într-o coajă... 
să-i zicem doar „prea rume
nită".

Așa că...
— Tovarășe director Constan

tin Guran, avem sesizări tele
fonice și o mulțime de recla-

fost pîine 
pe piață...
mâții cu privire la faptul 
în ultimele trei zile (discuția 
a avut loc ieri, marți 28 decem
brie), piața Petroșaniului a fost 
„invadată" dc pîine veche. Dc 
ce ? Dorim, pentru a-1 putea 
comunica oamenilor, un răs
puns concis și precis...

— Din cauză că de vineri (!) 
noi nu am mai lucrat...

— Motivul ?
— Comenzi mici ! Vineri s-a 

creat un stoc dc 8 000 kg — 
deloc mare deci — cu care am 
considerat că acoperim solici
tările și...

— Cînd v-ați reluat lucrul ?
— Luni. Azi (n. 

va fi pîine proaspătă i 
magazinele.

— Altceva nimic ?
— Nimic. Asta-i totul !
Două sumare concluzii, punc

tate : există incă o oarecare 
neconcordanțâ intre cerere și o- 
fertă; in magazine, marți vân
zătorii O.C.L. Alimentara au 
trebuit să sc „descurce" — bine
înțeles in detrimentul clicnți- 
lor mai puțin pretențioși sau 
neaienți — triinițînd pe mesele 
cetățenilor toată rămășița 
pîine veche...

...Și o întrebare către ce 
țenii orașului, care-au trebuit să 
se „ospăteze" luni cu pîine 
.coaptă" vineri : Sinteți mulțu
miți cu răspunsurile tovarășu
lui director al întreprinderii de 
inorărit și panificație ?

— Dacă — da, să nu ne scrieți 
nici un rînd...

E. M. Dilja. Instantaneu la 
o oră de curs a centrului de 
instruire a noilor angajați.

AaRicisiaBiiRiiaiiaiiitBsiiiiiiiima

• Deși e vacanță, cadrele 
didactice și elevii Școlii ge
nerale nr. 2 Petrila continuă 
să fie prezenți în număr 
mare la acțiunile organizate 
in această perioadă. Astfel, 
cu puține zile in urmă, elevii 
s-au întîlnit cu tovarășul 
Gheorghe Cojocuru de la 
E.M. Petrila. Ei au ascultat 
cu atenție amintirile fostului 
brigadier de pe șuntierul de 
muncă patriotică Bumbe.ști—

vacantă
Livezeni și Salva—Vișeu 
au aflat lucruri interes 
despre condițiile în care s-u 
lucrat, despre elanul de ca
re au dat dovadă tinerii bri
gadieri. In încheiere, elevii 
au mulțumit tovarășului 
Gheorghe Cojocarii, luindu-și 
angajamentul că vor fi demni 
urmași ai foștilor brigadieri 
contribuind la înflorirea pa
triei noastre.

Preocuparca constantă și stă
ruitoare a partidului și statu
lui nostru pentru înfăptuirea 
amplului program de făurire a 
societății socialiste multilateral 
dezvoltate, aprobat dc Congre
sul al X-lca al P.C.R., consti
tuie trăsătura definitorie a c- 
tapei istorice pe care o stră
batem în acest cincinal.

In acest sens sarcini deosebit 
de importante revin și coope
rației meșteșugărești care tre
buie să valorifice in primul 
rând resursele de materii exis
tente pc plan local și să con
tribuie astfel în mai mare mă
sură la creșterea gradului de 
deservire a populației.

Pentru a informa cititorii zia
rului in legătură cu perspecti
vele dc dezvoltare ale acestui 
sector de activitate din cadrul 
municipiului nostru am avut o 
convorbire cu tovarășul ILIE 
SORESCU, președintele coope
rativei meșteșugărești ..Unirea" 
din Petroșani.

stătătoare numai în Petroșani 
avem 95 de secții și 636 
membri cooperatori care exe
cută 31 de activități dc deser
vire în localitățile Petroșani, 
Petrila, Lonca, Cimpa și Bă- 
nița. Pentru ca activitatea 
noastră să sc poată desfășura 
în bune condițiuni, în ultimii 
ani s-au construit și dat in fo
losință trei complexe de deser
vire, două în Petroșani și u- 
nul în Petrila. La acestea se 
mai adaugă un microcomplex 
în Petroșani și un punct de de
servire în cartierul Aeroport. 
Desigur că această bază mate
rială existentă, pusă la dispo
ziția cooperatorilor, asigură o 
bună deservire a populației din 
municipiul nostru.

Pentru început, vă rugăm 
să ne expuneți cite va date 
in legătură cu activitatea 
cooperativei meșteșugărești, 
raportată la cerințele de
servirii populației din Va
lea Jiului ?

Cititorii ziarului nostru ar 
dori să afle și perspectivele 
de dezvoltare pe care le o- 
ferăi actualul cincinal, uni
tăților meșteșugărești, in 
complexul general al evo
luției municipiului. Ce ne 
puteți spune în acest sens ?

Cooperativa meșteșugărească 
Unirea* din Petroșani și-a în

ceput activitatea în 1950, cu 43 
unități de deservire și cca. 300 
de membri cooperatori. In pre
zent în afara localităților Lu
peni și Vulcan unde s-au în
ființat două cooperative de sine

In cincinalul 1971—1975 sînt 
prevăzute cîteva obiective im
portante care vor permite o 
creștere substanțială a gradu
lui de deservire a populației. 
Printre acestea se numără com
plexul de deservire din Lonca

Discuție consemnată de
Cornel IIOGMAN

(Continuare in pag. a 3-a)

„PROFESORUL66
Cind l-am cunoscut, in ur

mă cu cîțiva ani, era proas
păt absolvent al unui institut 
de invățămint superior. Fu
sese repartizat intr-o locali
tate din Valea Jiului și — 
după cum îmi declarase — 
aștepta cu nerăbdare să-și în
ceapă activitatea. Părea încă 
de pe atunci un om plin de 
ambiție, pus pe fapte mari, 
in ciuda aerului său de înce
pător, puțin timid, puțin des
cumpănit .

Intimplarea a făcut să fiu 
martorul metamorfozării aces
tui tinăr in decursul anilor, 
potrivit noilor situații pe care 
le crea el însuși și in care se 
complăcea. Alai iutii, cum era 
și firesc s-a căsătorit, dar nu 
cu oricine, ci cu o fată „titra
tă" și cu situație materială 
bună Pină aici, veți zice, 
mic rău. Apoi a căutat și 

' mai important — 
o portiță de a evada 

satul „fără nici un ori- 
, cum ii zicea el, spre 

a se transfera la oraș. Dar 
curind s-a văzut că postul in 
care fusese „promovat" era 
in concepția sa o simplă 
trambulină spre o catedră 
bună, rivnită de mulți. Oda
tă numit titular, omul nos
tru s-a pus pe muncă. Pe ce 
fel de muncă, se ca vedea 
mai jos. In scurt timp și-a 
confecționat cu abilitate fai
ma de profesor (să-i zicem 
eufemistic) exigent, peste ca
re nu se poate trece cu una 
cu două, iar drept dovadă 
peremptorie in acest scop ii 
serveau nenumăratele note 
slabe 'pe care le împărțea cu 
o îngrijorătoare dărnicie ele
vilor săi. Efectul ? A început 
să fie tot mai des căutat de 
unii părinți care-i propu
neau să le mediteze copii. 
Așa se face că „severul* das- 
•ăl a deschis la el acasă o

adevărată „școală" frecventa
tă de tot mai numeroși e- 
levi al căror „obol" era fi
xat la cîteva zeci de lei pe 
oră. De unde pină acum fu
sese un dascăl oarecare, pes
te noapte a devenit „domnul 
profesor", un om care-și a- 
fișa tot mai ostentativ pros
peritatea și belșugul. Distant 
și 'ironic față de colegi, supe-

nor față de cunoscuți, 
nic față de elevi, domnul pro
fesor iși plimba cu dezinvol
tură și importanță augusta-i 
persoană pe străzile orașului, 
cu sentimentul că e „cineva".

Pe zi ce trecea casa lui de
venea tot mai somptuoasă, 
îmbrăcămintea lui și a con
soartei tot mai scumpă, ma
nierele lor tot mai sfidătoa
re.

„Ai auzit. mă opri odată 
un cunoscut, .profesorul* iși 
face mobilă la comandă 
Auzisem, ba mai mult știam 
că aștepta înfrigurat să-i so
sească cele două covoare co
mandate la o manufactură 
renumită și, dc asemenea, 
mai auzisem că de curind a- 
chiziționase un frigider de 
import, marc cit o cămară, 
un chilipir — cum îmi zicea 
el — de citeva mii de Ici.

Trec deseori pc stradă pe 
lingă el și, de unde pină ti

cum cițiva ani mă saluta pri
mul (deh, sînt mai first nic 
decît el) acum îmi scot mai 
intii eu pălăria in fața lui, 
dar de cele mai multe ori in 
van, fiindcă el privește un
deva departe, dincolo de mi
ne, și calcă apăsat adunindu- 
și cu un gest foarte „chic“ 
gulerul dc blană in jurul gi- 
tului.

Intr-o zi ț-am văzut la vo
lanul unei mașini pe care 
scria „școală" și de aceea n-a 
constituit nici o surpriză pen
tru mine momentul in care 
ne-am încrucișat, el in „Da
cia 1300" nou-nouță, eu, per 
pedes. A catadicsit să-mi a- 
cordc in treacăt o privire 
plină de semnificații, apoi 
a apăsat preocupat pe acce
lerator și a plecat in grabă, 
stropindu-mă cu noroi. Trec 
des pe lingă locuința lui 
Idoar locuim in același car
tier) și il văd absorbit de 
mașină. O mingiie. o cură
ță, o repară. Credeți că face 
toate acestea singur ? Aș, de 
unde.' II ajută elevii săi de 
la licchl seral in zilele lor li
bere. Tot pe elevi i-a pus fă
ră nici o sfială, să-i ridice 
garajul. Mă uitam la ei cum 
săpau gropile, cum plantau 
slilpii, cum transpirau in
tr-un cuvint, sub privirea 
trează, dc vechil, a celui des
pre care am scris.

Af-a oprit intr-o bună 
același cunoscut de care 
mințeam mai sus și mi-a a- 
tras atenția cam in doi peri, 
cu un zimbet, chipurile, naiv 
pe față, zicindu-mi:

— Hei amice, n-ai observat 
că sînt, printre noi, profesori 
care fac concurentă unor ges
tionari ?

Ce era să-i răspund ? Avea 
(pină cind ?) dreptate...

zi
a-

C. BASCI'

1 I
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PROIECT LEGE
privind gospodărirea pădurilor administrate de comitetele

executive ale consiliilor populare comunale
Comitetul Executiv al Comitetului Central ol Partidului Comu

nist Român o hotorit co proiectul de lege plivind gospodărirea 
poduriloi administrate de comitetele executive ale consiliilor 
populare comunole sâ fie supus dezbaterii publice pentru a do 
posibilitatea comitetelor executive ole consiliilor populare comu
nale, orățenejti, municipale si județene, specialiștilor, tuturor 
oamenilor muncii so-și aducă contribuția Io definitivarea aces
tei legi.

Propunerile, sugestiile ți observațiile in legătură cu acest 
proiect de lege vor fi inaintote consiliilor populare județene, 
Ministerului Agriculturii, Industriei Alimentare, Silviculturii ți A- 
pelor, precum și presei centrale și locale.

Gospodărirea rațională a fon
dului forestier constituie o preo
cupare permanentă a Partidu
lui Comunist Român și a sta
tului nostru.

Pădurile administrate de co
mitetele executive ale consi
liilor populare comunale, ce fac 
parte integrantă din fondul fo
restier al țârii, trebuie sâ se 
încadreze in sistemul unitar de 
gospodărire silvică, fundamen
tat pe principii și reguli teh
nice moderne, sub controlul or
ganelor silvice ale statului. De 
asemenea, este necesar să se 
asigure armonizarea intereselor 
locale legate de satisfacerea u- 
•lor necesități de materiale lem
noase, cu interesele generale aleCAPITOLUL I

Dispoziții generale
AHT. 1. — Pădurile și te

renurile afectate împăduririi sau 
«are servesc nevoilor de cul
tură, producție ori administra
re, forestiere, determinate ca 
atare prin amenajamente sil
vice, administrate de comitetele 
executive ale consiliilor popu
lare comunale, constituie pro
prietate de stat, bun al între
gului popor, fac parte din fon
dul forestier al Republicii So
cialiste România și sînt supuse 
regimului silvic.

ART. 2. — Transmiterea u- 
nor păduri și terenuri ce con
stituie fond forestier, din ad
ministrarea unităților socialiste 
de stat sau din folosința unor 
organizații socialiste, în admi
nistrarea comitetelor executive 
ale consiliilor populare comu
nale sau retransmiterea dc la 
acestea se fac numai pe bază 
de hotârire a Consiliului dc 
Miniștri.

Transmiterea bunurilor pre
văzute in articolul 1 al pre
zentei legi, între comitetele e- 
xecutive ale consiliilor populare 
comunale, se face prin decizia 
comitetului executiv al consi
liului popular județean pe te
ritoriul căruia sînt situate bu
nurile, dată cu avizul Ministe
rului Agriculturii, Industriei A- 
Jimentarc, Silviculturii și Ape
lor.

ART. 3. — Scoaterea din fon
dul forestier aflat în adminis
trarea comitetelor executive ale 
consiliilor populare comunale a 
unor terenuri, pentru nevoile 
agriculturii sau pentru execu
tarea unor lucrări necesare al
tor ramuri ale economiei națio
nale, precum și defrișarea deCAPITOLUL ii
Executarea lucrărilor de gospodărire 

a pădurilor administrate de comitetele 
executive ale consiliilor populare 
comunale și paza acestor păduri

Art. 6. — Lucrările dc împă
duriri, refacere și protecție a 
pădurilor administrate dc comi
tetele executive ale consiliilor 
populare comunale, precum și 
cel- de îngrijire și conducere 
a arborctelor, prevăzute în a- 
menajamentclc silvice ale aces
tor păduri, se vor efectua pe 
bază de planuri anuale. Aceste 
planuri se elaborează de comi
tetele executive ale consiliilor 
populare comunale împreuna cu 
ocoalele silvice, se avizează de 
inspectoratele silvice și se a- 
probă de consiliile populare ju
dețene.

ART. 7. — Executarea lu
crărilor dc împăduriri, reface
re și protecție a pădurilor, dc 
îngrijire și conducere a arbo- 
rctclor, precum și a celor de
punere in valoare a materia
lului lemnos de exploatat se 
va face de comitetele execu
tive ale consiliilor populare co
munale, prin inspectoratele sil
vice, pe bază de contracte, pla
ta lucrărilor executate efectu- 
îndu-se din fondul silvic co
munal. -Sumele încasate de in
spectoratele silvice pentru exe 
cutarea acestor lucrări se vor 
înregistra ca realizări la pro
ducția silvică.

Comitetele executive ale con
siliilor populare comunale, cu 
sprijinul comitetelor de gospo
dărire a pădurilor comunale,CAPITOLUL III

Valorificarea, exploatarea 
și transportul materialelor lemnoase
ART. 9. — Materialele lem

noase cc se recoltează din pă
durile administrate de comite- 

s latului privind folosirea com
pletă și superioară a tuturor 
i csursclor existente.

In scopul asigurării unui ni
vel corespunzător dc gospodă
rire a acestor păduri, a re
glementării modului dc valo
rificare a materialului lemnos 
cc se exploatează anual și a 
stabilirii atribuțiilor și răspun
derilor cc revin organelor lo
cale ale puterii și ale admi
nistrației dc slut. Ministerului 
Agriculturii, Industriei Alimen
tare, Silviculturii și Apelor, 
precum și unităților silvice din 
subordinca sa.

Marca Adunare Națională a 
Republicii Socialiste România 
adoptă prezenta lege.

păduri în acest scop, se fac nu
mai pe bază dc hotârire a Con
siliului dc Miniștri, beneficiarii 
lucrărilor de investiții sau pro
ducție fiind obligați să includă 
în valoarea acestor lucrări su
mele stabilite potrivit tarifelor 
legale pentru terenurile cc se 
scot din fondul forestier .și pen
tru defrișarea de păduri.

ART. 4. — Comitetele execu
tive ale consiliilor populare co
munale care administrează pă
duri răspund pentru buna lor 
gospodărire, potrivit prevederi
lor Codului silvic, a prezentei 
legi și actelor normative emise 
in baza acestora. In acest scop, 
vor asigura executarea tuturor 
lucrărilor prevăzute în amem- 
jumentele silvice, precum și pa
za pădurilor, vor lua măsuri 
pentru exploatarea masei lem
noase, valorificarea acesteia și 
folosirea sumelor ce constituie 
fondul silvic comunal pentru 
acoperirea cheltuielilor de gos
podărire și pază a acestor pă
duri.

ART. 5. — Gospodărirea pă
durilor administrate de comite
tele executive ale. consiliilor 
populare comunale se face po
trivit prevederilor din amcaa- 
jamentele silvice aprobate prin 
ordinul ministrului agriculturii, 
industriei alimentare, silvicul
turii și apelor.

Punerea în aplicare a preve
derilor amenajamentelor silvice 
privind lucrările dc împădurire, 
refacere și protecție a pădu
rilor, precum și de îngrijire, 
conducere și exploatare a ar- 
borctelor se face de comitetele 
executive ale consiliilor popu
lare comunale care adminis
trează pădurile.

vor antrena tineretul și țără
nimea la executarea prin mun
că patriotică a lucrărilor dc îm
păduriri și refacere a păduri
lor in vederea reducerii chel
tuielilor necesare acestor lu
crări.

ART. 8. — Paza pădurilor co
munale se asigură de comite
tele executive ale consiliilor 
populare comunale prin pădu
rari comunali.

Angajarea pădurarilor comu
nali se face cu avizul ocolului 
silvic și ai organelor locale de 
miliție.

Salariile pădurarilor comunali 
și tehnicienilor silvici se sta
bilesc prin asimilarea cu ace
lea prevăzute pentru aceste ca
tegorii de personal de la ocoa
lele silvice; salariile pădurari
lor comunali nu vor putea fi 
mai mari dccît salariile prevă
zut/- pentru gradația a 3-a. Sa
lariile și celelalte drepturi ale 
acestui personal se suportă din 
fondul silvic comunal, în afa
ra fondului de salarii planificat.

Pădurarii comunali au drep
tul la uniformă în aceleași con
diții care sini prevăzute în ac
tele normative pentru pădura
rii de la oioalele silvice: comi
tetul executiv a) consiliului 
popular comunal va suporta 
cota legală din costul acestor 
uniforme ce se va acoperi din 
fondul, silvic comunal.

tcle executive ale consiliilor 
populare comunale sînt destina
te satisfacerii nevoilor obștești 

alo comunelor și trebuințelor 
gosjxjdArcști ale țărănimii.

Cantitățile de material lem
nos cc se vor exploata în fie
care an din pădurile adminis
trate dc comitetele executive 
alo consiliilor populare comu
nale se determină dc inspec
toratele silvice, pe baza pre
vederilor amcnujumcnlelor sil
vice.

In cazul în care lucrările de 
Împăduriri și refacere a acestor 
păduri nu sc realizează la ni
velul planificat anual, cantitatea 
dc masă lemnoasă prevăzută 
in amenajamente a se atribui 
spre exploatare în anul urmă
tor va fi diminuată cu procen
tul dc ncrealizarc a planului 
lucrărilor de împăduriri și re
facere.

ART. 10. — Materialele lem
noase și produsele accesorii ce 
sc vor recolta din pădurile ad
ministrate dc comitetele execu
tive ale consiliilor populare 
comunale sc vor vinde dc aces
tea la prețurile stabilite dc Mi
nisterul Agriculturii, Industriei 
Alimentare. Silviculturii și Ape
lor. cu avizul Comitetului de 
Stai pentru Economia și Ad
ministrația Locală și Comitetu
lui dc Slut pentru Prețuri.

ART. 11. — Din cantitatea 
dc material lemnos stabilită a 
sc exploata anual, comitetul e- 
xecutiv al consiliului popular 
comuna) aprobă ca o cotă de 
pînă la 30 la sută să se atri
buie. contra plată, pentru sa
tisfacerea unor nevoi obștești 
ale comunei și pentru acope
rirea cantităților prevăzute in 
planul dc stal pentru coopera
tivele agricole dc producție, iar 
restul să sc vîndă țăranilor din 
comună pentru nevoile lor gos
podărești, pe baza propunerilor 
nominale — pe familii — făcute 
de comitetul de gospodărire a 
pădurilor comunale.

Comitetul executiv al consi
liului popular comunal, la pro
punerea nominală făcută de co
mitetul de gospodărire a pă
durilor comunale, poate apro
ba ea o cotă dc pînă la 7 la 
sută din cantitatea de mate
rial lemnos destinată satisfa
cerii nevoilor gospodărești ale 
țăranilor să se acorde gratuit 
unor persoane cu greutăți ma
teriale deosebite ce fac parte 
din categoriile: bătrîni, orfani, 
văduve, invalizi.

Cantitățile de material lemnos 
ce depășesc nevoile unor co
mune vor putea fi repartizate 

'de comitetul executiv al consi
liului popular județean, împre
ună cu inspectoratul silvic, spre 
a fi vîndute pentru satisface
rea nevoilor obștești locale și a 
trebuințelor gospodărești ale ță
rănimii din comunele aceluiași 
județ sau din alte județe, care 
nu au asemenea păduri sau ca
re au păduri ce nu pot fi ex
ploatate.

ART. 12. — Exploatarea par
chetelor anuale se asigură de 
comitetul executiv al consiliu
lui popular comunal ce admi
nistrează pădurea, cu sprijinul 
comitetului de gospodărire a 
pădurilor comunale.

Tăierea și fasonarea materia
lului lemnos se execută fie eu 
forță de muncă plătită din fon
dul silvic comunal, fie de be
neficiarii materialului lemnos, 
urmărindu-se de comitetele e- 
xecutive ale consiliilor popu
lare comunale și ocoalele sil
vice, în toate cazurile, utiliza
rea rațională a materialului 
lemnos printr-O sortare cores
punzătoare pentru a se realiza 
cantitativ și calitativ prevede
rile actului de punere în va
loare.

Comitetele executive ale con
siliilor populare județene vor 
lua măsuri de reducere a con
sumului de material lemnos 
provenit din pădurile adminis
trate de comitetele executive 
ale consiliilor populare comu
nale, potrivit prevederilor ac
telor normative ce reglementea
ză raționalizarea consumului de 
material lemnos.

ART. 13. — Materialele lem
noase recoltate din pădurile 
administrate de comitetele 
executive ale consiliilor popu
lare comunale vor putea fi 
transportate de la locul de tă
iere sau depozitare numai în
soțite de acte tip de provenien
ță, eliberate dc comitetul exe
cutiv aj consiliului popular co
munal ce administrează pădu
rea din care provin materia’t- 
le. după modelul stabilii de 
Ministerul Agriculturii, Indus
triei Alimentare, Silvicultură 
și Apelor.

ART. 14. — Sumele încasate 
din valorificarea materialelor 
lemnoase și produselor acceso
rii, recoltate anual din păduri
le administrate de comitetele 
executive ale consiliilor popu
lare comunale, nu se includ 
în bugetele locale ci vor consti
tui fondul silvic comunal.

Fondul silvic comunal se ad
ministrează pe baza planurilor 
anuale de venituri și cheltuieli 
aprobate de comitetele executi
ve ale consiliilor populare ju
dețene -și va fi folos i numai 
pentru acoperirea chcituAriilor 
de amenajare, împăduriri, re
facere, protecție, îngrijire, pază, 
punerea în valoare și exploatare 
a pădurilor administrate de 
comitetele executive ale consi
liilor populare comunale, pre
cum și pentru plata salariilor 
și celorlalte drepturi ale pă
durarilor comunali și tehnicie
nilor silvici. Sumele disponi
bile la unele comune din fon
dul silvic comunal vor fi redis
tribuite, pentru aceeași destina
ție, la alte comune din cadrul 
județului, de către comitetul 
executiv al consiliului popular 
județean, Ja propunerea inspec
toratului silvic, iar cele dispe- 

nibilc )u unele județe, voi fi 
redistribuite, pentru aceeași 
destinație, la alte județe, «Ic 
către Comitetul dc Stat pmlru 
Eionomia și Administrația Lo
calii, la propunerea MinisteruCAPITOLUL IV

Comitetele de gospodărire 
a pădurilor comunale

AHT. 13. — In activitatea de 
gospodărire a pădurilor ce ad
ministrează, comitetele execu
tive ale consiliilor populare co
munale sînt sprijinite dc comi
tetele de gospodărire a pădui i- 
lor comunale.

Comitetele dc gospodărire a 
pudurilor comunale au sarcina 
să analizeze și să facă propu
neri eu privire la împăduriri, 
refacerea pădurilor, îngrijirea, 
paza, protecția și exploatarea 
lor rațională și pentru valorifi
carea masei lemnoase, să spri
jine aplicarea măsurilor stabi
lite în acest scop dc comitetele 
executive ale consiliilor popu
lare comunale, precum și an
trenarea tinerelului și țărăni
mii pentru executarea prin 
muncă patriotică a lucrărilor 
de împăduriri și refacere a pă
durilor.

ART. 16. — Comitetul de gos
podărire a pădurilor comunale 
se organizează pe lîngă comi
tetul executiv al consiliului 
popular al fiecărei comune care 
administrează păduri. Acest 
comitet își desfășoară activita
tea sub Îndrumarea comitetu
lui executiv al consiliului popu
lar comunal și este format dinCAPITOLUL V

Atribuții în domeniul gospodăririi 
pădurilor administrate de comitetele 

executive ale consiliilor
populare

A. Atribuțiile comitetelor e- 
xecutive ale consiliilor populare 
comunale.

ART. 18. — Comitetul execu
tiv al consiliului popular 
comuna) care administrează 
păduri are următoarele atri
buții și răspunderi pentru bu
na gospodărire a acestora :

a) ține la zi evidența păduri
lor și terenurilor constituind 
fond forestier din administra
rea sa, potrivit îndrumărilor 
date de ocolul silvic;

b) încheie cu institutul de 
specialitate din subordinea Mi
nisterului Agriculturii, Indus
triei Alimentare, Silviculturii 
și Apelor contracte pentru în
tocmirea proiectelor de aine- 
najamente silvice, se îngrijește 
de plata lor din fondul silvic, 
comunal ; ia măsuri pentru îna
intarea proiectelor de amenaja
mente la comitetul executiv al 
Consiliului popular județean . 
spic a fi supuse spre aprobare 
ministrului agriculturii, indus- . 
triei alimentare, silviculturii și 
apelor ;

c) întocmește, împreună cu 
ocolul silvic pe baza amena
jamentelor silvice aprobate, pro
iectele planurilor anuale ale 
lucrărilor de împăduriri, reface
re și protecție a pădurilor și 
celor de îngrijire și conducere 
a arborctelor, le prezintă spre 
avizare inspectoratului silvic și 
după obținerea avizului lc îna
intează comitetului executiv al 
consiliului popular județean ;

d) elaborează planul anual de 
venituri și cheltuieli pentru 
pădurile pe care le adminis
trează și-i înaintează spre a- 
probare comitetului executiv 
al Consiliului popular jude
țean ;
t e) încheie, anual, cu inspec
toratul silvie, contracte pentru- 
executarea lucrărilor de împă
duriri, refacere și protecție a 
pădurilor și celor dc conducere 
și îngrijire a arborctelor, pre
cum și a celor de punere in 
valoare a masei lemnoase de 
exploatat stabilită de inspecto
ratul silvic, ia măsuri pentru 
recepția lucrărilor executate și 
se îngrijește de plata lor din 
fondul silvic comunal ; in ve
derea reducerii cheltuielilor ne
cesare executării lucrărilor de 
Împăduriri și refacere a pădu
rilor, antrenează tinerelul și 
țărănimea la executarea acestor 
lucrări prin muncă patriotică ;

f) colaborează cu organele 
silvice la amplasarea parchete
lor anuale și preia de la ocolul, 
silvic actele de punere în va
loare aprobate cuprinzînd esti
marea cantitativă, calitativă și 
valorică a masei lemnoase a- 
probală de inspectoratul silvic 
a se exploata anual ;

g) ja măsuri ca exploatarea 
arborilor mureați de organele 
silvice să sc facă <n giiiizat, cu 
respectarea strictă u dispoziți- 

lui Agriculturii, Industriei Ali
mentare. Silviculturii și Apelor, 
eu consultarea prealabilă a co
mitetului executiv al consiliului 
popular județean, la caic sc iflă 
suinele disponibile.

5—7 membri aleși pe termen 
de 4 ani de adunarea delega
ților pe comună, împuterniciți 
de adunarea locuitorilor pe 
circumscripții electorale.

Adunarea locuitorilor |X’ cir
cumscripția electorală se con
voacă de comitetul executiv al 
Consiliului popular comunal, 
lucrează valabil în prezența a 
cel puțin două treimi din nu
mărul locuitorilor care au îm
plinit virsla de 18 ani și hotă
răște prin vot deschis cu ma
joritatea voturilor locuitorilor 
din circumscripția electorală.

In fiecare circumscripție elec
torală, adunarea locuitorilor 
împuternicește 3—5 delegați 
pentru a participa la adunarea 
delegaților pe comună.

Adunarea delegaților lucrea
ză valabil în prezența .a cel 
puțin două treimi din numărul 
delegaților împuterniciți de lo
cuitorii circumscripțiilor electo
rale și hotărăște prin vot des
chis cu majoritatea celor pre- 
zenți.

ART. 17. — Activitatea mem
brilor comitetului de gospodă
rire a pădurilor comunale se 
desfășoară voluntar, fiind de 
interes obștesc.

comunale
ilor legale privind termenele, 
modalitățile .și epocile de tăie
re, scoatere și transport ale ma
terialului lemnos din păduri și 
ca sortarea materialului lem
nos rezultat să se facă 
corespunzător pentru a se 
realiza cantitățile și calitățile 
prevăzute în actele de punere 
în valoare ;

h) ia măsuri pentru livrarea 
către cooperativele agricole dc 
producție a cantităților prevă
zute în planul de stat; deter
mină anual nevoile obștești ale 
comunei de material lemnos în 
cadrul prevederilor actelor nor
mative ce reglementează rațio
nalizarea consumului de mate
rial lemnos și în limita cotei 
prevăzute de art. 11 din pre
zenta lege, aprobă cantitatea 
ce se atribuie, contra plată, în 
acest scop;

i) aprobă cantitățile de ma
terial lemnos ce se vînd țăra
nilor din comună pentru ne
voile lor gospodărești, in limita 
cotei prevăzute de art. 11 din 
prezenta lege, pc baza propu
nerilor nominale — pc familii 
— făcute de comitetul de gos
podărire a pădurilor comunale;

j) aprobă lista persoanelor 
cu greutăți materiale deosebite 
ce fac parte din categoriile bă
trîni, orfani, văduve, invalizi și 
cantitățile dc material lemnos 
ce li sc acordă gratuit pentru 
nevoile lor gospodărești, în li
mita cotei prevăzute dc art. 
11 din prezenta lege, pe baza 
propunerii nominale făcute dc 
comitetul dc gospodărire a pă
durilor comunale;

k) organizează recoltarea și 
valorificarea, conform regle
mentărilor în vigoare, a pro
duselor accesorii ale pădurii 
(coajă, colțani, gale, fin, liber 
de tei, rășină etc.);

)) stabilește necesarul de pă
durari comunali și tehnicieni 
silvici în cadrul normativului 
stabilit de Comitetul de Stat 
pentru Economia și Administra
ția Locală, împreună cu Minis
terul Agriculturii, industriei A- 
limentare, Silviculturii și Ape
lor, angajează personalul res
pectiv în aceste posturi;

in) ia măsuri ca paza pădu
rilor să se facă potrivit pre
vederilor actelor normative și 
instrucțiunilor dale dc unitățile 
silvice de stat, precum și de 
organele de miliție;

n) urmărește ca gestionarea 
materialelor lemnoase și a pro
duselor accesorii ale pădurii să 
se facă potrivit dispozițiilor le
gale privind gestionarea bunu
rilor materiale ale unităților 
socialiste dc .stat; ia măsuri 
pentru recuperarea daunelor ce 
s-au adus în legătură eu pă
durile cc administrează;

o) analizează periodic modul 
cum se gospodăresc pădurile pc 
care le administrează și stabi
lește măsuri pentru remedierea 
deficiențelor constatate;

p) convoacă în fiecare an, in 
prima jumătate a lunii ianua

rie, adunarea delegaților pc 
comună, împuterniciți potrivit 
prevederilor art. 16 din prezen
ta kgc, pentru a dezbate și lua 
hotârfăf privind darea dc sea
mă a comitetului dc gospodă
rire a pădurilor comunale asu
pra activității desfășurate în 
cursul anului expirat și masu
rilor propuse a sc lua in unul 
In curs; o dată la patru ani, 
adunarea delegaților pc comu
nă alege pc membrii comite
tului dc gospodărire a pădu
rilor comunale;

r) întocmește și înaintează, 
anual, comitetului executiv al 
consiliului popular județean, 
pinii la data de 31 Ianuarie a 
anului următor, o dare dc sca
mă asupra modului dc gospo
dărire a pădurilor comunale în 
cursul anului expirai,

B. Atribuțiile comitetelor de 
gospodărire a pădurilor comu
nale.

ART. 19. — Comitetul de gos
podărire a pădurilor comunale 
arc următoarele atribuții :

a) sprijină aducerea la în
deplinire a măsurilor stabilite 
de comitetul executiv al consi
liului popular comunal privind 
gospodărirea pădurilor;

b) participă, prin membrii 
săi, împreună cu delegații comi
tetului executiv aJ consiliului 
popular comunal, ia lucrările 
de amplasare a parchetelor dc 
către ocoalele silvice, la recep
ția lucrărilor silvice executate 
de inspectoratele silvice pc ba
ză de contract și la controlul 
exploatării masei lemnoase, sor
tării și inventarierii materia
lelor lemnoase;

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

d) prezintă comitetului exe
cutiv al consiliului popular co
munal lista nominală — pc fa
milii — a țăranilor din comună 
propuși să li sc vîndă materiale 
lemnoase pentru nevoile lor 
gospodărești;

e) prezintă comitetului exe
cutiv al consiliului popular co
munal lista nominală a persoa
nelor cu greutăți materiale deo
sebite cc fac parte din catego
riile bătrîni, orfani, văduve, in
valizi, și cantitățile de material 
lemnos propuse a li sc acorda 
gratuit pentru nevoile lor gos
podărești;

f) controlează, prin membrii 
săi, dacă vînzarea sau acorda
rea gratuită a materialelor lem
noase se fac cu respectarea dis
pozițiilor legale și aprobărilor 
comitetului executiv al consi
liului popular comunal, dacă sc 
întocmesc acte de vînzarc co
recte și sc încasează prețurile 
legale,

g) sprijină comitetul executiv 
al consiliului popular comunal 
la antrenarea tineretului și ță
rănimii pentru executarea prin 
muncă,patriotică a lucrărilor dc 
împăduriri și refacere a pădu
rilor;

h) întocmește și prezintă a- 
nual, în fața adunării delega
ților pc comună, prevăzută la 
art 18 litera p, dări de seamă 
asupra activității depuse.

C. Atribuțiile comitetelor c- 
xecutive ale consiliilor populare 
județene.

ART. 20. — Comitetul execu
tiv al consiliului popular jude
țean are următoarele atribuții i

a) înaintează spic aprobare 
ministrului agriculturii, indus
triei alimentare, silviculturii și 
apelor proiectele de amenaja
mente silvice;

b) analizează planurile anuale 
ale lucrărilor de împăduriri, 
refacere și protecție a păduri
lor, precum și cele de îngri
jire și conducere a ărboretc- 
lor, le supune spic aprobare 
consiliului popular județean și 
urmărește -aducerea lor la în
deplinire;

c) aprobă planurile anuale 
de venituri și cheltuieli pentru 
pădurile cc le administrează co
mitetele executive ale consiliilor 
populare comunale din județ și 
urmărește aducerea lor la în
deplinire;

d) ia măsuri ca repartizarea 
și valorificarea de către comi
tetele executive ale consiliilor 
populare comunale a -materia
lelor lemnoase ce urmează a 
se livra cooperativelor agricole 
dc producție, a se vinde pentru 
nevoile obștești și pentru ne
voile gospodărești ale țăranilor, 
precum și acordarea gratuită 
dc materiale lemnoase unor ca
tegorii de persoane, să se facil 
In cadrul actelor legale și cu 
respectarea prevederilor actelor 
normative privind raționaliza
rea consumului de material 
lemnos;

e) urmărește ca exploatarea 
masei lemnoase să se execute 
. u respectarea prevederilor le- 
gale, iar materialul lemnos să 
sc sorteze corespunzător pentru 
a se realiza cantitățile și cali
tățile prevăzute în actele de 
punere în valoare;

f) îndrumă și controlează ac
tivitatea comitetelor executive 
ale consiliilor populare comu
nale privind gospodărirea și 
paza pădurilor; efectuează prin 
personalul său de specialitate 
controlul gestionării materiale
lor lemnoase și produselor ac
cesorii ule pădurii;

g) analizează dările dc sea
mă privind gospodărirea pădu
rilor, primite dc In comitetele 
executive ale consiliilor popu
lare comunale, pentru anul ex
pirat; întocmește și înaintează, 
anual, Comitetului de Stat pen
tru Economia și Administrația 
locală, pînă la data dc l.i fe
bruarie a anului următor, o in
formare privind rezultatele ob
ținute in activitatea de gospo
dărire a pădurilor administrate 
de comitetele executive ale con
siliilor populare comunale din 
raza județului.

D Atribuțiile Ministerului A- 
gri'iilturii, Industriei Alimenta
re, Silviculturii și Apelor, ale 
institutului dc cercetări, studii 
și proiectări silvice, ale inspec
toratelor silvice, precum și ale 
ocoalelor silvice.

ART. 2L — Ministerul Agri
culturii. Industriei Alimentare, 
Silviculturii și Apelor arc ur
mătoarele atribuții :

a) urmărește ca gospodărirea 
pădurilor și a celorlalte tere
nuri ce fac parte din fondul 
forestier administrat de comi
tetele executive ale consiliilor 
populare comunale să se facă 
pe bază de amenajamente * sil
vice întocmite corespunzător 
principiilor privind continuitatea 
producției forestiere .și sporirea 
potențialului acestor păduri ; a- 
probă amenajamentele silvice 
respective și controlează apli
carea prevederilor lor ;

b) stabilește măsuri pentru 
combaterea dăunătorilor vege
tației forestiere și pentru paza 
acestor păduri împotriva incen
diilor, controlează aplicarea a- 
cestora :

e) asigură amplasarea și pu
nerea în valoare a masei lem
noase prevăzute în planul de 
stat a se recolta din aceste pă
duri și stabilește epocile și mo
dalitățile de tăiere, scoatere și 
transport a materialului lemnos 
din păduri ;

d) avizează propunerile ce se 
fac. potrivit prevederilor lega
le, pentru scoateri și transmi
teri de terenuri din acest fond, 
precum și pentru defrișarea u- 
nor păduri, pentru nevoile de 
investiții sau producție ale al
tor ramuri ale economiei na-

. ționale ;
e) ia măsuri pentru asigura

rea materialului săditor nece
sar lucrărilor de împăduriri 
planificate a se executa în fon
dul forestier administrat de 
comitetele executive ale consi
liilor populare comunale.

ART. 22. — Institutul de cer
cetări, studii și proiectări silvice 
are următoarele atribuții i

a) efectuează, pe bază de 
contracte, cercetări științifice 
în vederea dezvoltării fondului 
forestier aflat în administrarea 
comitetelor executive ale con
siliilor populare comunale și a 
ridicării producției și producti
vității acestor păduri, prin plan
tarea terenurilor despădurite, 
refacerea arborctelor de pro
ductivitate inferioară și îmbu
nătățirea compoziției arborete- 
lor cu specii repede crescătoa
re și de valoare economică ri
dicată ;

b) întocmește, pe bază de 
contracte, proiecte dc amenaja
mente silvice ale acestor pă
duri.

ART. 23. — Inspectoratul sil
vic are următoarele atribuții i

a) avizează proiectele planu
rilor anuale ale lucrărilor de 
împădurire, refacere și protec
ție a pădurilor și celor de în
grijire și conducere a arboretc- 
lor întocmite de comitetele e- 
xecutive ale consiliilor popu
lare comunale împreună cu o- 
coalele silvice ;

b) stabilește, în conformitate 
cu amenajamentcle silvice și în 
limita unei singure posibilități 
anuale prevăzută de acestea, 
volumul de masă lemnoasă ce 
se poate exploata în fiecare 
an ;

c) încheie cu comitetele exe
cutive ale consiliilor populare 
comunale contracte pentru exe
cutarea lucrărilor anuale de 
împăduriri, refacere și protec
ție a pădurilor, a celor de în
grijire și conducere a arborcte
lor, precum și a celor de pu
nere în valoare a masei lemCAPITOLUL VI

Dispoziții finale și tranzitorii
ART. 25. — Prevederile pre

zentei legi se aplică în mod 
corespunzător și pentru păduri
le administrate de comitetele 
executive ale consiliilor popu
lare municipale și orășenești.

ART. 26. — Comitetul de 
Stat al Planificării și Ministe
rul Finanțelor, la propunerea 
Ministerului Agriculturii, Indus
triei Alimentare, Silviculturii 
și Apelor, vor modifica indi
catorii economici și financiari 
planificați, cu influențele ce 
decurg din aplicarea prezentei 
legi.

ART. 27. — Prezenta lege 
inlră in vigoare după 30 de 
zile de la publicarea în Buleti 
nul Oficial al Republicii Socia
liste România. Pe aceeași dată 

noase de exploatai și la masuri 
pentru aducerea la îndep''*ilre 
a tuturor ob'iqațillor prevăzute 
in contracte ;

d) acordă asistența tehnică- 
b>1 vicii necesară bunei gospo
dării) a pădurilor admin .tra
te dc comitetele executive </e 
consiliilor populare comunale 
și exercită îndrumarea și con
trolul acestei activități ;

c) livrează, contra plată, ma
terialul săditor necesar execu
tării lucrărilor dc împădurire 
în aceste păduri ;

f) efectuează controale prin 
sondaj asupra respectării dispo
zițiilor legale privind termene
le, modalitățile și epocile de 
tăiere, scoatere și transport a.'e 
materialului lemnos din pă
duri, precum și a celor de gos
podărire și paza pădurilor ad
ministrate de comitetele exe
cutive ale consiliilor populare 
comunale ;

g) întocmește și înaintează, 
anual, Ministerului Agriculturii, 
Industriei Alimentare, Silvicul
turii și Apelor, pînă la 13 fe
bruarie a anului următor, o in
formare privind modul de gos
podărire Și pază a pădurilor 
administrate de comitetele exe
cutive ale consiliilor populare 
comunale din județ, în anul 
expirat.

ART. 24. — Ocolul silvie arc 
ui-mătoarcle atribuții :

a) ține evidența pădurilor și 
terenurilor ce constituie fond 
forestier administrate de comi
tetele executive ale consiliilor 
populare comunale ;

b) colaborează cu comitetele 
executive ale consiliilor popu- . 
laie comunale la întocmirea 
proiectelor planurilor anuale a- 
)e lucrărilor de împăduriri, re
facere și protecție a pădurilor 
și celor de îngrijire și conduce
re a arborctelor ; execută obli
gațiile ce-i revin conform con
tractelor încheiate între inspec- 
torattfi silvic și comitetul exe
cutiv al consiliului popular co
muna) pentru executarea aces
tor lucrări ;

c) amplasează parchetele a- 
nuale; întocmește și aprobă 
actele de punere in valoare 
pentru masa lemnoasă aproba
tă de inspectoratul silvic d se 
exploata anual și ie predă co
mitetului executiv al cons'liu- 
lui popular comunal :

d) sprijină comitetele execu
tive ale consiliilor populare co
munale ca exploatarea masei 
lemnoase să se facă cu respec
tarea prevederilor legale și sor
tarea materialului lemnos’ex
ploatat să sc facă corespunză
tor pentru a se realiza cantită
țile și calitățile prevăzute in 
actele de punere în valoare ;

e) se îngrijește de instruirea 
pădurarilor comunali :

f) controlează din punct de 
vedere tehnic-silvic gospodări
rea pădurilor administrate de 
comitetele executive ale consi
liilor populare comunaie, pre
cum și paza acestora, executând 
trimestrial cîte ud control de 
fond în fiecare canton al aces
tor păduri și sesizează comitete
le executive ale consiliilor 
populare comunale asupra con
statărilor efectuate ;

g) asigură rezolvarea, con
form prevederilor legale, a pro
ceselor verbale încheiate de 
pădurarii comunali pentru con
statarea contravențiilor silvice 
săvîrșite în pădurile adminis
trate de comitetele executive 
ale consiliilor populare comu
nale ; înaintează la organele de 
urmărire penală procesele ver
bale de constatare a infracțiu
nilor silvice săvîrșite în aceste 
păduri ;

h) participă la adunările a- 
nuale ale delegaților pe comu
ne, în care se analizează activi
tatea de gospodărire a păduri
lor administrate de comitetele 
executive ale consiliilor .popu
lare comunale, situate în raza 
de activitate a ocolului silvic, 
dă lămuririle necesare și face 
propuneri pentru buna desfășu- 
raj-e a acestei activități ;

i) dă sprijin comitetelor exe
cutive ale consiliilor populare 
comunale la întocmirea dărilor 
de seamă anuale privind gos
podărirea pădurilor administra
te de acestea.

Hotărîrea Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român 
și Consiliului de Miniștri nr. 
2 315 din 19 noiembrie 1954 cu 
privire la îmbunătățirea apro
vizionării cu materia) lemnos 
a țărănimii muncitoare. Regu
lamentul pentru administrarea 
și gospodărirea pădurilor de 
folosință comunală, aprobai 
prin llotărîrea Consiliului de 
Miniștri nr. 895 din 3 iunie 
1955, și Hotărîrea Consiliului 
de Miniștri nr. 755 din 6 apri
lie 1968, privind unele măsuri 
pentru executarea lucrărilor d< 
împădurire și refacere a pădu
rilor de folosință comunală, 
precum și orice alte disperi! 11 
contrare prezentei legi, »• a- 
brogfl.
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Conferințe pentru dări de seamă și alegeri 
în organizațiile sindicale

P1NTRU Cț ACTIVITATEA IA DEPOUL UI 
PETKOSANI SA fit 

MAI EFICIENTA SUB TOATE ASPECTELE
Din darea dc seamă prezen

tată in fața celor 165 delegați 
prezenți la conferința comitetu
lui sindicatului dc la Depoul 
dv Tocomo’i'e CJ'.R. Petroșani 
n rezultai o Lmbwnirfftțire sub
stanțială a muncii sindicale, ca 
urmare o spUcăril în practică 
a hotărârilor plen.’iei C.C. al 
P-C.R. din februarie 1971 șî ale 
Congresului sindicatelor din a- 
eest an. Astfel, perfecționarea 
stilului și metodelor dc mun
că a dus la o mai bună cu
prindere și mobilizare a ce4or 
ce muncesc la înfăptuirea sar- • 
cmitor de producție, la reali
zarea și depășirea prevederi
lor de plan și a angajamentelor 
luate în întrecerea socialistă. 
Sarcinile pc 1) luni, privind 
productivitatea muncii, au fost 
realizate in proporție dc 101, 
respectiv 101.B la sută. Prețul 
d< cost a fost redus cu peste 9 
U» sută, rcalizîndu-se pe aceas
tă cale economii in valoare de 
peste 1 700 000 Ic S-au econo
misit 2 446 tone combustibil 
convențional.

Dobîndirea acestor succese a 
fost posibilă prin preocuparea 
comitetului sindicatului, sub 
conducerea comitetului de partid 
ți cu sprijinul organizației 
U.T.C., față de buna organiza
re a întrecerii socialiste pe 
brigăzi de locomotive, ture de 
serviciu, echipe dc reparații, 
în centrul căreia au fost puse 
obiective majore cum sînt t în
treținerea tehnică și termoteh- 
nică a locomotivelor și exploa
tarea lor judicioasă; îmbunătă
țirea calității reparațiilor; re
ducerea timpului de imobiliza
re a locomotivelor în repara
ții ; respectarea normelor pri
vind siguranța și regularitatea 
transporturilor ; reducerea con
sumului specific dc combustibil 
și lubrifianți și altele

Avîndu-se în vedere trecerea 
dc la locomotivele cu aburi la 
dicselîzare, iar în perspectivă 
trecerea la electrificarea trac
țiunii. o deosebită atenție s-a 
acordat calificării și ridicării 
nivelului de calificare a perso

nalului dc locomotivă. Numai 
in anul 1971 s-au calificat In 
cadrul depoului 28 fochiști, 19 
mecanici de locomotive cu abui i 
și 4) mecanici ajutori pentru 
locomotivele Diesel electrice.

Grija comitetului sindicatului 
față de buna desfășurare a 
muncii politice și cultural-edu
cative de masă, de realizarea 
prevederilor contractului colec
tiv, îmbunătățirea condițiilor 
dc muncă și de viață ale sala- 
riaților a fost apreciată de 
partidpanții la discuții care au 
caracterizat în final ca bună 
activitatea desfășurată de co
mitetul sindicatului în perioada 
scursă de la alegerile preceden
te și pînă în prezent. Mutând 
centru) dc greutate al muncii 
in grupele sindicale, ajutmdu-le 
în pregătirea ședințelor lunare 
și ținerea cu regularitate i 3- 
ccstOra — în discuția cărări 
s-au pus probleme majore la 
ordinea rilci privind procesul 
de producție, munca politică și 
cullural-educativă de masă, în
trecerea socialistă și altele — 
s-a reușit să se întărească
paritatea dc mobilizare a gru
pelor și, implicit, legătura lor 
cu masa de muncitori.

Pozitiv este faptul că darea 
de seamă nu s-a mărginit la 
o simplă înșiruire a succeselor 
obținute de către comitetul sin
dicatului. Atît în materialul 
prezentat cit și în discuțiile ce 
s-au purtat au fost scoase în 
evidență și criticate o serie de 
lipsuri, iar. concomitent, 1 s-au 
recomandat noului comitet, mă
suri eficiente pentru lichidarea 
grabnică a neajunsurilor. Așa, 
de exemplu, a calificat ca ne- 
corespunzâtoarc preocuparea co
mitetului sindicatului față de 
activitatea de inovații. In anul 
1971 au fost prezentate doar 
două propuneri de inovații. S-a 
făcut propunerea referitoare la 
întocmirea unui plan tematic 
privind problemele ce se vor 
rezolva in cadrul depoului și 
organizarea unui concurs care 
să stimuleze activitatea de ino
vații. S-a mai arătat că nici

ca-

mwa politică și cu)tural-edu- 
cativă de masă nu sc ridică 
întrutotul In nivelul cerințelor, 
lvj gazeta dc perete, articolele 
nu se schimba la timp și nu 
reflectă succesele în producție 
ale colectiv ului, nu se ia opera
tiv atitudine fermă în cazul u- 
nor abateri de la disciolim în 
muncă. Biblioteca are puțini 
cititori față dc numărul salarln- 
ților din depou. Dcsi există 
condiții, comitetul sindicatului 
nu s-o preocupat de organiza
rea unei brigăzi artistice de a- 
eitațic. «Avem salariati — s-a 
arătat la discuții — cu reale 
aptitudini, dornici să activeze 
in cadrul unei formații orches
trale sau corale însă care nu 
au fost atrași, organizați în ast
fel dc formații".

In cadrul dezbaterilor confe
rinței s-a ridicat, de asemenea, 
problema necesității unui eănrin 
pentru tinerii angajați în acti
vitățile feroviare din munici
piul Petroșani. Prin înființa
rea unui astfel de cămin se vor 
crea condiții de viață mai bune 
— intr-un cadru colectiv — ti
neretului feroviar, jar el ar pu
tea fi mai ușor cuprins în 
munca de educație în scopul 
formării lui în spiritul înalte
lor exigențe puse de partid.

întreaga dezbatere a confe
rinței a reflectat hotărârea fer
mă a masei membrilor dc sin
dicat de la Depoul de locomo
tive din Petroșani de a face 
totul ca, sub conducerea comi
tetului dc partid, să dea un 
sprijin activ noului comitet al 
sindicatului, să depună și în 
viitor eforturi susținute pentru 
înfăptuirea încă din primele 
zile ale anului 1972 a sarcinilor 
sporite ce le stau în față pen
tru îndeplinirea exemplară a 
sarcinilor actualului cincinal, 
pentru creșterea contribuției 
colectivului de feroviari la *- 
pera de făurire a societății so
cialiste multilateral dezvoltate 
în patria noastră.

Iosif DAVIDActivitatea grupelor sindicale la nivelul noilor sarcini
în cadrul grupelor sindicale 

din sectoarele E.M. Dîlja au 
avut ,’oc adunările generale de 
dări de seamă și alegeri. Din 
dările de seamă prezentate de 
organizatorii de grupe sindicale 
din sectoarele I. IL V, VI și 
celelalte, din discuțiile purtate 
de participanți a reieșit mo
dul in care grupele sindicale 
s-au preocupa* de mobilizarea 
colectivelor. în rîndul cărora 
feți desfășoară activitatea pen
tru realizarea sarcinilor de 
plan, a angajamentelor de în
trecere, întărirea disciplinei în 
muncă. îngrijirea și folosirea 
deplină a utilajelor din dotare 
și multe alte probleme.

Munca sindicală s-a răsfrînt 
In mod pozitiv asupra activi
tății de producție. Nu există 
sector care să nu-și aibă frun
tașii și evidențiațij săi. Brigă
zile de mineri conduse de Gheor
ghe Opreanu, Petru Molocea 
și Peiro Scredeanu din seclo-

rul I. Ștefan Ghioc și Aurel 
Juravlea din sectorul II, Gri- 
gore Kadar, Constantin Scuta- 
ru și Gabor Levai din sectorul 
V și multe altele sînt bine cu
noscute prin producția sporită 
și randamentele mari realizate.

Ținînd cont de sarcinile spo
rite ce revin colectivului E.M. 
Dîlja în anul viitor, șeful de 
brigadă Petru Scredeanu, ing. 
Ioan Ceaureanu, șeful sectoru
lui de transport, ing. Ioan Ciu
ta. șeful sectorului I și aJți vor
bitori au subliniat necesitatea 
ca grupele sindicale să mobi
lizeze toți salariații din sfera 
lor de activitate la întrecerea 
pentru îndeplinirea și depăși
rea sarcinilor de plan, să mili
teze pentru întărirea discipli
nei în muncă, pentru ca gru
pele sindicale să se achite de 
sarcinile cc le stau în față.

Petru GAINA 
membru in comitelui sindica

tului de la E.M. Dil.îa

Treptele
(Urmare din pag. 1)
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noastrăRedacția
face cunoscut cititorilor că ■

SE POT REÎNNOI 
ABONAMENTELE 

LA ZIARUL

■

„Steagul roșu41
pe anul 1972.

Asigurați-vă din timp abonamentul 
la ziarul dv. preferat.

Tovarăși mineri, constructori, metalurgiști, 
textiliști, forestieri, salariați din toate unitățile 
economice și instituțiile din Valea Jiului

Abonați-vă la ziarul „Steagul roșu“

care vor so știe mereu mai 
mult și au condiții. Secția și-a 
îndeplinit planul onuol la pie
se de oțel șl l-o depășit cu 
47 de tone, Io fontă - cu 115 
tone, Io metol cu 21 tone ; pe 
ici, pe colo or moi fi ciievo 
neojunsurî. In secție nu-s o- 
parate de măsură și control, 
șarjele se loornă „Io ochi". 
Cereii s-ou făcut destule dor... 
cei in drept de Io Centrala 
cărbunelui or trebui să răspun
dă moi prompt..."

Oomenii secției turnătorie a 
U.U.M.P. ou învățat să pri
vească plini de răspundere pro
prio muncă, să gindeoscă, să 
se frămînte cum efortul lor 
poote să lie moi rodnic. A- 
ceosto mentolitote, caracteris
tică muncitorului inointot, con
știent de rolul său într-o în
treprindere sociolistă, o devenit 
încetul cu încetul proprie fie
cărui component ol secției. Oa
menii turnătoriei sînt un fel de 
ortiști. De un fel deosebii in
să. Nu brodează cu ocul, nu 
desenează, ei dou formă me
talului, ii creează noi valențe 
— o oiță unică in felul ei. 
Deci, piesele turnate, operațiu
ne pe core o foc oameni cu 
experiență, cere acuratețe, evi
tarea risipei de metol. E in
grat să alegi nume și perfor
manțe, dar măcar de Tudor 
Aileni, Stan Lungu, Tudor Ru- 
su, Mircco Pavel, Ion Șerban, 
trebuie să amintim, de miinile 
lor inteligente, core se infier- 
bintă pe formele viitoarelor 
piese. Sau pe Traian Ceață, 
tinărul firav și timid, care e de 
lapl un „boboc”, dar pentru 
care respectul față de meseria 
aleasă e un fel de crez, am 
putea spune.

Alături, in clădirea „maeștri
lor” care dau față pieselor — 
modelorii. Ei sint colaboratorii 
cei moi opropioți oi turnători
lor. Ion Șerban, e șeful brigă
zii complexe de oici, cu un 
număr de 35 de membri, ol 
căror gust profesional și o că
ror indeminore modehoză me-

Foto : I LEONARDDepozitul E. M. Vninotisn dc la Iscroni c..... aprovizionat".

Deservirea populației
(Urmare din pag. I)

vc sc va da în funcțiune în tri
mestrul I 1972; spâlăloria-cură 
țătoria-boiangeria din Livczoni, 
înzestrată cu cele mai modei 
nc utilaje atît din import cit 
și indigene, cc va fi dată în 
folosință în trimestrul II 1973 
deservind întreaga populație din 
Valea .Jiului; grupul dc atelie
re mixte (tîmplăric, reparații 
auto-moto, tinichigcrie, con
strucții metalice etc.) situai tot 
în Livcz.cn i, cu termen de pre 
dare în trimestrul IV 1974. In 
acest cincinal va crește numă
rul cooperatorilor eu încă 200 
dc membri, al unităților dc de
servire cu 15, iar al activități
lor cu 5. Tot în această perioadă 
se va construi și da in folo
sință un bloc cu 20 dc apar
tamente pentru familiile coope
ratorilor noștri. In comui 
nița se va înființa o 
de 
pe 
dc

organizate de U.C.E.C.O.M. în 
diferite ramuri de activitate. In 
vederea unei deserviri cît mai 
bune a populației cu produse de 
calitate superioară, conducerea 
cooperaiivei meșteșugărești' .l1- 
nirea* a luat măsuri încă din 
acest an trimițând In cursurile 
de maiștri mai inulți coopera
tori din citeva ramuri de acti
vitate. Această acțiune o vom 
extinde la toate activitățile «e 
Ic desfășurăm in cadrul unită
ților de deservire

PCTIÎOȘANI — 7 Nolem- 
brie : După vulpe (27—29 de
cembrie); Republica : Căliți 
în fo( (27—29 decembrie); 
LONEA — Minerul: Iubire 
(27—29 decembrie) ; VUL
CAN ; IJItimu) samurai (27—

LABIȘ poet al simțirii
Anul trecut a încetat din 

viață poetul Paul Celan. li ci
tisem versurile, ]<• admirasem 
originalitatea, sunetul pur, 
metalic și în noaptea acec-i, 
următoare celei in cure a- 
flascm vestea am înec n at să 
scriu citeva rinduri. Mă gîn- 
disem Iu „AJbutrpsul- lui 
Baudelaire și apoi brusc?, la 
„Albatrosul in îs" al lui Labiș.

O sfîntfi mlnie, un pumn 
încleștat pentru acest tra
gic destin al poeziei ro
mâne de a despărți de fiii 
săi prea tineri : Cîrlova, 51- 
hleanu, Labiș. Se spune des
pre Labiș c-ar fi ajuns un 
alt Eminescu. Nu știu și nu 
cred că a-stu are vreo impor- 
tanță l abîș este cert un poet 
MARE. Există in acest .co
pil teribil" ce se cre
dea egalul lui Arghez) și 
fratele hii Rimbaud o neis
tovită patimă pentru Adevăr. 
Nu știu cum sună miix ina 
aceasta ; „contradicția miște

legenda", nu știu cit dc le 
ricil exprimată e. dai șt'a 
că ea se mulează perfec t pe 
chipul poetului. Și luibiș că
mine ucel Izvor, abia țișn't 
din stincă, cu apă curau» ca 
lacrima 'inul zeu : Sint două
zeci de uni șl încă unul/ 
N-aș vrea nici unul «să îl 
dau minciunii” Prin ce în- 
tîmplarc a soartcl ..Moartea 
căprioarei" scrisă la 17 ani 
împreună cu numele liadi-s 
din franceză al poetului il-a 
blche — Căprioara) avea să 
devină „porecla- poetului ?

Labiș trăiește printre noi 
adăugind cil flecare an Un 
nou inel de logodnă (asemeni 
copur ilor) po< zi< i. Să nu în
chidem Ochii, s>ă-i ținem des
chiși, chiar dacă avem dinții 
încleștați. Să murmurăm a 
salut verbul său optimist : 
.Să stapînim durerea care 
pe om se pune'.

Lucian STROCHI

RADIO
MIERCURI 29 DECEMBRIE

ma Bă- 
unitatc 

croitorie și una dc cizmărie, 
lingă cele existente acum, 
tîmplăric și frizerie.

Pentru creșterea gradului 
calitativ al deservirii popu
lației. ce măsuri a luat 
conducerea cooperativei și 
cum va asigura in viitor 
această cerință care stă in 
fața unităților cooperativei ?

In atenția conducerii coope
rativei a stat totdeauna deser
virea populației cu lucrări dc 
bună calitate și în acest scop 
am organizat cursuri dc specia
lizare, dc ridicare a calificării 
cadrelor, schimburi dc expe
riență în multe localități din 
țară și străinătate, pentru di
ferite activități. Cooperatorii 
noștri au participat la cursurile 
de specializare organizate dc 
U.C.E.C.O.M. în ramurile : con- 
fecții-îmbrăcămintc, coafori-fri- 
zeri, radio-TV. Calificarea co
operatorilor se va face și în 
viitor prin școlile profesionale

măiestriei

o-

toiul. Beneficiorii, le-ou admi
rat, nu o dată, măiestria. De
sigur, li se prezintă „scheme”, 
o schiță in toată regula, dor 
de Io aceste schițe și pină la 
formula definitivă odeseori e 
cale lungă, lată pe moistrul 
Ion Ludinos ; inspirat și neli
niștit totdeauna, ambițios co 
formele să iasă ..o-ntiio” - oici 
o început ucenicio, oici o cres
cut, s-o format co om, ca spe
cialist. loon Ivu, Ion Lăbon, 
harnici și inventivi, poate că 
și onii și-au spus cuvintul, 
amprenta măiestriei, o dragos
tei pentru ceea ce foc.

Din turnătorie, co de altfel 
în intreogo uzină nu lipsesc 
femeile. Ilinco Andrei, intru- 
chipareo calmului, firea ceo 
rezistentă Io posibile tentații de 
o aluneco de Io „mersul”
bligator ol formotorului, core 
o pot stinjeni. In celololt ca
păt al halei Moriooro Duțo, 
de o febrilitate și o mobilita
te juvenilă, core te fac să uiți 
că-i intr-o secție cu bărboți 
cind îți spune : ..Docă nu ne 
respectă, știm noi cum să-i pu
nem Io punct, doar sîntem to
varăși de muncă, ce noibo” I 
Soveto Rodu, glumeață, bătă
ioasă, ingeniooso, rezolvă orice 
dificultăți. Contrastînd cu ea 
(și ca fire) —blindo Sofico Ma- 
teioș. Și pentru că ne aflăm 
intr-o hală de turnătorie, me
talul necesită, ca orice naștere, 
o veghe ; „să nu-i uit pe 
maiștri !" mi-a zis ..șeful”. Va- 
sile Căprar, moi are un fra
te, pe Niculac, iot maistru și 
el...

E in foța biroului, 
om cu 
jii supți, omul care dă vorbe
lor contur numai după o pro
fundă meditație. „Cind vor
bești, nu oi timp de gîndira”, 
îmi spune. El e un om obiș
nuit. li place să se dăruiască 
meseriei.

Șeful secției turnătorie, ingi
nerul Ion Boța, omul pe care 
nimeni din U.U.M.P. nu-l știe 
să-și fi luat cuvintul inopoi. 
Modestie, demnitate... Cuvintul 
dot e faptă.

Același
privire sincera și obro-
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■ ■ ■

■

■
■

E 
a

□

■

■■

Venind in intimpiiuirea 
cerințelor populației, cum 
înțelege conducerea coope
rativei să rezolve această 
problemă raportată la sec
țiile care întrețin relații di
recte cu cetățenii ?

lnțclcgînd această problemă 
drept una din cele mai actuale 
cerințe ce ne stau în față, am 
luat măsuri de aprovizionare 
cu materialele solicitate la toa
te unitățile in mod ritmic și 
în cantități suficiente, am uti
lat și continuăm să înzestrăm 
toate unitățile cu utilaje mo
derne pentru a putea da un 
randament sporit, executînd in 
același timp lucrări de înaltă 
calitate. Se vor lua măsuri pen
tru modernizarea tuturor uni
tăților și asigurarea unui grad 
estetic corespunzător. Ne vom 
ocupa in cea mai marc măsură 
de educarea tuturor membrilor 
cooperatori în spiritul discipli
nei muncii și echității socialiste, 
pentru deservire cit mai bună, 
vliminind astfel nemulțumirile 
clienților. Pentru ridicarea ni
velului politico-ideologic și cul
tural al cooperatorilor vom in
tensifica acțiunile cultural-edu
cative de masă, prin lectorate, 
expuneri de conferințe, con
cursuri „Cine știe, cîștigă", seri 
literare ele. O atenție deose
bită o vom acorda brigăzii ar
tistice de 
diție in

29 decembrie) ; LUPENI — 
Cultural : Start la moșteni
re (26—30 decembrie); Mun
citoresc ; Mihai Viteazul, se
riile I și II (28—29 decem
brie) ; PAROȘENI. Slujnica 
(29—30 decembrie) ; URI
CANI : Omul orchestră (29—
30 decembrie).

PROGRAMUL I : fi,00 Mu
zică și actualități; 7.00 Ra
diojurnal; 8,30 La microfon, 
melodia preferată; 9,00 Bu
letin de știri; 9,30 Viața căr
ților: 10,00 Buletin dc știri; 
10,05 Ionel Budiștcanu, solist 
și dirijor; 10,30 Vreau să 
știu; 11,00 Buletin dc știri; 
11,03 Intermezzo cu orchestra 
Dinu Șcrbăncscu; 11,13 Con
sultație juridică; 11,30 Sub 
flamuri de partid biruitoare ; 
14,40 Muzică populară; 13,0o

Buletin de știri; 13,05 Creș
tere și eficiență economică; 
15,30 Pagini vocale și orches
trale din muzica dc estradă; 
Ki.OO Radiojurnal; 18,15 Pie
se corale; 16,30 Muzică u- 
șoară: 17,00 Antena tinerelu
lui; 17,30 Concert dc muzică 
populară; 18,00 Orele scrii; 
20,05 Zece melodii preferate; 
20,40 O cîhtăreaț<i a plaiu
rilor năsâudcnc : Marioura 
Precup; 21.00 Revista șlagă
relor; 22.00 Radiojurnal; 22,30 
Concert de scară; 22,55 Mo
ment poetic; 23,00 Concert dc 
scară (continuare); 24,00 Bu
letin de știri: 0,03—6,00 Es
trada nocturnă.

agitație care arc tra- 
coopcrativa noastră.

Ani 
titorii 
cu acțiunile ce k ...... 
niza in viitor pentru creș
terea personalității și pres
tigiului unităților coopera
tivei meșteșugărești. Ce ne 
puteți spune in acest sens ?

dori să informăm ci- 
ziarului și in legătură 

veți orga-

In vederea ridicării presti
giului cooperației vom crea noi 
modele în ramurile pielc-încăl- 
țăminte, confecții-îmbrăcăminte 
după comandă, lenjerie, blănă
rie, cojocărie, tricotaje etc. Co
operatorii vor depune toate e- 
forturile pentru executarea la 
timp și ireproșabil a tuturor 
comenzilor. Vom populariza 
produsele și serviciile execu
tate dc cooperatori prin orga
nizarea paradei modei in mu
nicipiul Petroșani. De aseme
nea vom deschide o expoziție 
cu vînzare a produselor și vom 
continua schimburile de expe
riență în toate ramurile de ac
tivitate. Tot în acest scop vom 
extinde calificarea cooperatori
lor și vom înființa noi ramuri 
de activitate în domeniul foto- 
eeramică, ne vom pregăti serios 
pentru a participa la concursu
rile organizate pe linia coope
rației meșteșugărești.

Prestigiul și personalitatea se 
cîștigă în primul rînd prin mun
că de calitate și acest lucru îl 
înțeleg toți cooperatorii.

PILONII 
MINEI 

(Urnpu e din pag. 1) 

și braț se simte că au greu- 
•tate...H

A trebuit să treacă destul 
timp pentru a-1 cunoaște mai 
îndeaproape pe Gheorghe 
Nistor, cu prilejul unei in- 
lîlniri întîmplătoare în pito
rescul oraș a] minerilor; la 
„ort' nu își permisese să de
pășească cadrul strict și, oa
recum, convențional al discu
țiilor tehnice, evitînd orice 
irosire a timpului...

«Meseria noastră, l-am au
zit înlr-un moment dc ră
gaz, nu este potrivită pentru 
cei care vor să iasă prea re
pede și prea mult în eviden
ță. Este o luptă surdă, o în
cleștare neîntreruptă cu pia
tra din care recompensat va 
fi doar acela care știe să 
reziste". O sinteză sensului 
muncii ortacilor săi. și l-am 
crezut pentru că ni s-a pă
rul a avea acoperirea unei 
experiențe de o viață. Ori
cine poate admira felul în 
caro brigada lui Gheorghe 
Nistor a realizat săparea 
unuia din obiectivele impor
tante ale exploatării : puțul 
vest. O mînă de oameni ca
re au știut să învingă, prin 
stăruința dc zi cu zi, difi
cultățile apărute la tot pa
sul. emanații de metan și de 
apă, capriciile straielor de 
roci, adversitatea anotimpu
rilor și care, întrebați fiind, 
plasează printre cauzele reu
șitei caic lc-a umplut la toți 
sufletul de bucurie, compe
tența dovedită și înțelege
rea cu care au fost perma
nent înconjurați de către șe
ful lor — „nea Gheorghe".., 

Dc curînd Gheorghe Ni§- 
tor, împreună cu brigada sa, 
a trăit emoțiile atingerii co
tei jompului puțului est... In 
curînd vor porni la dezle
garea tainelor noului orizont 
400 al minei Uricani și ale 
cîmpului minier Hobiceni, 
care vor constitui pilonii dc 
mîine ai minei.

Profile în ani !

T V
MIERCURI 29 DECEMBRIE

18,00 Mult e dulce și fru
moasă...

18,15 La încheierea anului 
muzical 1971.

19,00 Avanpremieră.
19,10 Tragerea Pronoexpres.
19,20 1 001 de seri. Povestiri 

de iarnă : .Steluța”.

19.30 Telejurnalul de scară. 
20,00 1971. Anuarul economic

TV.
20.30 Film artistic: .Aida". 

Un fihn-spectacol avînd 
în rolurile principale pe 
Sophia Loren, L. Della 
Marra. A. Poli, Renata 
Tebaldi.

22,10 Teleglob. Cuba (repor
taj).

22.30 Selecțiuni din finala 
Concursului internațio
nal dc muzică ușoară 
„Cupa Europei" — Bel
grad 1971.

22,50 Telejurnalul de noapte.

Rezultatele 
tragerii la tombola 

organizată la 
Petrila

Au ieșit ciștigăloare urmă
toarele numere : 2 882 — ara
gaz cu butelie; 4 625 — re- 
șou cu butelie; 4 630 — radio 
.Albatros"; 79 — ceas de mî
nă; 3 601 — ceas do mină; 
3 618 — ceas de mină: 1510
— aspirator .Ideal"; 182 — 
stilou; 1 302 — stilou: 2 770
— stilou: 3 583 — stilou; 
2 416 stilou: 715 — candela
brul 3 229 — filtru cafea; 
1 914 — covor persian; 208
— cuvertură; 3 416 — cuver
tură: 834 — față do masă; 
833 — aparat foto.

A apărut nr. 12|1971

„PROBLEME ECONOMICE”
Din cuprins :

Dr. Gh. P. Apostol — Predarea economici poli
tice în fața unor exigențe calitativ noi.

Valentin Nicolae — Un factor propulsor al dez
voltării — economia educației.

Ion Perpegel — Contribuția comerțului exterior 
la adîneirea colaborării între țările mem
bre ale C.A.E.R.

I. Lrhan — Intensificarea utilizării potențialu
lui productiv al întreprinderilor — impe
rativ al planului cincinal.

Ovidiu Nicolescu — Dinamizarea activității com
partimentului de organizare științifică.

Al. Babe — Tendințe și posibilități in perfc< - 
ționarea sistemului finanțelor stalului.

V. Pescarii, Gh. Weisz, I. Velican — Programa
rea operativă a producției în concepția unui

sistem informatic integral.
V. Pascu >i O. Popescu — Holul notorietății ți 

imaginii mărcii în impulsionare vânzărilor.
Sistemul indicatorilor de plan (masă rotundă 

organizată de revista „Probleme Econo
mice').

Optimizarea — instrument de fundamentare a 
deciziilor economice (IV).

Olivia Clătici — Centralismul democratic in 
economie și creșterea responsabilității so
ciale.

Mircea Petrescu — Aderarea României la 
G.A.T.T.

Șt. I ngureanu și Elena Tutovcanu — Producția 
și consumul dc textile in România in pers
pectiva anului 2000,
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LO
t- tovarășul Marikin Dan, Quang. prim-secretar al C.C. al
.. m-secretai- pl C.C. al U.T.C.. Uniunii Tineretului Muncitor
ninistni pentru cmele ti- Ho Și Min, și Marțian Dan.
crețului. care c«fectuc ază o vi- Cu ocazia vizitei sale la
itâ in R D V ietnam. a luat Hanoi, delegația U.T.C. a fost
•arte la un mi primită dc Nguyen Van Tran,
«ricteniei și Siblidari t&ții fră- membru al secretariatului C.C.
oști dintre line-retul român Și al Partidului celor cc muncesc
ietnamez. Au pârtii?ipat nu- din Vietnam.

Reuniunea comună a C.C
al Uniunii Socialiste Arabe

și a Adunării poporului
Statele Unite — spre 

primul deficit comercial 
anual din ultimul secol

a R. A. E.

WASHINGTON 28 (Ager
pres). — Statele Unite se în
dreaptă spre primul deficit 
comercial anual din acest se
col. Potrivit datelor publica
te de Ministerul Comerțului 
al S.U.Am in luna noiembrie 
deficitul schimburilor comer
ciale externe americane s-a 
ridicat la 227,2 milioane do
lari. Pentru primele 11 luni 
ale anului acesta. deficitul 
comercial însumează 1,719 
miliarde dolari. Surse guver
namentale din Washington

apreciază că deficitul anual 
xa atinge probabil 2 miliar
de dolari, ceea ce este dublul 
estimărilor făcute de aceleași 
surse cu cîteva luni in urmă. 
Deficitul din noiembrie a 
fost înregistrat în ciuda im
punerii suprataxei de 10 la 
sută Ia importuri, menită, in 
concepția guvernului ameri
can, să modifice substanțial 
raportul dintre exporturi și 
importuri. Ultimul deficit co
mercial din istoria S.U.A. a 
fost înregistrat in anul 1893.

CAIRO 28 (Agerpres). — Pre
ședintele Anwar Sadat a prezi
dat o reuniune comună a Co
mitetului Central al Uniunii 
Socialiste Arabe și a Adunării 
Poporului a Republicii Arabe 
Egipt, informează agenția 
M.E.N. Au participat premierul 
Mahmud Fawzi, membri ai gu-

vernului, guvernatorii provinci
ilor și secretarii organizațiilor 
provinciale ale Uniunii Socia
liste Arabe.

După cum transmite agenția 
M.E.N., președintele Anwar Sa
dat a rostit o amplă cuvin tare 
in legătură cu situația politică 
și militară a țării.

încheierea conferinței miniștrilor
de externe ai țărilor arabe

îngrijorare la Oslo în legătură 
cu restricțiile la importul 

de pește, introduse în S.U.A.

I 
I 
I 
I 
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OSLO 28 (Agerpres). — Gu
vernul norvegian a primit cu 
adîncă îngrijorare semnarea de 
către președintele Nixon a pro
iectului de lege care impune 
restricții la importurile ameri
cane de pește.

Ministrul norvegian al pescu-
CAIRO 28 (Agerpres). — La 

Cairo, s-au încheiat lucrările 
conferinței miniștrilor afaceri
lor externe ai țărilor membre 
ale Ligii Arabe.

Potrivit postului de radio Ca
iro. in cadrul reuniunii au fosl 
examinate evoluția situației din 
Orientul Apropiat și eforturile 
desfășurate de țările membre 
în direcția adîncirii cooperării. 
Participanții au adoptat o serie 
de rezoluții în problemele în
scrise pe ordinea de zi. între 
care și o rezoluție cu privire 
la situația militară din Orientul 
Apropiat. Referitor la reluarea 
relațiilor diplomatice dintre ță
rile arabe și Republica Federa
lă a Germaniei, nu a fost adop
tată nici o hotărîre, stabilin- 
du-se ca această problemă să 
fie luată în discuție cu prile
jul sesiunii din martie 1972 a 
Ligii Arabe, relevă agenția 
M.E N.

ambasador 
al României 
la Tirana 

și-a prezentat 
scrisorile 

de acreditare
TIRANA 28 (Agerpres). — 

La 27 decembrie, ambasadorul 
extraordinar și plenipotențiar 
al Republicii Socialiste Româ
nia la Tirana, Ion Stoian, și-a 
prezentat scrisorile de acredi
tare președintelui Prezidiului 
Adunării Populare a Republicii 
Populare Albania, Hadji Lleshi.

La ceremonie au luat parte 
Ncsti Nașe, ministrul afaceri
lor externe al R.P. Albania, 
Bilbil Klosi, secretarul Prezi
diului Adunării Populare a 
R.P. Albania, alte oficialități 
albaneze, precum și diplomați 
români.

După ceremonia prezentării 
scrisorilor de acreditare, între 
președintele Hadji Lleshi și am
basadorul Ion Stoian a avut loc 
o convorbire, care s-a desfășu
rat într-o atmosferă cordială, 
prietenească.

Secretarul general 
O.N.U., U Thant, a dat publici
tății o declarație în care „de- 
plinge reluarea bombardamen
telor americane asupra terito
riului Republicii Democrato 
Vietnam". Continuarea acestor 
bombardamente, arată declara
ția, constituie unul din princi
palele obstacole în calea pro
gresului convorbirilor de pace 
de la Paris. Declarația mențio
nează că „secretarul general al 
O.N.l și-a reafirmat constant 
opoziția sa, încă din luna iunie 
1966. față de bombardamentele 
americane asupra teritoriului 
B D Vietnam".

O grevă a mecanicilor dc- 
locomotivă dc pc- traseele fe
roviare din sudul Angliei a pro
vocat întreruperea traficului în
tre Londia și numeroase orașe 
de pc litoralul britanic. Greviș
tii revendică îmbunătățirea 
:ondi'iilor de muncă.

„Anul 1971 a fost unul dintre
cei mai dificili

pentru economia italiană"
Aprecierea primului ministru italian. 

Emilio ColomboColombo

ROMA 28 (Agerpres). — In
tr-un articol scris pentru cotidi
anul economic ,.Sole-24 ore“, 
premierul italian Emilio Colom
bo apreciază că „anul 1971 a 
fost unul dintre cei mai dificili 
pentru economia Italiei". In 
opinia sa, produsul național 
brut al acestei țări nu a cres
cut, în termeni reali, deloc în 
1971 față de anul precedent. El 
menționează reducerea sensibilă 
a investițiilor, micșorarea netă 
a cererii interne de produse de

consum, dificultățile din sec
toarele textilelor și construcți
ilor, șomajul. Recesiunea 
industria textilă și din 
strucții, scrie premierul, 
propagat și în alte sectoare, 
tinzind să se generalizeze.

Colombo subliniază că anali
zele făcute pînă în prezent nu 
permit încă să se considere că 
Italia se află la o cotitură. To
tuși, el afirmă că faza de re
cuperare ar putea începe în 
1972.

din
con-

s-a

itului, Knut Hoem, a dat pu
blicității luni o declarație, afir- 
mînd că legea americană vine 
în contradicție cu acordurile in
ternaționale în domeniul comer
țului. Ziarul „Arbeiderbladel" 
publică un articol în care 
se relevă că, „dacă această le
ge va fi aplicată cu adevărat, 
ea va avea grave consecințe 
pentru Norvegia". „Noi conti
nuă autorul articolului, nu pu
tem preciza pentru moment ce 
contramăsuri vom întreprinde, 
pînă ce nu vom fi informați în 
mod oficial de ambasadorul 
nostru la Washington".

Purtătorul de cuvînt al Mi
nisterului de Externe norvegian 
a exprimat părerea că nu este 
rezonabil, din partea Statelor 
Unite, să aplice noua lege îm
potriva Norvegiei. O declarație 
în care se exprimă, de aseme
nea, îngrijorarea în legătură cu 
viitorul exporturilor norvegie
ne de .pește a făcut și purtăto
rul de cuvînt al Federației pes
carilor.

Agenția A.P. amintește că 
S.U.A. constituie cea mai im
portantă piață a Norvegiei pen
tru exporturile sale de pește 
conservat. Valoarea exporturilor 
de pește și produse pescărești 
ale Norvegiei în S.U.A., in 
cursul acestui an, a fost apre
ciată la 250 milioane coroane.

îm-
Thicu,

Din frămîntările anului 1971

Indochina.

I
In foto : Demonstrație 

care au participat 109 000 dc persoane.

Anul 1971 a fost un an plin 
de nenumărate evenimente, 
un an în care popoarele au 
avut curajul să-și manifeste 
opiniile, chiar atunci cînd ele 
au fost reprimate cu violență 
de regimuri totalitare.

In Japonia sau Coreea de 
Sud, în Anglia, Franța sau 
Italia, muncitorii au ieșit în 
stradă, și-au părăsit locurile 
dc munca și au protestat îm
potriva a tot ceea ce soco
teau nedrept, fie pc plan na
țional. fie pe plun economie.

Astfel au avut loc nenu
mărate demonstrații în Ja
ponia împotriva încheierii 
Tratatului de securitate ja- 
pono-amcrican prin care a- 
mericanii își pot păstra ba
zele militare în Okinawa, în- 
Ireținînd o permanentă ten
siune războinică în Pacific.

In Vietnamul dc Sud s-au 
desfășurat demonstrații 
potriva regimului

farsei alegerilor, a prezenței 
trupelor americane și u nea
junsurilor economice.

In Anglia, încă la începu
tul anului 1971 s-au desfă
șurat manifestații ample îm
potriva noii legi industriale 
propuse de guvern. Au ur
mat apoi grevele docherilor, 
demonstrațiile de la șantie
rele navale Upper Clyde și 
ocuparea acestora dc către 
muncitori și ncsfirșitcle de
monstrații împotriva aderă
rii Angliei In Piața comună 
și cele care cereau asigura
rea locului de muncă.

In Statele Unite au avut 
loc demonstrații pentru pace, 
pentru retragerea trupelor 
din Vietnam, împotriva ex
periențelor nucleare. Doche
rii au intrat în grevă și liti
giul do ordin economic nu 
s-a rezolvat nici pînă azi, 
deși situația datează din va-

Poporul australian 
spus și el cuvintul protested 
împotriva participării la răz
boiul din Indochina.

In Canada s-a luat, de a 
semenca, atitudine împotriva 
experiențelor nucleare ameri
cane in apropiere de coastele 
Canndel care pun în pericol 
sănătatea populației și conta
minează apele oceanului cu 
substanțe radioactive.

Parte din soldații ameri
cani fugiți dc pc frontul din 
Indochina și-au găsit azil în 
Suedia. Aici au avut ocazia 
să vorbească pc larg dc atro
citățile războiului. Poporul 
suedez și-a exprimat simpa
tia pentru acești tineri care 
refuză să lupte într-un răz
boi nedrept și a demonstrat 
împreună cu ei, în multe rîn 
duri, pentru a se pune capăt 
războiului.

la Melbourne, Australia. împotriva războiului

--------4.

Atacuri
puternice 

ale forțelor A
patriotice 

sud-
vietnameze

SAIGON 28 (Agerpres). — 
Forțele patriotice din Vietna
mul de sud au lansat luni un 
puternic atac împotriva unor 
unități saigoneze într-o zonă 
situată la circa 30 km nord-est 
de Saigon, informează agenția 
France Presse. Cu acest prilej, 
au fost doborîte șapte elicopte
re americane, iar trupele sai
goneze au înregistrat însemna
te pierderi umane.

In aceeași zi, artileria forțe
lor patriotice a bombardat un 
avanpost situat la 30 km nord 
de Saigon, provocînd inamicu
lui pierderi în oameni și echi
pament militar.

Corporația pentru reforma 
agrară din Chile (Cora) a a- 
nunțat exproprierea unor noi 
latifundii cu o suprafață de 
peste o mie de hectare.

Pînă în prezent, în cadrul 
programului de înfăptuire a re
formei agrare, guvernul Unită
ții Populare a expropriat 1383 
de latifundii, cu o suprafață to
tală de 2 566 000 hectare.

+ Guvernul Ceylonului a ho
tărît exproprierea a șapte plan
tații de ceai, proprietate brita
nică, a căror suprafață însumea
ză aproximativ 800 de hectare. 
Un comunicat oficial, dat publi
cității luni la Colombo, preci
zează că, în cursul anului viilor 
autoritățile ceyloneze vor începe 
tratative cu proprietarii planta
țiilor pentru fixarea unor des
păgubiri.

In urma inundațiilor de 
săptămina trecută din statul 
brazilian Rio de Janeiro, 12 
persoane au murit, 60 au fost 
rănite, iar circa 800 au rămas 
fără adăpost. Orașul Miracena, 
unde s-au înregistrat cinci
morți și .șase sute de persoane 
fără adăpost, a fost ' ’ ‘
nă sinistrată.

declarat zo-

Sovietică a 
artificial al 

la

+ In Uniunea 
fost lansat satelitul 
Pămîntului „Cosmos-470", 
bordul căruia este instalat apa- 
rataj științific pentru continua
rea cercetărilor in spațiul cos
mic, anunță agenția T.A.S.S.

Din presa străină 9 „Namibia-Today“
—Aarne Saarinen

»

nPERSPECTIVE Șl REALITĂȚIii
Buletinul de presă al Organizației Popu

lare din Africa de Sud-Vest (S.W.A.P.O.) 
„Namibia—Today", publică un editorial în 
care analizează perspectivele în vederea

obținerii independenței țării, pornind de la 
realitățile actuale.

Reproducem in cele ce urmează largi 
extrase din acest articol:

Conferința europeană pentru 
securitate și colaborare 

trebuie convocată 
în anul care vine

divers
in lume

„Există în prezent două po
sibilități strategice pentru ob
ținerea victoriei luptei noas
tre — acțiune politică prin 
intermediul Națiunilor Unite 
și rezistența militară în in
terior, aflate în strînsă core
lație și complementare una 
alteia pentru atingerea ace
luiași obiectiv — independen
ța națională a Namibiei.

Din păcate, soluția în pro
blema Namibiei (teritoriu ca
re continuă să se afle sub 
autoritatea regimului rasist 
de la Pretoria, deși prin re
zoluțiile O.N.U. a fost ridicat 
mandatul R.S.A. asupra aces
tui teritoriu — n.r.), atît de 
larg dezbătută în forurile in
ternaționale, nu a avansat 
practic deloc în ultimii 25 de 
ani. „Criza de încredere*- în

ce privește posibilitățile dc 
a rezolva problema cu aju
torul Națiunilor Unite sc 
face tot mai simțită. încli
năm să credem că neaplica- 
rea rezoluției în problema 
Namibiei este o expresie pro
fundă a intereselor puterilor 
occidentale care, urmărin- 
du-și propriile scopuri, neso
cotesc sacrificiile a nume
roase vieți umane. Monopo
lurile occidentale au încre
dințat autorităților sud-afri- 
cane apărarea intereselor lor 
în Namibia. Aceasta expli
că de ce rezoluțiile O.N.U. 
nu-și găsesc aplicarea în re
zolvarea problemei Namibiei. 
Privim cu multă speranță 
evoluția situației de pe 
cîmpul de luptă. Lupta ar
mată cîștigă teren în rîndu-

rile întregii populații nami- 
biene, rezistența militară im- 
punîndu-se oricărui popor 
supus opresiunii și exploată
rii. Sub conducerea Organi
zației Populare din Africa de 
Sud-Vest (S.W.A.P.O.), popo
rul nostru este hotărît dc a 
folosi propriile sale posibili
tăți în atingerea obiectivului 
sacru al libertății sale. As
tăzi, lupta noastră armată a 
atins noi dimensiuni, iar suc
cesul final este garantat prin 
angajarea întregii noastre 
populații în războiul de re
zistență. Rezultatele politico- 
militarc obținute în anul a- 
cesta sînt pe deplin încuraja
toare; lupta namibicnilor 
pentru eliberare națională și 
pentru reconstrucția pașnică 
a țării își găsește cursul său 
natural, singurul curs logic".

MOSCOVA 28. — Corespon
dentul Agerpres. Laurențiu Du- 
ță, transmite : Intr-un interviu 
acordat agenției TASS, preșe
dintele P.O. Finlandez. Aarne 
Saarinen, a subliniat că in ul
timul timp, in Europa a avut 
loc o dezvoltare extrem de po
zitivă și că există posibilități 
reale pentru întărirea păcii și 
securității pe continentul nos
tru. Referindu-se, în context la 
convocarea conferinței general- 
europene în problemele securi
tății și colaborării. Saarinen a 
relevat că, după părerea sa, a- 
ceastă conferință trebuie con
vocată în anul care vine.

La rîndul său, vicepreședin
tele P-C. Finlandez. Taisto Si
nisalo, a amintit declarația Fin
landei că este gata să contribu
ie la pregătirea conferinței ge- 
neral-europene în problemele 
securității. Cercuri largi ale o- 
pinici publice din Finlanda, a

relevat el. așteaptă măsuri mai 
active pentru mereu] înainte în 
această problemă. Sinisalo a 
menționat că în țară s-a inten
sificat activitatea opiniei publi
ce îndreptată spre înfăptuirea 
securității europene, subliniind 
că o contribuție însemnată la 
aceasta au adus-o comuniștii.

------------

Convorbirile 
Nixon-Brandt

• • e e> ® o
0 Agenția Taniug anunță că 

Ivo Pcrisin, guvernator al Băn
cii Naționale a Iugoslaviei, a 
fost ales președinte al Consi
liului Executiv al R.S. Croa
ția, în locul lui Dragutin Hara- 
mia, care a demisionat.

In orașele braziliene Rio 
de Janeiro și Sao Paulo s-au 
înregistrat, la sfîrșitul săptă- 
mînii trecute, numeroase acci
dente de circulație, în timpul 
cărora 70 de persoane și-au gă
sit moartea, iar alte 200 au 
fost rănite. Cele mai multe ac
cidente s-au produs în orașul 
Sao Paulo și împrejurimile a- 
cestuia.

$ Fehmi Al Youssoufi a fost 
ales, luni, în funcția de preșe
dinte al Consiliului Poporului 
din Siria, în locul lui Ahmed 
Khatib, care a fost desemnat, 
săptămina trecută, cu ocazia 
reuniunii de la Cairo a șefilor 
de stat ai Egiptului, Siriei și 
Libiei, drept președinte al Con
siliului de Miniștri al Confede
rației Republicilor Arabe — a- 
nunță agenția France Presse.

+ La Toulon a avut loc 
vernisajul unei expoziții de 
artă populară românească, 
organizată cu sprijinul Aso
ciației de prietenie Franța- 
Romdnia.

La festivitate au partici
pat primarul orașului Tou
lon, Maurice Arrackx, oa
meni de artă și cultură, un 
numeros public.

PORT LOUIS 28 (Agerpres). 
— Guvernul Insulei Mauritius 
a interzis activitatea grupării 
de opoziție, Partidul mișcarea 
militantă mauritană și a sindi-

eatelor. Totodată, a fost decre
tată starea de urgență pe o pe
rioadă de șase luni și au fost 
interzise apariția unor ziare și 
întrunirile publice.

Aceste hotărîri fac parte din- 
tr-o serie de măsuri ale guver
nului care încearcă să stăvileas
că nemulțumi rea populației din 
insulă față de politica econo
mică promovată de autorități.

KEY BISCAYNE 28 (Ager
pres). — La Key Biscayne, în 
Florida, au început marți con
vorbirile dintre președintele 
S.U.A., Richard Nixon, și can
celarul vest-german, Willy 
Brandt, care vor dura două zile. 
In cursul primei întrevederi 
din dimineața zilei de marți, 
au fost abordate, potrivit unor 
surse oficiale citate de agenția 
Reuter, probleme privind rela
țiile biluteralc.

La Key Biscayne se crede că 
aceste convorbiri nu vor avea 
drept rezultate anunțuri -sau a- 
corduri răsunătoare, ele avînd 
mai degrabă un caracter „de 
lucru". Cele două părți inten
ționează, potrivit surselor men
ționate, să se informeze asupra 
obiectivelor politicii lor exter
ne.

Trei gemeni
O italiancă in virstă de 

36 ani, Lorcdana Petrone, a 
născut trei gemeni, doi băieți 
și o fetiță, a căror stare este 
considerată de medici drept 
bună. Fiecare dintre copii a 
cântărit la naștere aproxima
tiv 2,7 kg. In august 1970, 
Loredana Petrone dăduse 
naștere unor sexfupleți, care 
nu au supraviețuit, insă.

Japonezii iubesc 
florile !

Statistica și florile nu au 
Ia prima vedere nimic comun. 
Dar, dacă din limbajul sec
ai cifrelor poți trage conclu
zii privind pasiunea unui po
por pentru flori, legătura de
vine evidentă. Potrivit date
lor furnizate dc un recent 
studiu al Ministerului Agri
culturii și Silviculturii din 
Japonia, între 1960-1970, pro
ducția de flori a crescut in 
această țară cu un ritm me
diu anual de 20 la sută, iar 
in anul 1971 — dc 35 la sută. 
Concomitent, suprafețele cul
tivate cu flori au crescut dc 
la 5 200 ha in 1960, la 9 492 
ha în 1970. Fiecare japonez, a 
cheltuit pentru flori in me
dic 450 de yeni anual, 
rioada menționată 
Operație reușită 

transplantare 
ficatului

Un grup de chirurgi ai U- 
niversității din Cambridge au 
efectuat cu succes Ia Con- 
ventry o operație dc trans
plantare a ficatului. Starea 
pacientului este bună. 

Ceața de la Sarajevo
De 15 zile, orașul Sarajevo 

este învăluit intr-o mantie de 
ceață groasă de 300 metri, 
anunță agenția Taniug In 
cursul nopții și în orele dc 
dimineață vizibilitatea este 
redusă la minim, ceea ce 
provoacă accidente dc circu
lație frecvente. Lipsa dc cu- 
renți contribuie la menține
rea ceții timp atît de înde
lungat. Interesant este, tot
odată, faptul că se întinde 
numai cițiva kilometri, iar 
dc ia 300 m altitudine, pe 
muntele Trebevici este soare 
și senin. Transportul aerian 
a fost întrerupt.
Șase schiori morți în- 
tr-un accident bizar

In vecinătatea localității 
montane japoneze Kusațu s-a 
petrecut un accident destul 
de bizar, soldat cu moartea 
a șase schiori. Aceștia au mu
rit intoxicați în urma unei 
emanații bruște de gaz me
tan care și-a croit drum spre 
suprafață în regiunea unde 
cei șase practicau sportul fa
vorit.
Dirijabilul „Europa"

Lucrările de construcție a 
dirijabilului „Europa", desfă
șurate de compania britanică 
„Goodyear Tyre", se apropie 
de sfîrșit. Dirijabilul a fost 
deja umplut cu heliu, i s-a 
fixat carlinga, iar o serie de 
alte lucrări se află în sta
diu de finisare. Un reprezen
tant al companiei a declarat 
că acest aparat de zbor, des
tinat unor scopuri experi
mentale, se va ridica pentru 
întîia oară în aer la începu
tul lunii aprilie 1972.

Festival de desene 
animate

La Palatul congreselor din 
Barcelona s-a deschis luni di
mineața primul festival inter
național de desene animate. 
Vor fi proiectate aproxima
tiv 40 de desene animate pro
venind din 12 țări, printre 
care și România. Festivalul 
se va încheia la 30 decem
brie.
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Ultimele știri sportive

1

Marți după-amiază, în Sala 
Palatului, a avut loc gala 
laureaților sportivi, manifes
tare care a fost urmărită de 
numeroși spectatori din Ca
pitală. înaintea începerii fes
tivității, tov. Anghel Alexe, 
președintele C.N.E.F.S., a a- 
rătat realizările obținute de 
sportul românesc în arena 
internațională, precum și suc
cesele repurtate de sportivii 
români in anul 1971. Premiul 
celui mai bun sportiv al a- 
nului a 
manului 
pentru a 
tiv cînd
în posesia acestui titlu. Un 
trofeu a fost decernat hand
balistului Gh. Gruia, clasat 
pe locul doi in clasamentul 
celor mai buni sportivi ro
mâni. De asemenea, s-a acor-

dat o cupă tenisinanului Ion 
Tiriac, care a ocupat locul 
trei. „Cupa Fair-play" a re
venit fotbalistului I. Leretcr 
(U. T. Arad). Fotbalistului 
N. Dobrin i s-a decernat 
„Trofeul revistei Fotbal".

*

fost atribuit tenis- 
Ilic
treia oara consecu- 
Ilie Năstase intră

Năstase. Este

PARIS 28 (Agerpres). — 
Selecționata de hochei pe 
gheață a României a întll- 
nit la St. Gervais echipa 
Franței. Hocheiștii români au 
obținut victoria cu scorul de 
5—1 (I—0, 3—1, 1—0).

cu „Cupa Pondus11, competi
ție ce se desfășoară în mai 
multe orașe din Danemarca 
și reunește echipele Bulga
riei, Danemarcei, Ungariei și 
o selecționată de tineret a 
Cehoslovaciei.

In primul meci, disputat la 
Horning, reprezentativa Un
gariei a învins cu scorul de 
4—1 (2—0, 2—0, 0—1) forma
ția Danemarcei. Intr-un alt 
joc, desfășurat la ” ’
rikshavn, selecționata de ti
neret a Cehoslovaciei a sur
clasat cu 9—1 (1—0, 2—0, 
6—1) echipa Bulgariei.

Ț.S.K.A. Sofia a învins cu 
scorul de 3—0 (15—10, 15—13, 
15—5) formația belgiană V.C. 
Hormann.

In partida vedetă s-au în
tîlnit formațiile Legia Var
șovia și Cscpel Budapesta. 
După un joc echilibrat, vic
toria a revenit voleibaliști
lor polonezi cu 3—2 (11—15, 
15—10, 15—8, 12—15, 15—5).

★

național 
n iovilor, 
sportivi 
Polonia, 
U.R.S.S.

După
runde, în clasament conduce 
neînvins cehoslovacul Biro cu 
3 puncte, urmat de Horia 
Prundeanu (România), Ku- 
bien (Polonia) și Petrik (Ce
hoslovacia) — toți cu cile 2,5 
puncte.

de șah rezervat ju- 
la care participă 

din R. D. Germană. 
România. Ungaria, 
și Cehoslovacia.
disputarea a trei
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MUNCHEN 28 (Agerpres). 
— In cadrul turneului inter
național masculin de baschet, 
care se desfășoară la Bremer
haven, reprezentativa R. F. a 
Germaniei a întîlnit selecțio
nata Elveției pe care a in- 
vins-o cu 
(33—39).

scorul de 84—68

★
3

★ ★ ★
COPENHAGA 28 (Ager

pres). — Au început între
cerile turneului internațional 
dc hochei pe gheață dotat

BRUXELLES 28 (Agerpres). 
— In prima zi a turneului 
internațional masculin de vo
lei de la Bruxelles, echipa

28 (Agerpres).FRAGA . _ .
La Bratislava se desfășoară 
în prezent un turneu inter-

PR AGA 28 (Agerpres). — 
Echipa masculină dc volei 
a Școlii sportive nr. I din 
București, aflată în turneu 
în Cehoslovacia, a jucat la 
Praga cu o selecționată lo 
cală de juniori. Voleibaliștii 
cehoslovaci au terminat în 
vingători cu scorul de 3—2 
(12—15, 10—15, 15—12. 15—5. 
15—13).

(Agerpres)
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