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In cartierul Aeroport din Pe
troșani, colectivul șantierului nr. 
1 al Grupului de șantiere Va
lea Jiului al T.C.H. Deva, a ter
minat montarea panourilor mari 
de prefabricate Ia blocul D 
1-8. Prin mobilizarea întregu
lui colectiv de către organiza
ția de bază a șantierului, cu 
sprijinul organizațiilor de sindi
cat și U.T.C., în vederea întim- 
pinării cu noi succese a zilei 
de 1 Mai, se va face predarea 
noului bloc în ajunul măreței 
sărbători, ceea ce înseamnă 
devansarea graficelor de exe
cuție cu o lună.

La construcția înainte de ter
men a obiectivului și-au adus 
contribuția brigăzile de zidari 
conduse de comuniștii DUMI
TRU ROȘU și ANGHEL ARȘOI 
- la construcția fațadei, îm
preună cu cea de zidari con
dusă de comunistul DUMITRU 
ARDELEANU, cea de mozaicari 
condusă de GHEORGHE BEȚI- 
VU si cea de parchetari condusă 
de VASILE MERCIOIU, - la lu
crările de interior. Urmează să 
intre în clădiri, pentru a exe
cuta ultimul finisaj, trei echipe 
de zugravi care vor încheia lu
crările acestui nou obiectiv.

PIESE CONFECȚIONATE

DESCHIDEREA LUCRĂRILOR SESIUNII PRIN MUNCA PATRIOTICA

MARII ADUNĂRI NAȚIONALE
Tinerii uteciști din atelierul 

mecanic al sectorului general 
al Preparației cărbunelui Co- 
roești și-au planificat ca pî
nă la 1 Mai — Ziua solidari
tăți; internaționale a celor ce 
muncesc, să presteze un 
schimb în plus, fără plată, 
în care vor executa piesele 
de schimb necesare reparați-

ilor ce se vor executa în tim
pul zilelor de repaus. Inițiati
va aparține biroului organi
zației de bază de tineret, iar 
Ia realizarea ei vor partici
pa strungarii loan Negoiță, 
secretarul B.O.B.. Gheorghe 
Plugaru. loan Floru. Aurel 
Pescaru. precum și toți cei
lalți U T/ .-iști din atelier

Stimați tovarăși deputați,
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Marea Adunare Națională a 
Republicii Socialiste România 
adoptă prezenta lege.

Joi dimineața, au început 
lucrările celei de-a VIII-a se
siuni a Marii Adunări Națio
nale. Marele sfat al țării ia 
în discuție, în actuala sesiune, 
legi de o deosebită importan
ță pentru 
continuare 
economice 
mâniei.

La intrarea în sala de șe
dințe a Palatului Marii Adu
nări Naționale, conducătorii 
de partid și de stat sînt în-- 
tîmpinați cu îndelungi aplau
ze de deputați și invitați.

In loja din dreapta iau loc 
tovarășii Nicolae Ceaușescu, 
Ion Gheorghe Maurer, Emil 
Bodnaraș, Manea Mănescu, 
Paul Niculescu-Mizil, Gheor
ghe Pană, Virgil Tro- 
fin, Ilie Verdeț, Maxim 
Berghianu, Gheorghe Cioară, 
Florian Dănălache, Constan
tin Drăgan, Emil Drăgănescu, 
Janos Fazekas, Dumitru Po
pescu, Leonte Răutu, Gheor
ghe Stoica, Vasile Vîlcu.

In loja din stînga se află 
membrii Consiliului de stat.

La lucrările sesiunii partici
pă numeroși invitați — 
membri ai C.C. al P.C.R., mi
niștri, conducători de institu
ții centrale și organizații ob
ștești, academicieni și alți oa
meni de știință și cultură, 
ziariști români și corespon
denți ai presei străine.

Sînt prezenți, de asemenea, 
șefi ai misiunilor diplomati
ce acreditați la București.

Lucrările sesiunii sînt des
chise de președintele 
Adunări Naționale, 
Ștefan Voitec.

In unanimitate, 
votează ordinea de 
de-a VIII-a sesiuni a Marii 
Adunări Naționale î

1. Proiectul de lege cu pri
vire la modificarea articole
lor 45 alin. 1 și 81 alin. 3 din 
Constituția Republicii Socia
liste România;

2. Proiectul de lege cu pri
vire la prelungirea duratei 
celei de-a VI-a legislaturi a 
Marii Adunări Naționale și 
a mandatului 
populare;

3. Modificări în componen
ța Consiliului de Miniștri;

4. Proiectul de lege cu pri
vire Ia activitatea de comerț 
interior;

5. Proiectul de lege privind 
gospodărirea pădurilor aflate 
în administrarea directă a 
comunelor;

6. Proiectul de lege privind 
gospodărirea apelor în Repu
blica Socialistă România;

7. Proiectul de lege privind 
organizarea și funcționarea 
controlului obștesc;

8. Proiectul de lege privind 
cazierul judiciar;

9. Modificări în componen
ța unor comisii permanente.

Primit cu puternice aplau
ze, a luat cuvîntul, în legă
tură cu primele două puncte 
înscrise pe ordinea de zi a 
sesiunii, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste 
România.

Apoi, președintele Mari; 
dunări Naționale a arătat 
aceste proiecte de legi 
fost examinate în prealabil și 
avizate favorabil de comisi
ile constituțională și juridică 
ale M.A.N., precum și de 
Consiliul legislativ.

După discutarea pe artico
le, Marea Adunare Națională 
a adoptat, prin vot secret cu 
bile, Legea cu privire la mo
dificarea articolelor 45 alin. 
1 și 81 alin. 3 din Constituția 
Republicii Socialiste Româ
nia, prin care durata manda
telor M.A.N. și Consiliilor 
populare se prelungește la 5 
ani.

De asemenea, Marea Adu
nare Națională a discutat și 

1 adoptat, prin vot secret cu 
1 bile. Legea cu privire Ia pre- 
1 lungirea duratei celei de-a 
1 Vl-a legislaturi a Mari; A- 
1 dunări Naționale și a manda- 
i tului consiliilor populare 

pînă în martie 1975.
In continuarea ordinei de 

zi a luat cuvîntul tovarășul 
Ion Gheorghe Maurer, preșe
dintele Consiliului de miniș
tri, care a spus: Urmare ho- 
tărîrii Plenarei Comitetului 
Central al Partidului Comu- 
nist Român din 18 aprilie 
1972, în temeiul articolului 

. 43 din Constituție Și articolu-

. lui 61 din regulamentul de 
funcționare al Marii Adunări 

, Naționale a Republicii So- 
, cialiste România, propun ur- 
, mătoarele modificări în com- 
, ponența Consiliului de Miniș- 
ș tri al Republicii Socialiste 
, România :

— numirea tovarășului

Paul Niculescu-Mizil în func
ția de vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri;

— eliberarea tovarășului 
Leonte Răutu din funcția de 
vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, primind alte în
sărcinări;

— eliberarea tovarășului 
Iosif Banc din funcția de vi
cepreședinte al Consiliului de 
Miniștri și ministru al agri
culturii, industriei alimentare 
și apelor, primind alte însăr
cinări;

— eliberarea tovarășului 
Gheorghe Cioară din funcția 
de președinte al Consiliului 
Național pentru Știință și 
Tehnologie, primind alte în
sărcinări;

— numirea tovarășului Ion 
Stănescu în funcția de minis
tru de interne;

— eliberarea tovarășului 
Angelo Miculescu din funcția 
de ministru secretar de stat 
la Ministerul Agriculturii, 
Industriei Alimentare și A- 
pelor și numirea sa în func
ția de ministru al agricultu
rii, industriei alimentare și 
apelor;

— eliberarea tovarășului 
Dan Enăchescu din funcția 
de ministru al sănătății și 
numirea tovarășului Theodor 
Burghele în funcția de minis
tru al sănătății.

Trecîndu-se la votul secret 
cu buletine, Marea Adunare 
Națională a adoptat modifi
cările propuse în componența 
Consiliului de Miniștri.

A luat apoi cuvîntul tova
rășul Nicolae Bozdog, minis
trul comerțului interior, care 
a prezentat expunerea la pro
iectul de lege cu privire la 
activitatea de comerț inte
rior. Deputatul Aurel Vijoli, 
președintele Comisiei econo- 
mico-financiare, a prezentat 
Raportul comisiilor perma
nente ale Marii Adunări 
ționale la proiectul de 
supus dezbaterii.

La discuția generală 
luat cuvîntul deputății 
colac Vereș, prim-secretar al 
Comitetului județean — Mu
reș al P.C.R., președintele 
Consiliului popular județean, 
Constantin Mateescu, preșe
dintele Comisiei de cenzori a 
Centrocoop, Dumitru Joița, 
prim-vicepreședinte al Consi
liului popular municipal — 
București, Pogea Brîncovea- 
nu, președintele Consiliului 
județean — Hunedoara al sin
dicatelor, Viorica Luțaș, se
cretar al Comitetului jude
țean — Bihor al U.T.C., și 
Ioan Ichim, prim-secretar al 
Comitetului municipal — Ba
cău al P.C.R.. primarul mu
nicipiului.

Proiectul de lege a fost dis
cutat apoi pe articole și su
pus votului secret cu bile. 
Cu unele amendamente, apro
bate de deputați, Marea A= 
dunăre Națională a adoptat 
Legea cu privire la activita
tea de comerț interior. 
Textul legii, al cărei proiect 
a fost publicat în presă și 
supus dezbaterii publice, va 
apărea în Buletinul oficial.

In ședința de după-amiază, 
la următorul punct de pe or
dinea de zi, deputatul Mihai 
Suder, ministru secretar de 
stat la Ministerul Economiei 
Forestiere și Materialelor de 
Construcții, a prezentat expu
nerea la proiectul de lege 
privind gospodărirea păduri
lor aflate în administrarea 
directă a comunelor, iar de
putatul Vasile Marin, vice
președinte al Comisiei pentru 
agricultură și silvicultură, a 
expus Raportul comisiilor 
permanente ale M.A.N. care 
au examinat proiectul de le
ge.

La discuția generală au 
luat cuvîntul deputății Petre 
Dănică, prim-secretar al Co
mitetului județean — Vîlcea 
al P.C.R., președintele Consi
liului popular județean, 
Gheorghe Spineanu, președin
tele cooperativei agricole de 
producție din comuna Bă- 
lești, județul Gorj, Ion Mal- 
det, vicepreședinte al Consi
liului popular județean Ca- 
raș-Severin, și Alexandru 
Marcu, inginer silvic 
punctul de 
re Topi ița, 
ghita.

Proiectul 
discutat în 
ticole șî supus votului secret 
cu bile. Marea Adunare Na
țională a adoptat, cu unele a- 
mendamente aprobate de de
putați în timpul discuțiilor, 
Legea privind gospodărirea 
pădurilor aflate în adminis
trarea directă a comunelor. 
Și această lege al cărei pro
iect a fost publicat în pre-

Consiliul Național al Frontu
lui Unității Socialiste a luat în 
discuție problema duratei legis
laturilor Marii Adunări Națio
nale. Pornind de Ia faptul că 
congresele partidului s-au sta
bilit la cinci ani și din dorința 
ca alegerile pentru Marea A- 
dunare Națională să aibă loc, 
de regulă, după congresele 
partidului, pentru a putea pre
zenta în fața poporului progra
mul de activitate pentru perioa
da următoare, Consiliul Națio-

nai al Frontului a ajuns la con
cluzia că este necesară prelun
girea duratei legislaturii Marii 
Adunări Naționale de la 4 la 5 
ani.

In conformitate cu această con
cluzie a Frontului Unității So
cialiste, Consiliul de Stat care 
și-a însușit acest punct de vedere 
considerîndu-1 just, supune Ma
rii Adunări Naționale proiectul 
de lege pentru modificarea co
respunzătoare a
Ați primit proiectul de 
Nu consider că trebuie să

mai refer la el. Daca proiectul 
de lege privind modificarea 
Constituției și stabilirea duratei 
mandatului Marii Adunări Na
ționale Ia 5 ani va fi adoptat — 
și eu îmi exprim convingerea 
că va fi —, apare necesar să 
liotărîm în această sesiune și 
prelungirea duratei celei de-a 
6-a legislaturi a Marii Adunări 
Naționale. S-a pornit de la gîn- 
dul că alegerile pentru noua le
gislatură să aibă Ioc în martie 
1975 — deci după congresul 
partidului, care se va ține în 
1971. Avînd în vedere că actu-

ala legislatură își termină man
datul în martie 1973, apare ne
cesară prelungirea duratei man
datului ei cu încă doi ani. Co
respunzător, ținînd seama că 
alegerile pentru consiliile popu
lare au Ioc la aceeași dată — 
se propune prelungirea manda
tului consiliilor populare. Ați 
primit și acest proiect de lege. 
V-aș ruga să adoptați și primul 
și al doilea proiect de lege, a- 
ceasta corespunzînd mai bunei 
organizări a activității organe
lor de conducere a societății 
noastre socialiste. (Aplauze).

L E G E
Cu privire la modificarea 
articolelor 45 alin. 1 și 81 

alin. 3 din Constituția 
Republicii Socialiste România

Articolul I. — Articolele 45 
^lin. 1 și 81 alin. 3 din Consti
tuție se modifică și vor avea 
următorul cuprins i

1. Art. 45 alin. 1 i „Marea A- 
dunare Națională se alege pen
tru o legislatură de 5 ani, so
cotiți de la data încetării man-

datului Marii Adunări Națio
nale precedente".

2. Art. 81 alin. 3 i „Durata 
mandatului consiliilor populare 
este de 5 ani, socotiți de la da
ta încetării mandatului consi
liilor populare precedente".

Articolul II. — Ou modifică
rile prevăzute la art. I al pre
zentei legi. Constituția Repu
blicii Socialiste România se va 
republica.

Cu privire la prelungirea 
duratei celei de-a VI-a legisla 
furi a Marii Adunări Naționale 

și a mandatului consiliilor 
populare

Marca Adunare Națională a 
Republicii Socialiste România 
adoptă prezenta lege.

Articol unic. — In legătură cu 
modificarea articolelor 45 alin. 
1 și Bl alin. 3 din Constituția 
Republicii Socialiste România,

durata celei de-a VI a legisla
turi a Marii Adunări Naționa
le se prelungește pînă la data 
de 7 martie 1975.

Pînă la aceeași dată se prelun
gește și durata mandatului con 
siliilor populare alese la 2 mar
tie 1969. I

Expunerea la proiectul de lege

cu privire la activitatea

de comerț interior

prezentată de tovarășul Nicolae Bozdog
Profundele schimbări petrecute în 

întreaga noastră viață economică și 
socială, determinate de puternica 
dezvoltare a forțelor de producție 
și creșterea continuă a nivelului de 

.trai al populației necesită perfec
ționarea organizării și conducerii ac
tivității economice și impun îmbu
nătățirea întregii activități de co
merț interior.

In acest scop a fost inițiat pro
iectul de lege cu privire la acti
vitatea de comerț interior, pe care 
vă rog să-mi permiteți ca, din în
sărcinarea Consiliului de Miniștri, să 
îl prezint spre dezbatere și adop
tare.

Grija permanentă a conducerii 
partidului, personal a tovarășului se
cretar general Nicolae Ceaușescu, 
pentru îmbunătățirea continuă a a- 
provizionării cu mărfuri a popu
lației, pentru perfecționarea activi
tății acestei ramuri importante a e- 
conomiei noastre 
cu acest prilej, 
prețioase date la elaborarea proiec
tului de lege.

Conform hotărîrii Comitetului 
Executiv al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, pio- 
iectul de lege a fost supus dezba
terii publice pentru a da posibili
tatea oamenilor muncii să-și aducă 
contribuția la definitivarea lui. Nu
mărul mare de sugestii și observa
ții primite dovedesc interesul larg 
de care s-a bucurat din partea 
populației, precum și în rîndul ce
lor 350 000 salariați din comerțul 
socialist.

Scopul activității de comerț in
terior — înscris în primul articol 
al proiectului de lege — îl consti
tuie aprovizionarea populației cu 
mărfuri de bună calitate și servirea 
exemplară a cumpărătorilor.

An de an, fondul de mărfuri 
destinat aprovizionării populației a 
sporit simțitor, ceea ce s-a reflec
tat în creșterea însemnată a vîn- 
zărilor de mărfuri. In ultimii șase 
ani, volumul desfacerilor prin co
merțul socialist a crescut cu peste 
60 la sută sau aproximativ 40 mi
liarde lei. Această dezvoltare dina
mică caracteristică pentru comerțul 
nostru interior va continua în acest 
cincinal. Planul pe 1971 a fost rea
lizat și depășit. Aceeași situație s-a 
înregistrat în trimestrul I, creșterea 
față de trimestrul I 1971 fiind a- 
proapc de 10 la sută.

In condițiile sporirii numărului 
populației, a veniturilor bănești ale 
acesteia și a fondului de mărfuri, 
a fost dezvoltată și diversificată re
țeaua de desfacere a comerțului so- 
cialist. La începutul acestui an func-

ționau peste 64 000 magazine și u- 
nități de alimentație publică, însu- 
mînd o suprafață de aproape 5 mi
lioane mp, cu 11 000 unități sau 
cu 1,6 milioane mp suprafață co
mercială mai mare decît în urmă 
cu șase ani.

Paralel cu dezvoltarea 
desfacere, se desfășoară o 
țiune de modernizare a 
comerciale, atît în orașe 
localitățile rurale, se manifestă mai 
multă preocupare pentru îmbunătă
țirea comerțului în piețe, creîndu-se 
condiții mai bune de servire.

Activitatea de comerț interior cu
prinde o multitudine de probleme 
și aspecte, care privesc, practic, 
marea majoritate a populației și 
prin prisma aceasta s-a apreciat că 
este necesar să se elaboreze o regle
mentare unitară și generală.

Proiectul de lege prezentat urmă
rește, în ansamblu, ca prin măsu
rile prevăzute să se realizeze des
fășurarea activității comerciale mo
derne și eficiente, la nivelul exigen
țelor actuale, de investigare a ce
rerii de mărfuri, de exercitare a 
unui rol activ al comerțului asupra 
producției, pentru adaptarea opera
tivă la nevoile de aprovizionare ale 
populației de la orașe și sate.

Desfășurarea activității comerciale 
pe bază de plan este îmbinată ar
monios cu acordarea de largi atri
buții și competențe organelor locale 
ale administrației de stat și organi
zațiilor comerciale.

Astfel, s-a prevăzut ca proble
mele hotărîtoare pentru aprovizio
narea populației, cum sînt sarcinile 
de livrări și fondul de mărfuri la 
principalele produse alimentare și 
nealimentare, volumul de desfacere 
cu amănuntul, precum și volumul 
total al investițiilor și sarcinilor de 
beneficii, să fie stabilite la nivel cen
tral, cu 
xecutive ale consiliilor populare ju
dețene și al 
rești.

De asemenea, pentru a veni în 
sprijinul celor cu venituri mai mici, 
în planurile de stat anuale vor fi 
prevăzute, în continuare, în mod 
distinct, cantitățile minime de apro
vizionat la principalele produse sau 
sortimente de mărfuri ieftine, pre
cum și la articole pentru copii.

Pentru Ministerul Comerțului In
terior, care înfăptuiește politica 
partidului și statului în domeniul 
comerțului interior, sînt prevăzute 
sarcini privind răspunderea pe care 
o are pentru aprovizionarea popu
lației și organizarea întregii acti
vități de comerț, precum și com
petențele respective pentru ducerea 
la îndeplinire a aGestor sarcini.'

Un loc important este rezervat 
atribuțiilor și răspunderilor ce re
vin organelor locale ale adminis
trației de stat, privind activitatea 
comercială pe teritoriul județului, 
municipiului, orașului sau comunei. 
Așezarea fondului de mărfuri pe te
ritoriu, dezvoltarea rețelei de des
facere, controlul desfășurării activi
tății comerciale de la orașe și sate 
sînt numai cîtcva din importantele 
sarcini pe care proiectul de lege 
le dă în competența comitetelor e- 
xecutivc ale consiliilor populare, 
pentru rezolvarea operativă a mul
tiplelor probleme specifice, cu ca
racter local.

Sarcini deosebite sînt prevăzute 
pentru' unitățile socialiste producă
toare de bunuri de consum care, 
în strînsă colaborare cu organiza
țiile comerciale, trebuie să realizeze 
o cunoaștere temeinică a nevoiloi 
de consum, să sporească volumul 
producției, să lărgească în mod con
tinuu gama produselor și să aibă o 
preocupare constantă pentru calita
tea acestora.

Ținînd scama de aportul pe care-1 
aduc în aprovizionarea populației 
cooperativele agricole de producție, 
membrii acestora, producătorii agri
coli individuali și meșteșugarii, în 
proiectul de lege este reglementat 
modul în care aceștia pot să-și des
facă produsele.

In ceea ce privește modernizarea 
comerțului și creșterea continua a 
eficienței economice, sînt înscrise în 
proiectul de lege prevederi pentru 
dezvoltarea coordonată a bazei teh- 
nico-materiale, introducerea tehnicii 
noi, a formelor noi de desfacere, me
canizarea lucrărilor de aprovizio
nare și transport a mărfurilor, spo
rirea vitezei mijloacelor circulante 
și utilizarea rațională a forței de 
muncă.

Legat de dezvoltarea coordonată 
a bazei tehnico-materiale a comer
țului, în concordanță cu prevederile 
planului de stat, sînt stabilite mă
suri ca în cadrul lucrărilor de sis
tematizare a localităților, precum și 
la elaborarea proiectelor de locuințe 
să se stabilească în mod obligatoriu 
necesarul de dotări comerciale și de 
servicii, amplasarea lor și etapele de 
realizare, astfel ca să poată fi date 
în folosință concomitent cu locu
ințele.

Un capitol de lege este rezervat 
regulilor privind aprovizionarea și 
servirea populației, în care sînt con
cretizate sarcini și răspunderi pen
tru unitățile comerciale de stat și 
cooperatiste, pentru toți cei ce fac 
acte de comerț, în vederea asigură
rii unei serviri corespunzătoare. 
Un accent deosebit se pune pe o-

(Continuare în pag. a 3-a)

cunoaște oamenii
înd m-am hotărît să des

cind în Valea jiului pen
tru a cunoaște viața mi

nerilor, nu aveam cu mine de- 
cît notes-ul și creionul, dar mai 
presus de acestea setea de a cu
noaște oamenii și locurile aces
tea... — sînt cuvintele cu care 
își începe scrisoarea către redac- 
’e Virgil Costea din Vulcan

„Puține lucruri știam despre 
mineri. Și de aceea am coborît 
alături de ei în subteranul Vul
canului. Trebuia să-i cunosc a- 
colo, la ei „acasă", cum se spu
ne, la frontul de lucru, sfrede
lind roca muntelui și scoțînd la 
iveală „diamantele negre". Mi s-a 
dat un însoțitor — un tînăr mi
ner, care Știa multe de la tatăl 
său — tot miner — care-i poves
tea cum se lucra înainte în a- 
dîncuri, cu caii aceia orbi, care 
nu vedeau niciodată lumina zilei, 
și nu ca acum, cu lămpi de neon 
cu locomotive Diesel și cu com
bine de tăiat cărbunele..." Avea 
să intre în șut la fel ca toți mi
nerii. A privit o dată cu ei ul
tima rază de lumină, atunci cînd 
colivia cobora spre orizontul de 
bază 480. Minerii întîlniți aici 
i-au strîns ortăcește mîna, cu o 
căldură greu de descris. Aici l-a 
cunoscut pe șeful de brigadă, pe 
minerul GHEORGHE IORDAN. 
Era întuneric, dar lanternele lu-

I
*

*

*

*

*

*

minau masa compactă de cărbu
ne umed, negru.

Echipa acestui miner depășise 
planul anual cu mii de tone de 
cărbune, aducînd astfel un venit 
considerabil sectorului din care 
face parte După cîte își aducea 
aminte harnicul brigadier, venise 
la mină cam pe la vîrsta de 18 
ani... Acum are aproape 34. la 
data de 9 mai își sărbătorește a- . 
inversarea. E prețuit de colecti-- 1 
vul sectorului, de toți oamenii ț 
minei. Și tot aici a cunoscut o- ■ 
mul nostru și pe minerul-electri
cian ILIE VELESCU 16 ani în 
minerit. Ilie Velescu obținuse lo
cul I la faza pe județ în ceea 
ce privește depășirea sarcinilor de 
plan încredințate

..Dar... un miner l-a chemat 
tocmai atunci, se blocase tin mo
tor, trebuiau luate măsuri. Un 
crațcr nu trăgea normal... Și așa, 
alergînd dintr-o parte în alta, de 
la un abataj-cameră la unul fron
tal, precipitat, i-a cunoscut firea 
minerului-electrician Ilie Velescu. 
Doi oameni ai minei, două des
tine asemănătoare în ceea ce pri
vește realizarea visului lor „Și 
astfel intrînd în șut odată cu ei 
am ajuns să le cunosc preocupă
rile. să văd cum minerii Văii jiu
lui muncesc și cum trăiesc" — 
își încheie destăinuirea tînărul 
nostru corespondent.

Vulcanul 
în ton 

cu primăvara

*

I
* 
*

*

*
*
*
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cauză. Vreo
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— Ani onoarea să vă salut...
— Am onoarea...
— Sînt onorat să... Etc., etc., etc. Formule de politețe. 

Deseori excesive, uneori formale și nesincere. Le auzim des 
pe stradă, în împrejurări deloc ieșite din comun. Există și 
intonații sincere, pe care le distingem cu ușurință, pentru 
că sinceritatea se întipărește pe expresia feței, in inflexiu
nile vocii, în căldura privirii. Iar atunci cînd poartă pecetea 
sincerității, onorarea semenilor e un act de noblețe sufle
tească. Ne onorăm reciproc pentru că ne stimăm reciproc, 
ne apreciem unul altuia calitățile, frumoasele intenții, puri
tatea sufletească, cinstea, demnitatea. Și este bine să ne 
onorăm, să apreciem pe cei buni și cinstiți, exprimîndu-ne 
admirația noastră, solidaritatea deplină cu oamenii pentru 
care corectitudinea este axul principal al comportării civice.

In multe din formulele de politețe excesivă întilnim și 
unele intonații specifice, subliniate de zîmbete încărcate cu 
subînțelesuri. Este, dacă vreți, cifrarea în interiorul formu
lei de politețe a dictonului „o mină spală pe alta". Pentru 
că de foarte multe ori acest „am onoare" include- nu nu
mai acțiunea de a face cuiva un onor, cît mai mult aceea 
de a mulțumi pentru un favor sau a cere încă unul. Aseme
nea oameni se onorează nu pentru că se respectă, ci pen
tru că își fac reciproc o seamă de servicii, pentru că pro
fită de unele situații pentru a-și face cîte „o mică favoare", 
exclusiv în folosul prosperității domestice personale. Acești 
„generoși" încalcă de cele mai multe ori normele corecti
tudinii și cinstei, frustrind pe alții de drepturile lor, di- 
rijînd fascicolul favoritismului către prietenii și cunoștin
țele din cercul lor de „relații".

Și astfel, se întîmplă uneori că din doi candidați la an
gajare este preferat nu cel mai merituos, ci celălalt, . mai 
slăbuț profesional dar cu mai bune relații; că unii schimbă 
2—3 apartamente pînă să se decidă care le convine sau nu; 
că unii elevi iau numai note de 10 la școală cleși...; că unii 
sînt preferați șefului, iar ceilalți mai puțin, deși... etc., etc., 
etc.

Sigur că da. Acești oameni, care își fac „pe la spate", 
in dauna interesului general, o seamă ele servicii se mai și 
onorează cu un adine respect. Numai că temelia e șubredă. 
Nu poate fi vorba de corectitudine, de cinste, acolo unde 
onorul este condiționat de favor, pentru că această „ecuație" 
se numește favoritism și nu se integrează în normele eticii 
și echității socialiste 1

Să ne respectăm reciproc, să folosim și formele de po
litețe. Dar să ne onorăm — fără subînțelesuri — pentru cins
tea și corectitudinea noastră, pentru demnitatea de cetățeni 
constructori ai societății socialiste. T. SOMEȘAN

TREI TINERI

pare că, în această 
muncii creatoare, au 
minore, sau nu au 
pot să trăiască fe-

Se 
la un 
public 
sala clubului sindicatelor 
Vulcan) intentat unui grup de 
trei tineri, acuzați de vagabon
daj, că lipsa deprinderilor de 
muncă productivă a fost, nu 
demult, o puternică „tendință" 
în rîndul unei părți a tinere
tului nostru. Și se mai susținea, 
tot acolo, că tot ceea ce se 
„construiește" ulterior peste o 
defectuoasă educație în familie 
nu are darul să... reziste ! Nu 
sîntem adepții imixtiunii în 
„treburi" exclusiv justițiare (și 
nu doar pentru că pledoariile 
apărării încearcă, fără succes, 
în genere, să diminueze pute
rea rechizitoriului procuraturii). 
Considerăm însă că, spre a ajun
ge să ceri, insistent, instanței, 
circumstanțe atenuante celor ce 
au meritul de a fi fost „sinceri 
și exacți în declarații", nu e 
neapărată nevoie să treci cu ve
derea niște adevăruri îndeobște 
cunoscute. Da, e adevărat, a 
existat și mai există tineri că
rora li se 
societate a 
răspunderi 
de loc, că 
riciți, întrucît „greul" a fost re
zolvat de către generațiile tre
cute, tocmai pentru ca lor să le 
revină o... existență roză, vi
dată de responsabilități. E fi
resc, oare, ea cei trei vagabon
zi să afișeze cu o insolență cra
să, deviza traiului fără mun
că („carnea de porc și munca 
ne... cad greu la stomac"), sfi- 
dînd frenezia miilor de tineri 
care-au înțeles că ei constituie 
o generație ce se pregătește 
pentru a face față unor răspun
deri sporite față de cele ale ge
nerațiilor trecute — să-și ..plim
be" existența precară rîzînd 
mînzește de „tizii" lor deferiți 
justiției ? Nu este. Și este, oa
re, firesc să afirmăm că in
fluența tuturor factorilor edu
caționali, ulteriori „celor 7 ani 
de-a acasă", e sortită uneori 
implacabilei năruiri ? Nu este. 
Chiar dacă toți acești factori ar 
îrjtîlni. din partea, „subiecților", 
doar o permanentă oponență 
(„vinovăția" e, în acest caz, tot 
de partea celor ce ar trebui 
să-și exercite influența binefă
cătoare asupra tfnăruliij, ca om, 
dar nu reușesc din cu totul al
te motive, ce țin de carențele 
Stalului de muncă) 1...

...Timp de cîteva luni
le, Ivan Stelian, Ivan Constan
tin și Florea luiîana, toți trei, 
tineri între 20 și 24 de ani, și-au 
permis — sub acoperirea unei 
sume nu chiar atît de insigni
fiante de bani, dobîndită anteri
or intrării lor în „vizorul" orga
nelor de miliție, de la părinți, 
la care, pentru deplinătatea „fe
ricirii" iluzorii s-au adaugat alți 
bani, procurați prin cine știe ce 
alte „orificii" tenebroase — să 
ignoreze munca cinstită (dintre 
toți doar Ivan Constantin a lu
crat... o zi la Termocentrala Pa
roșeni), să-și tîrîie fără țel pi
cioarele pe asfaltul străzilor din 
Vulcan, să se avînte orbește în... 
tăria alcoolului restaurantelor 
să viețuiască într-o locuință in
salubră, conturbînd deseori li
niștea locuitorilor din jur prin 
interminabile petreceri nocturne 
în dubioase companii, Și ca să 
vă faceți o imagine mult mai 
fidelă asupra profilului moral 
și etic al celor trei — adăugăm: 
toți posedă antecedente penale. 
Toți trei au fost avertizați de 

. către organele de ordine asupra 
conduitei lor imorale, tuturor li 
s-a atras atenția, în parte — și 
„prietenește" și... ca ultim aver
tisment — să intre în ..pasul" 
cadențat și sigur spre înainte 
al celor din jur, li s-au indicat 
locuri de muncă corespunzătoa
re, unde erau... așteptați. Zadar
nic ! Cei trei s-au complăcut, în 
continuare, în letargia lenii per
petue, nu au încercat nici un 
moment să se... autocatapulteze, 
prin efort de voință, din starea 
de parazitism în eare-au intrat 
cîndva, cu vădită intenție (cei 
doi frați Ivan s-au dovedit a fi 
și recidiviști în materie...). Ur
marea ? Cunoscuți fiind cu mult 
timp înainte de revenirea lor în 
Valea Jiului (în septembrie 
1971), încă din perioada minora
tului, ea autori de furturi în 
dauna avutului particular, pen
tru care-au fost trimiși în insti
tuții de reeducare morală, atît 
cei doi frați cît și Florea Iulia- 
na, concubina Iui Ivan Constan
tin. au ajuns pe banca acuzării. 
Și completul de judecată a ho- 
tărît ceea ce meritau. Au pri
mit — timp pentru profundă 
meditație Și reîntoarcere la rea
litate — între 1 an și 1 an și 8 
luni. Cu drept de recurs...

V. TEODORESCU

Recunosc, pînă deunăzi nu 
credeam să existe o situație 
atît de paradoxală. Un tînăr 
soț, tată de copii, își părăsește 
familia. După o scurtă peregri
nare ajunge la o concluzie bi
zară i că, de fapt, acasă e mai 
bine și, prin urmare, de ce să 
plece dumnealui din locuință 
și să nu plece soția ? înapoiat 
la domiciliu, face vizibile e- 
forturj să o determine pe soție 
să-și părăsească căminul. Pen
tru ca lucrurile să se precipite, 
recurge la o măsura capitală : 
își aduce alături de el, în casa 
soției ș; a copiilor, o concubi
nă de ocazie, căreia îi amena
jează una din cele două came
re ale apartamentului.

Ce se întîmplă în continu
are ?

In fața acestei situații, soția 
într-adevăr pleacă.

Pentru soție începe o viață 
grea, un adevărat calvar. Pen-

I

trebuie să SANCȚIO- 
„are dreptate" intot- 
și cînd dintr-o ființă 

— cea a copilului —

Incercam, intr-un articol pre
cedent, pe aceeași temă să adu
cem în dezbatere o complexă 
și delicată problemă: aceea a 
educării educatorului, a desă- 
virșirii personalității sale. Nu o 
facem pentru a da lecții cuiva 
ci pentru a stimula reflecția Ș> 
a găsi, astfel, noi mijloace care 
să prevină eșecul pedagogic și 
— prin aceasta — rebutul educa
tiv, incompatibil cu umanismul 
orînduirij noastre.

Reluînd firul dezbaterii, vom 
aduce în discuție alte aspecte 
ținînd de CUNOAȘTEREA co
pilului și de AMBIANȚA fami
lială în care crește și se educă.

IGNORANȚA pedagogică își 
are greșelile și confuziile ei : es
te intolerantă cînd trebuie să fie 
ÎNȚELEGĂTOARE și îngădui
toare cînd 
NEZE. Ea 
deauna ca 
micșorată 
nu ar putea izvorî decît adevă
ruri micșorate.

Ignoranța SUSPECTEAZĂ ori
ce exuberanță și zburdălnicie. 
Plusul de vitalitate este etiche
tat „fire violentă"; curiozitatea, 
viclenie disimulată; ștrengăria, 
delict deliberat ; insuccesul 
trecător, deficit grav. O atmos
feră artificială se instalează în 
jurul copilului. Jignit de ne
dreptatea care i se face, el de
vine impermeabil, se închide în 
sine. Resentimentul său devine 
turburare de comportament, iar 
ostilitatea Sa față de asemenea 
rigidități inumane, indisciplină 
sau chiar delicvență.

Un părinte își decreta copi
lul... „un incorigibil" : „Am în
cercat toate mijloacele dar in 
zadar". Copilul său — de 13 ani 
era insă de altă părere. Se so
cotea un neîndreptățit, imputîn- 
du-i tatălui, in special, severi
tatea. Restul, l-am dedus noi 
din ancheta socială : părintele, 

tru soț, care-și neglijează toa
te îndatoririle față de familie 
(materiale Și morale) începe o 
viață de distracții.

Chemată la fața locului pen
tru a sprijini emiterea 

holărîri judecătorești, o anu
mită comisie constată că în
tr-adevăr soția nu dispune de 
condiții materiale pentru creș
terea copiilor, în timp cc soțul 
dispune de aceste 
parlament, salar 
tor) și propune ca 
să fie încredințați
re și educare tatălui...

condiții (a- 
corespunză- 
cei doi copii 
spre crește-

©O
influențat deliberat de
mama vitregă a copilului, nu-și 
cunoștea fini, nu sesiza tilcul u 
nor manifestări ale acestuia, 

ce îl enerva la prima re
venită din partea lui. Co- 
era etichetat drept leneș 
inspirația mamei — deși 

ceea 
plică 
pilul 
— la 
era printre cei mai buni Și cu
minți elevi. așa cum a confir
mat și diriginta clasei. Fusese 
chiar învinuit de săvîrșirea ți
nui furt pe care nu-1 săvirșise.

Nici chiar unii dintre mem
brii corpului didactic nu-șj dau, 
intodeauna, silința să înțeleagă 
just un gest, o atitudine — fie 
chiar reprobabile — ale celor 
pe care îi educă. Nu cred că s-a 
procedat pedagogic eliminind 
trei elevj pe timp de trei zile 
pentru „tradiționala" pioneză 
pusă — nu din RĂUTATE ci 
din „JOACA" — unde nu trebu
ia. (Cîți dintre noi nu am pus-o, 
cîndva?) Ignorind MOTIVAȚIA 
gestului, considerînd drept rod 
al relej voințe ceea ce, de fapt, 
era o naivitate, și aplicînd un 
tratament „represiv" (elimina
rea), sancțiunea lovea nu în 
ATITUDINEA elevului ci in 
PREGĂTIREA lui. O mustrare 
aspră era mult 
toare.

Dacă la aceste 
ple, părintele și 
reflectat mai mult, primul nu 
ajungea să considere „incorigi
bil" de la natură ceea ce era un 
produs al ignoranței sale peda
gogice, iar al doilea n-ar fi tra
tat, de pe poziția monitoratu- 
ltti inflexibil, un gest care se 
cerea, înainte de toate, IN'ȚE-

mai convingă-

adevăruri sim- 
dascălul ar fi

Steagul roșu

RE, 
noi
te-am
crescut,
noi vrem
să ne
mîndrim

Oare, spre ce fel de „crește
re și educare", ne întrebăm 
nedumeriți ?

Ceea ce am spus aiciț e doar 
în curs de rezolvare. Rămîne 
în sarcina celor anume che
mați, să dea cuvenitele soluții. 
No; n-am făcut altceva decît 
am tras un mic semnal. Pen
tru ca totul să fie cîntărit cu 
maximum de exigență, obiec
tivitate și responsabilitate. 
Pentru ca nimeni să nu se la
se orbit de dexteritatea 
cine știe cui, de a-și susține 
cauza.

Vom reveni, bineînțeles, și, 
în funcție de justețea rezolvă
rii ce se va da, ne vom spune 
deschis părerea. Căci avem o 
părere, care e bine fondată 
pe constatări indubitabile.

LES. Și unuia și celuilalt, li se 
potrivește acel înțelept avertis
ment : CULEGI CE SEMENII...

Cu un fin și acut spirit de ob
servație, cineva — referindu-se 
„la rebutul educativ" — atrăgea 
atenția celor responsabili de e- 
ducația tineretului : „Nu este de 
ajuns să tratăm „cazul" ; tre-

Educarea educatorului
buie să tratăm împrejurările și, 
deseori, mediul".

Familia își are „rebuturile" 
Pe care Ie merită. AMBIANȚA 
familială este prima sală de 
clasă a copilului ; EXEMPLUL 
părinților, cel dinții abecedar 
citit iar SFATUL părinților, pri
ma busolă pusă în mîinile puiu
lui de om înconjurat de pădu
rea de taine și ispite.

Receptiv, 
mint (pină 
avid de a 
se înfrupta 
cămară cu 
ventariază, 
care gest, fiecare atitudine sau 
vorbă. El respiră în familie a- 
celași aer — sănătos sau viciat 
— și își face plămada morală 
din binele sau răul, frumosul 
sau uritu! pe care le culege — 
ca polenul florilor — din același 

dar fără discernă- 
aproape Ia 14 ani), 

cunoaște totul, de a 
din viață ca dintr-o 
dulciuri, copilul in- 
imită Și copiază fic

interlocutor: 
VASILE 

ARDELEAN U
miner, 

șef de brigadă 
la mina

Aninoasa

din 
începutul discuției noastre, înfi
ripată înainte de a scoate carne
tul și creionul ai, tinere Vasile 
Ardeleana, 3C de ani, ești de prin 
părfile Maramureșului, și lucrezi 
la mina Aninoasa din anul 1957. 
Iată, am reconstituit discuția și 
acum te voi ruga 
Cum a fost în 
muncă ?

— Am să vă
— Te rugăm.
— M-am angajat ca muncitor 

necalilicat, mai precis, ca înso
țitor la suprafață, la Aninoasa. 
Oamenii erau glumeți, cam rîdeau 
de noi, maramureșenii, dar n-au 
fost oameni răi. După ce ne-au 
văzut la muncă au început să se 
uite altfel la noi. Dacă stau să 
mă gîndesc bine, munca nu era 
grea nici atunci, cum nu e nici 
acuma, dacă știi să ți-o faci, dacă 
ai tragere de inimă pentru lu
cru...

— Ea ce vîrstă ai intrat în 
subteran ț

— Am mai lucrat la suprafață, 
tot ca însoțitor încă un an, apoi, 
din 1959, am intrat în subteran.

— Deci, la 18 ani.

Referitor la articolul cu tit
lul de mai sus, publicat în 
„Steagul roșu" nr. 6947, din 3 
martiie 1972, Comitetul execu
tiv al Consiliului popular al o- 
rașului Vulcan, cu scrisoarea 
nr. 9224/9 aprilie, ne comunică 
că, cităm > „s-a aprobat schim- 

mediu (organizat sau dezorga
nizat).

Cele mai neînsemnate lucruri 
— de la igiena corporală, la re
gulile de bună cuviință, de la 
spălatul mîinilor, la salutul a- 
dresat celor mai vîrstnici — ca
pătă valoare in sine. Căci fieca
re din aceste lucruri, aparent 

mărunte, devin articulațiile ca
racterului copilului. De aceea se 
spune — și pe drept cuvînt — 
că cei „șapte ani de acasă" sint 
decisivi întrucît ei prefigurează 
evoluții morale ulterioare. Sta
tisticile sint categorice și chiar 
crude, în acest sens : pentru a- 
proape jumătate din minorii cu 
educație neglijată depistați, se 
impunea scoaterea lor din me
diul familial ca necorespunzător 
(cauze : alcoolismul, divorțurile, 
coexistența căsătoriei cu concu
binajul — fără 
copii — existența Unui 
părinte preocupat mai mult 
grijile traiului decît de cele 
educației etc.).

Intr-o asemenea ambiantă 
milială, copilăria este frustrată 
de bucuriile ei, de visurile ei. 
Cu rare excepții, copiii aceștia 
— debusolați, lăsați să se des-

divorț dar cu 
singur 

de 
ale

fa-

— Da. Am început cu sectorul 
de transport. Intre timp am fă
cut armata. După armată m-am 
întors tot la Aninoasa și m-am 
angajat fără să stau prea mult 
pe gînduri. Știu că nici nu-mi 
era gata livretul că eu munceam 
deja, la același sector de trans
port. M-am calificat, după pu
țin timp, ca mecanic. Dar în 
1964 m-am lăsat de mecanică și 
am intrat la abataj frontal, unde 
am luai-o de la început, ca ne
calificat.

— Socotesc totuși că mecanica 
fi-a folosit în munca de miner.

— Mi-a folosit, sigur, și meca
nica, așa cum mi-au folosit și 
deprinderile învățate de la tata. 
Tata a minerit, și el, vreo 18 
ani la Aninoasa.

— Mai departe, cum s-au des
fășurat lucrurile în abatajul fron
tal i

— Cum s-au desfășurat ? Bi
ne ! Am lucrat în brigada lui 
Dumitru Eulgci, o brigadă din 
care au ieșit după cîțiva ani de 
„școală", de practică, mulți bri
gadieri noi, tineri, buni — Lă- 
bușcă, Soleau, Costinaș Iosif.

— Și dumneata!
— Și eu. Minerul Fulga a știut 

nu numai să facă planul. A știut 
și să ne facă oameni. Drept e că 
omul sfințește locul și, după e- 
xemplul pe care-1 dă, se-nvață și 
ceilalți să fie la fel. Exemplul 
personal e o lecție strașnică, ceva, 
așa, ca monografia de armare, 
care trebuie respectată întotdea
una. Cum te abați de la ea. cum 
ai pățil-o.

— Există, Vasile Ardeleana, un 
lucru care te supără mult de tot ?

— Există !
— Ni-l spui și nouă ?
— Vi-1 spun. Cînd se-ntîmplă 

în jurul meu să văd, cîteodată, 
un om cinstit care nu e apreciat. 
Și cînd se-ntîmplă să aud, în vreo 
ședință, cum unul care trage 
chiulul, ia cuvîntul șî-i critică pe 
alții despre care știu că muncesc.

— Erei să ne relatezi despre 
o lucrare grea, care a ridicat în
tregii brigăzi probleme mai deo
sebite ?

— Nu am avut lucrări deose
bit de grele. O singură dată la 
o redeschidere în stratul V am 
avut mai mult de lucru, cu o lu
crare presionată, cu aerajul slab. 
Am scos-o cu bine la capăt, căci 
am lucrat în acord global. Șefii 
ne-au întrebat în cîte zile o pu
tem face. In loc de 15 zile, am 
terminat-o în zece.

dar, după... 
bul de locuință solicitat de mi
nerii Ropotă loan și 
Vasile".

Am luat cunoștință 
puns și, apreciind sp: 
care organul local al puterii de 
stat a înțeles să-1 acorde celor 
doi locuitori, salariați ai minelor
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curte singuri — devin o pradă 
ușoară pentru anturajul rău in 
care intră Și de Ia care primesc 
primul „botez" al vieții. Un bo
tez care, departe de a le sfinți 
umanitatea, le-o pîngărește. O 
școală a viciului, a aventurii 
și a maturizării precoce care le 
ucide copilăria și, odată cu ea, 
lumea-i de basm și puritate...

Dar problema mediului fami
lial are și alt aspect. Am in 
vedere acele familii organizate 
în care părinții respectă, apa
rent, regulile bunei creșteri și 
care nu Se „dau in spectacol" 
în fața copiilor pentru a le ser
vi de rău exemplu. Cu toate a- 
cestea, ei cultivă permanent o 
concepție de viață primitivă și 
egoistă, meschină și ipocrită, 
cu atitudinile corespunzătoare 
-— pe care copilul le asimilează 
lent. Curînd, motivațiile nega
tive ale părinților devin moti
vații negative Ja copil (egoism, 
zgircenie, fățărnicie etc.) — pri
mul „material de construcție" al 
caracterului său. Or, psihologia 
materialistă ne învață că linia 
principală în educație este SE
LECȚIA ȘI CULTIVAREA MO
TIVELOR corespunzătoare pe 
calea generalizării și „stereo!i- 
pizării" lor (de pildă, să înveți 
o lecție nu pentru a lua note 
bune — din vanitate sau pentru 
a fi răsfățat de 
pentru A ȘTI).

Nu este deci de 
astfel de copil — 
chipul și asemănarea părinților

părinți — ci

mirare că un 
crescut după

— Ai vrut, vreodată, să pleci 
de la mina Aninoasa i

— Să plec ? Ani să i vă spun I 
Am vrui să plec la Paroșeni, dar 
nu mai știu din ce 
supărare, cine știe

— Și, cum s-a întâmplat că 
n-ai plecat ?

— M-a chemai tovarășul di
rector și mi-a spus : Ardelene, tu 
aicea te-ai format I Și dacă noi 
te-am crescut, noi trebuie să ne 
mîndrim cu tine, nu alții. Am 
rămas pe loc pentru că am înțe
les că directorul avea dreptate 
nu eu.

— Există un om, la mina Ani
noasa, pe care îl respeefi foaite 
mult f

— Există I Mai mulți chiar . 
Unul este tovarășul Fler, care ne 
spune întotdeauna, așa pe înțe
lesul nostru, că prin muncă ne 
cîștigăm și salariul, dar și pres
tigiul în societate. Și mai sînt, 
șeful de sector, locțiitorul și al
ții, oameni cinstiți care sîni de 
lapt cei mai mulți.

— Vrei să ne spui, Vasile Ar
deleana, un lucru care te bucură 
foarte mult ?

— Mă bucur întotdeauna cînd 
pot să-mi fac datoria. Atunci 
mă privește toată lumea deschis, 
în față și eu îi privesc la fel. 
Dacă nu reușesc să-mi fac dato
ria, lumea mă privește altfel, unii 
parcă se feresc să mă privească. 
Și, drept e că și eu mă feresc, 
pentru că ~~ —

Ca 
cîte 
în

T
I
I
I
I
J 
III

— Am ! Răspund de educarea 
tineretului.

— £ grea această educare a ti
neretului ț

— Nu e grea, dacă e susținută 
prin exemplul personal.

— Dar e vorba totuși de o 
sarcină permanentă!

— Așa și trebuie să fie ! Nu 
poți să pretinzi că ești exemplu 
bun, sau demn de urmat, numai 
lin an și apoi să-ntorci căruța. 
Sarcina asta iți rămîne pentru tot
deauna, chiar dacă între timp a- 
dunarea generală i-o încredințea
ză și altuia. Eu nu mă consider 
om vîrstnic — la 30 de ani — 
dar mă consider dator să răs
pund întotdeauna, cel puțin prin 
exemplu personal, la obligația de 
a ajuta la educarea celor mai ti
neri decît mine.

I. MUSTAȚA

Paroșeni și, respectiv Vulcan, 
nu putem încheia aceste ; în
duri fără a ne exprima încă e 
dată opinia că situația creat# 
putea să fie evitată din capul 
locului, răspunsul putea fi mai 
prompt și, chiar așa, scurt și 
concis, putea să cuprindă și o 
referire la practica de viitor...
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săi va purta aceiași germeni 
egoismului, fățărniciei etc. și 
adulți, și ca viitori părinți.

Cea niai dăunătoare dintre 
toate implicațiile etice ale unei 
astfel de ambianțe familiale es
te cultivarea inconștientă in su
fletul copilului, a IPOCRIZIEI. 
Sursa acesteia este o dublă con
tradicție : discrepanța dintre 
planul mental ți cel ural (una 
gindim, alta spunem) precum și 
contradicția nitre două educații: 
cea din școală care este ateistă 
și cea din unele familii care es
te religioasă (in cele mai multe 
cazuri, datorită tot ignoranței și 
lipsei unei instrucțij științifice 
a părintelui). Reflectarea aces
tei duble contradicții in conști
ința neformată incă a copilului 
se traduce prin DERUTA. Ne- 
putind avea opțiuni, copilul va 
culege ceea ce II CONVINE din 
cele două alternative. Compro
misul este nefast. El ii alterea
ză caracterul și. mai tirziii i-I 
pervertește. Lichelismul, impos
tura și carierismul cresc pe un 
asemenea sol.

Știința educației este și artă. 
Dar nu una... lăutărească. Ariile 
ei se cintă nu „după ureche" ci 
după note.

Educarea educatorului nu es
te doar lozincă mobilizatoare. 
Ea este, înainte de toate, un co
mandament etic.

Oricit de dificil ar fi drumul 
de la neștiință ia știință, de Ia 
eroare la adevăr, fără perfecțio
narea continuă a educatorului, 
— din familie sau școală — nu 
se va putea realiza acea trans
fuzie de valori și idealuri capa
bile să facă din tineretul de 
AZI ștafeta progresului de MÎI- 
NE.

David MANI»
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să și supus dezbaterii publi
ce, va apărea în Buletinul o- 
ficial.

Jn ultima parte a ședinței 
de după-amiază, deputatul 
Angelo Miculescu, ministrul 
agriculturii, industriei ali
mentare și apelor, a prezen
tat expunerea la Proiectul de 
lege privind gospodărirea a- 
pelor în Republica Socialistă 
România. Deputatul Dumitru 
Colin, președintele Comisiei 
pentru agricultură și silvicul
tură, a prezentat apoi Rapor
tul comisiilor permanente ale 
M.A.N. cu privire la proiec

Expunerea la proiectul de lege privind 
gospodărirea pădurilor aflate 

in administrarea directă a comunelor
— prezentată de tovarășul Mihai Suder —

.Vă rog să-mi permiteți ca, 
din însărcinarea Consiliului de 
Miniștri, să vă prezint spre 
dezbatere Și aprobare proiectul 
de lege privind gospodărirea 
pădurilor aflate în administra
rea directă a comunelor.

Acest proiect de lege reflec
tă grija Și preocuparea perma
nentă a partidului și statului 
nostru privind gospodărirea ra
țională a fondului forestier al 
țării. Totodată, constituie o ex
presie a armonizării intereselor 
locale, legate de satisfacerea u- 
nor necesități de material lem
nos, cu interesele generale ale 
statului privind folosirea com
pletă și superioară a resurselor 
existente pe teritoriul țării 
noastre.

Dispozițiile proiectului de lege 
creează condițiile necesare ca și 
pădurile, în suprafață de aproa
pe o jumătate milion hectare, 
aflate în administrarea directă 
a comunelor, să se încadreze 
în sistemul unitar de gospodări
re silvică, fundamentat pe prin
cipii Și reguli tehnice moderne, 
sub îndrumarea, controlul și cu 
asistența tehnică a organelor 
silvice de stat.

Nevoile actuale și de viitor a- 
le societății noastre reclamă 
ca și aceste păduri să producă 
material lemnos în cantități și 
calități sporite, corespunzător cu 
•potențialul lor real de produc
ție. De asemenea, ele vor trebui 
să asigure în mai mare măsură 
protejarea solului și apelor, să 
contribuie la înfrumusețarea sa
telor și comunelor țării și să 
exercite un rol însemnat în con
servarea naturii și a mediului 
ambiant.

Pe această cale, gospodărirea 
și reproducerea întregului fond 
îoreslier se va putea înscrie or
ganic și plenar în complexul de 
măsuri care au fost indicate de 
secretarul general al partidului 
nostru și președinte al Consi
liului dc Stat, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, cu prilejul analizei 
departamentului silviculturii, pe 
baza raportului întocmit de 
Comisia permanentă a Marii 
Adunări Naționale din februarie 
anul curent.

Din analiza situației pădurilor co
munale și a modului lor de gospo
dărire începînd din anul 1955, cînd 
ele au fost transmise în adminis
trarea directă a comunelor și pînă 
?n prezent, se constată :

Suprafața pădurilor respective s-a 
diminuat cu peste 10 la sută prin 
afectarea unora din ele altor desti
nații sau altor ramuri ale econo
mici naționale.

Din întreaga suprafață a acestor 
păduri, 44 la sută sini de produc
tivitate inferioară, necesitînd să lie 
refăcute. Lucrările de împăduriri 
s-au executat pe o suprafață mai
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bligația personalului din comerț de 
a manifesta o comportare civilizată 
ți demnă lață de cumpărători, dc 
a aplica cu fermitate principiile e- 
ticii și echității socialiste în întrea
ga lor activitate.

Pentru apărarea intereselor con
sumatorilor, în proiectul de lege se 
prevăd măsuri pentru exercitarea 
controlului dc către organele cen
trale și locale, precum și stabilirea 
sancțiunilor pentru cei care încalcă 
normele de comerț.

In concluzie, proiectul de lege 
oglindește atît experiența de aproa
pe 25 dc ani a comerțului socialist 
din țara noastră, cît și sarcinile și 
orientările de dezvoltare în perspec
tivă a acestei activități.

Recent, tovarășul secretar general 
Nicolae Ceaușescu a vizitat din nou 
unele unități din centrele comerciale 
ale Capitalei. Observațiile și indi
cațiile date la fața locului privind 
modul de aprovizionare, folosirea 

tul de lege supus dezbaterii.
La discuția generală asupra 

acestui proiect de lege au 
luat cuvîntul deputății Teo
dor toman, prim-secretar al 
Comitetului județean — Tul- 
cea al P.C.R., președintele 
Consiliului popular (județean, 
Nicolae Pădurarii, maistru 
sondor la schela Moreni, ju
dețul Dîmbovița, Constantin 
A măriei, prim-vicepreședinte 
al Consiliului popular ju
dețean — Vaslui, și Pe- 
truța Constantinescu, preșe
dinta cooperative; agricole de 
producție din comuna Fier
binți, județul Ilfov.

După discuția pe articole,

mică cu 30 la sută, față de cea pre
văzută în amenajamente, multe din 
lucrările executate nefiind conforme 
cu normele tehnice silvice.

Valorificarea materialului lemnos 
din aceste păduri nu s-a făcut în 
mod corespunzător, iar pagubele 
produse prin tăieri ilegale de arbori 
s-au menținut, an de an, la un ni
vel ridicat.

Iar prevederile actelor normative 
care reglementează gospodărirea pă
durilor respective nu mai sînt în 
concordanță cu translormările poli
tice, economice și sociale, care au 
avut loc în intervalul celor 16 ani 
scurși de la data emiterii lor.

In scopul înlăturării acestor nea
junsuri, asigurării unui nivel supe
rior de gospodărire a acestor pă
duri și a creării unui cadru unitar 
și legal corespunzător pentru îmbu
nătățirea acestor activități, prin gri
ja organelor superioare de partid și 
de stat, s-a inițiat proiectul de le
ge pe care îl prezentăm astăzi.

In proiectul de lege pe care vi-1 
prezint și care a lost îmbunătății 
pe baza propunerilor rezultate din 
dezbaterea publică, se subliniază în 
primul rînd, că pădurile aliate în 
administrarea directă a comunelor 
— denumite în proiectul legii pă
duri comunale — constituie proprie
tate de stat, bun al întregului po
por. Ele fac parte din fondul lo- 
restier al Republicii Socialiste Ro
mânia, fiind supuse regimului silvic.

Comitetele executive ale consilii
lor populare răspund pentru buna 
lor gospodărire potrivit prevederilor 
Codului silvic, a actelor normative 
emise în baza acestuia și a pro
iectului legii propuse.

Gospodărirea și paza pădurilor se 
asigură, prin grija comitetelor exe
cutive ale consiliilor populare co
munale, cu pădurari comunali, anga
jați cu avizul ocolului silvic. Pă
durarii comunali au dreptul la uni
formă în aceleași condiții care sînt 
prevăzute în actele normative pentru 
pădurarii de la ocoalele silvice.

In text se precizează că docu
mentul de bază pentru gospodări
rea pădurilor comunale il constituie 
amenajamentcle silvice, ce se aprobă 
prin ordinul ministrului economici 
forestiere și materialelor de con
strucții, precum și interzicerea de a 
se exploata peste capacitatea de pro
ducție a pădurilor.

Iar în vederea executării inte
grale și calitativ superioare a lucră
rilor de refacere a pădurilor comu
nale, cum sini pepiniere proprii, 
împăduriri, refacere, îngrijire și pro
tecție a arboretelor, prevăzute în 
planul anual întocmit pe baza a- 
menajamcntelor silvice, în proiect 
se precizează că acestea se execută 
dc comitetele executive ale consi
liilor populare comunale, cu asis
tența tehnică de specialitate a uni
tăților silvice de stat.

Totodată, s-a prevăzut dreptul 
comitetelor executive ale consiliilor 

intensivă a spațiilor, extinderea pre- 
ambalării ca o condiție a comerțu
lui modern, dezvoltarea în mai ma
re măsură a desfacerii de produse 
semip reparate, diversificarea largă a 
sortimentului de mărfuri, creșterea 
preocupării și răspunderii fiecărui 
lucrător din comerț pentru gospodă
rirea unității și servirea populațiij, 
constituie lin ajutor substanțial în 
activitatea noastră, o reflectare vie 
a preocupării conducerii partidului 
și statului pentru problemele care 
privesc populația. Aceste indicații 
sînt înscrise și în proiectul de lege 
supus dezbaterii dumneavoastră.

Considerăm că prin adoptarea 
prezentului proiect de lege se creea
ză cadrul corespunzător pentru îm
bunătățirea întregii activități de co
merț interior, cu efecte pozitive în 
ce privește satisfacerea cerințelor 
sporite de mărfuri și servirea popu
lației.

Vă asigurăm că vom acționa cu 
toată fermitatea pentru traducerea 
în viață a prevederilor legii. 

proiectul de lege a fost su
pus votului secret al deputa
tion Cu amendamentele 
aprobate de deputați In 
cadrul dezbaterilor, Marea 
Adunare Națională a adop
tat Legea privind gospo
dărirea apelor în Republi
ca Socialistă România. De 
asemenea, textul legii, al că
rei proiect a fost publicat în 
presă și supus dezbaterii pu
blice, va apărea în Buletinul 
oficial.

Seara, lucrările ședinței au 
fost întrerupte, urmînd a fi 
reluate vineri dimineața.

(Agerprcs)

populare comunale de a antrena ti
neretul și țărănimea la executarea 
prin muncă patriotică a lucrărilor 
de împăduriri și refacere a pădu
rilor.

Pentru asigurarea fondurilor ne
cesare executării tuturor lucrărilor 
dc gospodărire, relacere și întăririi 
pazei acestor păduri, în proiectul de 
lege se prevede că repartizarea ma
terialelor lemnoase se face de co
mitetul executiv al consiliului popu
lar comunal, într-o cotă de pînă la 
30 la sută pentru nevoile obștești 
ale comunei și pentru acoperirea 
cantităților prevăzute în planul de 
stat pentru nevoile proprii ale co
operativelor agricole de producție, 
iar 70 la sută pentru nevoile gos
podărești proprii ale locuitorilor din 
comune, contra plată.

S-a prevăzut că pînă la 7 la sută 
din materialul lemnos destinat ne
voilor gospodărești, Comitetul exe
cutiv al Consiliului popular comu
nal poate acorda gratuit unor per
soane cu greutăți materiale deose
bite : invalizi, orfani, văduve, bă- 
trîni, pe bază de tabel.

Sumele realizate din valorificarea 
materialelor lemnoase precum și a 
produselor accesorii ale pădurii, 
cum sînt coaja, fînul, liberul de 
tei, fructele și altele de acest fel, 
constituie fondul silvic comunal, 
care se utilizează exclusiv pentru 
acoperirea cheltuielilor de gospodă
rire a pădurii, amenajare, pepiniere 
proprii, împăduriri, îngrijire, refa
cere, protecție, punere în valoare și 
exploatare a acestor păduri, precum 
și pentru asigurarea pazei lor.

Proiectul de lege delimitează și 
stabilește sarcinile, atribuțiile și răs
punderile ce revin, în legătură cu 
gospodărirea pădurilor comunale, or
ganelor locale ale puterii de stat 
și ale administrației dc stat, Co
mitetului de Stat pentru Economia 
și Administrația Locală, Ministeru
lui Economiei Forestiere și Mate
rialelor de Construcții, ocoalelor 
silvice și definește mai bine moda
litatea de colaborare între toate a- 
ceste unități.

In proiectul dc lege se mai pre
vede că în activitatea de gospodă
rire a pădurilor cc administrează, 
comitetele executive ale consiliilor 
populare comunale sînt sprijinite de 
comitetele de gospodărire a pădu
rilor comunale, formate din cite 5-7 
membri, aleși dintre Cei mai buni 
gospodari, pe termen dc 4 ani, de 
către adunările delegaților pe co
mună.

In încheiere, îmi exprim convin
gerea că prin adoptarea de către 
Marea Adunare Națională a proiec
tului de lege privind gospodărirea 
pădurilor aflate in administrarea di
rectă a comunelor, se creează un 
instrument eficient pentru punerea 
în aplicare a Directivelor Congre
sului al X-lea al P.C.R. privind 
conservarea, apărarea și dezvoltarea 
londului forestier.

A A

Ur.cînd la această tribună, vă 
rog să-mi permiteți să îndepli
nesc mai în.tîi o îndatorire de 
onoare ce mi-a fost încredința
tă de oamenii muncii din jude
țul Hunedoara de a exprima și 
cu acest prilej deplina lor ade
ziune, cele mai profunde senti
mente de respect, mîndrie pa
triotică, recunoștință față de 
activitatea neobosită a solilor 
României în cele 8 state ale 
Africii, față de contribuția per
sonală a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în promovarea largă 
a prieteniei, păcii și colaborării 
între toate națiunile lumii. Ală
turi de întregul nostru popor, 
ne angajăm să sprijinim cu toa
tă puterea politica internă și 
externă a partidului și statului 
nostru, realizînd în mod exem
plar toate sarcinile ce ne revin.

Proiectul de lege cu privire 
la activitatea de comerț, interi
or, supus discuției publice — a 
arătat vorbitorul — a fost pri
mat cu justificat interes de că
tre minerii, siderurgiștii, con
structorii. lucrătorii din comerț, 
de către întreaga populație din 
județ. In dezbaterile organiza
te de către sindicate pe locuri 
de producție, oamenii m.uneii 
au făcut numeroase propuneri 
de îmbunătățire a proiectului,

Expunerea la pactul fe lege 
privind gospodărirea apelor 

io Republica Socialistă România
prezentată de tovarășul Angelo Miculescu

Din însărcinarea Consiliului 
de- Miniștri ani cinstea să pre
zint Marii Adunări Naționa.e, 
spre examinare și adoptare, 
proiectul de lege privind gospo
dărirea apelor în Republica So
cialistă România.

Schimbările profunde social- 
economice care au avut loc în 
Republica Socialistă România, 
ridicarea permanentă a nivelu
lui de trai al populației, dez
voltarea rapidă a industriei și 
modernizarea agriculturii, tre
cerea la etapa făuririi societă
ții socialiste multilateral dezvol
tate, determină o sporire con
siderabilă a cerințelor de apă. 
făcînd ca problemele de gospo
dărire a apelor să crească în 
amploare și complexitate.

Resursele naturale de apă ale 
țării noastre sînt relativ redu
se, în comparație ou alte țări 
din Europa, iar ca urmare a 
creșterii an de an a consumuri
lor de apă, pe cele mai multe 
cursuri de apă, care prezintă 
importanță economică, debitele 
disponibile, în regim natural de 
scurgere, devin limitate.

Pentru asigurarea satisfacerii 
cerințelor sporite de apă s-a 
trecut la executarea unor lu
crări importante de acumulare, 
menite să înmagazineze apele, 
în perioadele în care debitele 
depășesc nivelul cerințelor, în 
vederea folosirii lor, în perioa
dele în care debitele în regim 
natural sînt insuficiente pen
tru alimentarea cu apă a popu
lației, industriei sau altor folo
sințe, fiind, totodată, necesare 
măsuri eficiente de folosire ra
țională a resurselor de apă, ca
re sînt totuși limitate, în timp 
ce cerințele de apă sînit în con
tinuă creștere.

In strînsă legătură cu mări
rea gradului de utilizare a re
surselor de apă, se accentuează 
procesul de poluare a apelor, ca 
urmare a cantităților din ce în 
ce mai mari de ape uzate pe 
care industria și centrele popu
late le descarcă în cursurile de 
apă. Avînd în vedere că polua
rea apelor reduce posibilitățile 
de . folosire a acestora, pentru 
satisfacerea nevoilor de apă ale 
populației, industriei și agricul
turii și înrăutățește starea sa
nitară a mediului ambiant, tre
buiesc prevăzute reglementări 
energice pentru întărirea disci
plinei de stat în domeniul pro
tecției calității apelor.

Ținînd seama și de faptul că 
anumite situații pot produce 
și efecte dăunătoare, ajungînd 
pînă la adevărate calamități, 
reiese necesitatea unor regle
mentări ou privire la măsurile 
ce trebuiesc luate pentru asi
gurarea scurgerii normale a a- 
pelor și pentru organizarea li
nei acțiuni sistematice de pre
venire, combatere și apărare 
împotriva inundațiilor și ghețu
rilor.

Actuala reglementare în vi
goare — decretul nr. 143 din 4 
aprilie 1953 privind folosirea 
rațională, amenajarea și protec
ția apelor — nu mai corespun
de cerințelor prezentei etape de 
dezvoltare’ soeial-economică a 
țării noastre.

Această reglementare avea în 
vedere situația în care cerin
țele de apă erau mult mai mici, 
decît disponibilitățile de apă în 
regimul natural, cînd gradul de 
dezvoltare a industriei, agricul
turii și centrelor populate, nu 
punea problemele actuale în le
gătură cu poluarea apelor.

Astăzi însă cînd apele țării 
sînt amenințate de poluare 
crescândă, cînd în regim natural 
ele au în anumite perioade de

și-au exprimat satisfacția că, 
în. contextul actual al dezvoltă
rii în ritm susținut a economi
ei naționale, se reglementează 
în mod unitar întreaga activi
tate din acest domeniu, strîns 
legat de ridicarea sistematică 
și multilaterală a nivelului de 
trai, țelul suprem al politicii 
partidului și statului nostru. In 
economia județului nostru, ca 
de altfel în întreaga țară, s-au 
obținut realizări importante, 
care au determinat schimbări 
calitative în condițiile de viață 
ale întregii populații. Creșterea 
veniturilor bănești ale oameni
lor muncii a condus la spori
rea volumului cumpărărilor 
de mărfuri. Astfel, în 1971, în 
județul Hunedoara s-a realizat 
cel mai înalt nivel al vînzărilor 
de mărfuri din ultimii șase ani. 
Comparativ cu anul 1965, prin 
unitățile comerțului de stat au 
fost vîndute cu 25 la sută mai 
multă încălțăminte, cu 30 la su
tă mai mull te confecții, cu 60 la 
sută mai multă mobilă și a- 
proape de două ori mai multe 
televizoare.

Apreciez pozitiv ‘ prevederile 
legii, care stabilesc răspunderi 
sporite atît pentru cei care or
ganizează și conduc comerțul, 
cît și pentru fiecare lucrător 

bite reduse și se iau măsuri de 
trecerea la folosirea lor în re
gim amenajat, reglementările 
legislației în vigoare sînt insu
ficiente și în bună parte au de
venit necorespunzătoare.

In scopul satisfacerii cerințe
lor crescînde de apă, a prote
jării apelor împotriva poluării 
și combaterii acțiunilor distruc
tive ale acestora, în Directivele 
Congresului al X-lea al Parti
dului Comunist Român, ca și 
în Programul național pen.tru 
gospodărirea rațională a resur
selor de apă, extinderea lucră
rilor de irigații, indiguiri, de
secări și de combaterea eroziu
nii solului, în anii 1971—1975 
și in perspectivă, și pentru dez 
voltarea activității de gospodă
rire a apelor, la nivelul cerin
țelor actuale ale economiei și 
vieții sociale, aprobat în mar
tie 1970 de Comitetul executiv 
al Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român, s-au sta
bilit măsuri și sarcini impor
tante în domeniul gospodăririi 
apelor.

Pentru înfăptuirea politicii 
partidului și statului privind 
gospodărirea apelor țării, în ca
drul vastului proces de perfec
ționare și sistematizare a legis
lației, care se desfășoară din.ini
țiativa și sub îndrumarea direc
tă a conducerii de partid și de 
stat, personal a tovarășului se
cretar general Nicolae Ceaușescu 
a fost elaborat proiectul de le
ge privind gospodărirea apelor 
în Republica Socialistă Româ
nia.

Pornind de la considerentele 
arătate, proiectul de lege supus 
dezbaterii dumneavoastră stabi
lește normele de bază ale regi
mului juridic al apelor din ța
ra noastră, în baza principiului 
inserat în proiect, potrivit că
ruia gospodărirea apelor în Re
publica Socialistă România este 
o problemă de stal.

Pe lîngă principiile de bază, 
prevăzute în lege, ca gospodă
rirea rațională a resurselor de 
apă, folosirea complexă a ape
lor și a lucrărilor ce se constru- 
iCSc.,pe ape, interzicerea prin 
lege a poluării apelor de supra
față sau subterane, planifica
rea activității de gospodărire 
a apelor, reglementări deosebi
te s-au înscris pentru activita
tea de apărare împotriva acțiu
nilor distructive a apelor. Au 
fost prevăzute reguli pentru a- 
sigurarea scurgerii normale â 
apelor, înlăturarea oricăror ob
stacole, care ar putea stînjeni 
cursul normal al apelor, s-au 
precizat sarcinile riveranilor, 
ale beneficiarilor folosințelor de 
apă și ale organelor de gospo
dărire a apelor, cu privire la 
întreținerea malurilor și albi
ilor. De asemenea, s-a reglemen
tat, prin lege, organizarea acți
unii de combatere a inundați
ilor, în perioade de ape mari.

In vederea folosirii raționale 
a apelor, s-a prevăzut obliga
ția organizațiilor socialiste, care 
folosesc apa, de a adopta pro
cedee tehnologice care să con
ducă la consumuri de apă cît 
mai mici, să permită recircula- 
-rea apei și să asigure reduce
rea, în cît mai mare măsură, a 
volumului și nocivității apelor 
uzate evacuate.

Un loc important, în proiec
tul de lege, au primit regulile 
de protecția calității apelor. E- 
vacu-area apelor uzate, care ar 
putea provoca poluarea apelor 
de suprafață sau subterane, nu 
se admite decît după o epurare 
corespunzătoare. în care scop 
toate ministerele, organele cen
trale și locale, care au în subor

ce-și desfășoară activitatea în 
acest domeniu. Pornind de la 
aceste sarcini mobilizatoare, de 
Ia faptul că în județ vor lua 
ființă noi unități și se vor mo
derniza ■ cele existente, se im
pune ca lucrătorii din comerț 
să aibă o. înaltă ținută și etică 
profesională. In acest sens, sin
dicatele vor acorda o atenție 
sporită sprijinirii comitetelor 
oamenilor muncii din organiza
țiile comerciale pentru recruta
rea și promovarea cadrelor co
respunzătoare acestei activități, 
îndeosebi din rîndul femeilor. 
Pentru ridicarea nivelului de 
cunoștințe politice și profesio
nale ale personalului din unită
țile comerciale, considerăm bi
ne venite măsurile prevăzute în 
legătură cu organizarea diferi
telor forme de calificare și per
fecționare a pregătirii profesio
nale. care se vor reflecta, neîn
doielnic, în îmbunătățirea apro
vizionării și servirii consumato
rilor.

In continuare, vorbitorul a a- 
rătat că o contribuție însemna
tă la îmbunătățirea activității 
de comerț au adus-o și echipe
le de control obștesc, care au 
reușit să sesizeze multe din nea
junsurile existente, contribuind 
astfel la înlăturarea lor. Im
portanța ce se acordă activității 

dine unități ce pot produce po
rnirea apelor, sînt- obligate să 

asigure construirea de stații și 
instalații de epurare și exploa
tarea eficientă a acestora. Con
trolul respectării dispozițiilor 
legale, privind protecția calită
ții apelor, revine în principal 
Inspecției de Stat a Apelor, ca
re funcționează în cadrul Con
siliului Național al Apelor.

Reguli speciale au fost prevă
zute pentru proiectarea, execu
tarea. întreținerea și exploata
rea lucrărilor ce se construiesc 
pe ape sau au legături cu apele, 
stabilindu-se că, orice asemenea 
lucrare n-u este permis să fie 
executată fără avizul organelor 
de gospodărire a apelor și nici 
clată în exploatare sau folosin- 
‘ă fără autorizația acelorași or- 
’ane.

Cunoscînd că lucrările de a- 
menajare a cursurilor de apă 
sînt în general lucrări de mari 
proporții, care implică acupa- 
rea unor suprafețe de teren re- 
lativ importante, legea conți
ne și o serie de reglementări 

■pentru reducerea, la strictul ne
cesar. a ocupării de terenuri a- 
gricole, în parale] cu obligația 
ca prin lucrările de amenajare, 
să se creeze posibilitatea folo
sirii unor terenuri care în re
gim natural erau supuse inun
dațiilor.

In lege sînt prevăzute care 
sînt organele de gospodărire a 
apelor și sarcinile care le re
vin. Gospodărirea apelor pe an
samblu] teritoriului țării și pe 
bazine hidrografice se asigură 
de Consiliu] Național al Apelor. 
Un rol important revine, ca ur
mare a atribuțiilor acordate 
prin lege, organelor județene 
de gospodărire a apelor, care, 
ca organe de specialitate ale co
mitetelor executive ale consili
ilor populare județene, asigură 
gospodărirea apelor pe plan 
local.

In vederea întăririi discipli
nei de stat, în domeniul apelor, 
a apărut necesar ca, încălcările 
dispozițiilor legale, care pre
zintă un grad pronunțat de pe
ricol social, să fie considerate 
infracțiuni și sancționate ca a- 
tare.

Proiectul legii privind gospo
dărirea apelor în Republica So
cialistă România a fost supus 
unei largi consultări a maselor, 
concretizată în sute de propu
neri și sugestii de îmbunătăți
re, care au fost examinate, dis
cutate, reținute în mare parte 
și incluse în actuala formă a 
proiectului, pe care-1 prezentăm 
Marii Adunări Naționale. Pro
iectul a fost dezbătut și în ca
drul Comisiilor permanente ale 
Marii Adunări Naționale.

In cuvântarea la Plenara Co
mitetului Central al Partidului 
Comunist Român din 17—19 
martie 1970, Secretarul general 
al Partidului Comunist Român, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
spus i

„Se știe că asigurarea apei, 
îndeosebi a celei potabile, devi
ne o problemă de prim ordin 
pentru existența societății mo
derne. In acest sens, avem e 
înaltă răspundere față de viito
rul națiunii noastre ; tocmai a- 
ceastă datorie ne impune să lu
ăm măsurile necesare bunei 
conservări și gospodăririi ape
lor".

Ingăduiți-mi să-mi exprim 
convingerea că prin adoptarea 
de către Marea Adunare Națio
nală a proiectului de lege pre
zentat, se va crea cadrul ju
ridic necesar pentru îndeplini
rea acestei înalte răspunderi.

echipelor de . control obștesc es
te reflectată și de faptul că pe 
agenda actualei sesiuni a Marii 
Adunări Naționale figurează și 
proiectul de lege ou privire la 
controlul obștesc. Dispozițiile 
concordante din cele două pro
iecte supuse dezbaterii scot în 
evidență răspunderea deosebită 
ce revine conducerilor organiza
țiilor și unităților comerciale 
pentru valorificarea operativă 
a propunerilor pe care le fac 
oamenii muncii și membrii e- 
chipelor de control obștesc.

Solicitările crescînde ale 
populației impun ca și pe viitor 
să se acorde din partea Minis
terului Comerțului Interior și 
Centrocoop un sprijin pentru 
ca activitatea de comerț să se 
desfășoare la nivelul cerințelor 
actuale.

In încheiere. vorbitorul a 
propus ca în județul Hunedoa
ra și în alte centre, unde pon
derea o reprezintă industria 
grea și există un excedent de 
forță de muncă feminină. Mi
nisterul Comerțului Interior, 
împreună cu Ministerul Educa
ției și Invățămîntului, să anali
zeze posibilitatea admiterii în 
școlile comerciale de tonte gra
dele a unui număr mai mare de 
femei.

Se zice că, atunci cînd vorbește 
MUZICA, celor din jur li se im
pune tăcere. Tăcere deplină, totală, 
profundă. E atît de necesară ? Ab
solut ! Atunci cînd, accentuez, vor
bește MUZICA. Adică muzica a- 
devărată, muzica cultă, elevată. Cînd 
vorbește Bach și Mozart, Beetho
ven și Puccini! Trebuie să te a- 
funzi într-o nețărmurită mare a li
niștii, unde să i se permită ființei 
tale — simplu auditor sau melo
man cu stagii — ființei tale inte
rioare să i se permită, repet, să se 
deschidă larg și să se transforme 
într-un pocal încăpător, în care 
să se poată revărsa tot ce aduc 
undele încărcate de suave sensuri... 
O asemenea „atitudine", îmi veți 
zice, nu „caracterizează" pe omul 
modern, mereu grăbit, mereu preo
cupat de sine și de „probleme". E- 
roare! Cel ce iubește MUZICA cu

„Scurt—metraje44 de pe tuș
Pronostic x

„Știți care va fi scorul fi
nal ? — ne întreba, in pau
za meciului Jiul — Steagul 
roșu Brașov, Paștiu Borbil, 
dulgher la U.U.M.P., unul 
dintre „oamenii cu bandero
lă roșie" de la stadion. Vă 
spun eu. 0—0. Precis ! Nu va 
marca nimeni. Facem și prin
soare, dacă vreți..."

...N-am vrut. Și de ce-aș 
fi vrut ? Dacă n-ar fi legat 
victoria Jiului de prezența 
in echipă a lui Stoian, poa
te am... mai fi stat de vor
bă ! După meci, întoarcere la 
180 de grade : „Se poate și 
fără Stoian, dar parcă... „Nici 
un „parcă" ! Ce „parcă" ?

Biatlonistul
La un meci de pregătire, 

înaintea sezonului competițio- 
nal, din această iarnă, la Po
iana Brașov, un schior bia- 
tlonist, cunoscut în lumea 
sporturilor de iarnă. Papuc, 
pentru propria sa... distrac
ție, s-a apucat, să... dribleze 
pe componența lotului de ti
neret — rezerve al Steagu
lui roșu. Urmarea ? Biatlo
nistul a devenit fotbalist. La 
început în lotul „cadeților" 
pentru ca, duminică, la Pe
troșani, Papuc să debuteze 
în A. în locul internaționalu
lui Gybrfy...

A luat sfîrșit campionatul 
municipal de popice

Cu etapa a X-a, desfășurată 
la finele săptămânii trecute, a 
luat sfîrșit campionatul munici
pal de popice ediția 1971/72. 
Manifestând o comportare rela
tiv constantă de-a lungul în
tregului campionat, echipa Jiul 
Petrila cucerește pentru a doua 
oară consecutiv titlul de cam
pioană municipală și dreptul de 
a participa Ia etapele de cali
ficare superioare.

Dacă în ediția anterioară, sco
pul propus — promovarea în 
rîndul celor mai bune echipe 
din țară — nu a putut fi reali
zat, sperăm că de data aceasta 
componenții care formează ’a 
ara actuală echipa să fie apți 
pentru o comportare pe măsura 
posibilităților lor și dorința ju
cătorilor, cît și a susținătorilor 
lor din. Valea Jiului, să se în

fervoare (și includ, oarecum poate 
forțat, în această categorie și pe 
cel ce se străduiește s-o înțeleagă) 
nu poate să nu simtă chemarea a- 
celei tăceri depline, de catedrală, și-a 
unui concert de certitudine de a- 
devărată răscolire lăuntrică . va 
fi prezent, oricînd, la întilițirea cu 
marea MUZICA Oricînd/ lmilui
rea melomanilor petroșăneni cu ac
tul interpretativ al sopranei LIVJA 
POP, prestigioasă reprezentantă a 
Operei Române din Cluj, este ade
vărat, putea să fie un autentic eve
niment în viața muzicală a orașu
lui. Dar n-a fost. Și nu din vina 
ilustrei oaspete a orașului! Și poate 
nici din cea a organizatorilor de la 
Casa de cultura! (Sînt de vină — 
în paranteză fie spus — cei ce nu 
s-au. ocupat, am de-a rîndul, c» 
consecvență și perseverență ș: dra
goste, de formarea unui mai larg 
public de melomani). Păcat ! Clipe 
de pură incantație, în fața unor re
dări ideale de partituri, ca cele pri
lejuite de arta Liviei Pop nu ne 
sînt puse prea des la îndemînă... 
Cunoscuta artistă clujeană, în re
pertoriul abordat la recitalul susți
nut în sala mica a Casei de Cul
tură Petroșani, și-a „plimbat" audi
torii, pe aripi de cînt și-n vibrații 
de suflete, de la izvorul melodiilor, 
în stil popular, de largă accesibili
tate (,,Cine-aude-a mea guriță" și 
„Dragu-mi e bade de tine" de Mi
hai Brediceanu și „Steluța" de Plon- 
dor după V. Alecsandri), prin tim
pul înflorat al operetei (arii din 
„Silvia" de Kalman, „Văduvă ve
selă" de Lehar și „Voevodul țiga
nilor" de Strauss) și-al canțonetei,. 
pînă pe țărmul însorit, cu zări tie 
azur și visuri de dragoste eterni, 
al operei (aria Santuzei din „Cava
leria rusticană" de Mascagni, aria 
Mimi-ei din „Boema" de Ptitcini și< 
o arie din „Aida" de Verdi). Și. 
totul a fost făcut convingător, cu 
rară artă, fără efecte exterioare. 
Comuniunea sufletească cu sala 
fost stabilită urgent, publicul sete
zi ud cu facilitate măiestria artistei, ■ 
răsplătind-o cu îndelungi și insn- 
tente aplauze. Contribuția acompa
niamentului (susținut de prof. Tic» 
V. Lucaciu și lînăra fi talentata 
pianistă Elisabeta Grava) la reușita 
totală a recitalului a fost, de ase
menea, un factor de prim ordin. In 
încheierea micro-speftacolului, în 
cinstea ilustrei personalități a muzi
cii interpretative românești, Tic» F. 
Lucaciu a oferit spectatorilor u com
poziție proprie — finalul concer
tului pentru pian și orchestră „Rap
sodia concertantă" — excelent pri
mită.

Un recital în care apare o perso
nalitate de talia sopranei Livia Pop 
constituie o certitudine, o garanție 
a unui act interpretativ de cea mai 
elevată atmosferă. Păcat că acat 
lucru n-a fost întrutotul înțeles !... ’

V. T.

Primăvară,

primăvară...

Un sportiv preocupat
De cînd Sică Mărgulescu » 

trecut din nou în teren, c» 
coordonator de joc al hand
bal iștilor de la Știința, pos
tul de antrenor al echipei a 
fost ocupat de prof, leronim 
Ceacu. Și aceasta nu numai 
formal! Ceacu se dovedește, 
parcă, mai „sufletist" decît 
era cînd conducea o echipă 
de volei în divizie! „Trăind" 
cu însuflețire meciurile, tiă- 
ruindu-se total destinelor a- 
cestei „oropsite" (întruiitva, 
de către conducerea clubului 
universitar) echipe, prof. le
ronim Ceacu apare acum tu
turor nu doar un fervent 
susținător al culorilor „Știin
ței" ci, mai mult, un verita
bil sportiv preocupat

Portarul era plecat...
Știți cum au deschis scorul 

vulcănenii la Petrila, în der
by"-ul campionatului ;ude- 
țean de fotbal ? Simplu. O 
minge a fost degajată lung, 
pînă-n Jiu. Portarul petrilean 
Coslea s-a dus după ea. Tim
pul trecea și arbitrul Ion Pa- 
nait a dispus introducerea al
tei mingi în joc. Oaspeții se
sizează că poarta e... liberă și 
marchează nestingheriți. Cînd 
a venit Costea înapoi cu min
gea, scorul era 1—0 pentru 
Minerul. Vulcan. Gol valabil ' 
Asta, da, poantă...

V. T.

deplinească. Ar fi un mare suc
ces pe oare cu toții l-am dori.-

Printre celelalte competitoa
re, merită subliniată comporta
rea echipelor Utilajul Petroșani 
și Paringu] Lonea, ocupante 
ale locurilor 2 și 3 în clasamen
tul final, ca și revenirea echi
pei Minerul Aninoasa care a 
ocupat un meritat loc 4. Sub 
așteptări s-a comportat echipa 
minerilor din Vulcan ca și cea 
a „Viscoze.i" Lupeni, care nu a 
realizat nici o victorie în tot 
campionatul.

Iată clasamentul final t I. 
Jiul Petrila 18 puncte ; 2. Uti
lajul Petroșani 14 puncte; 3. 
Parîngul Lonea 12 puncte ; 4.
Minerul An.inoasa 8 puncte ; 5. 
M inerții Vulcan 8 puncte ; 6,
Viscoza Lupeni 0 puncte.

S. HĂLOI
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FDLM

DEZBATERILE DII CLDBDl
COWFERINni

SANTIAGO DE CHILE 20. — 
Corespondentul Agerpres, Eugen 
Pop, transmite : In continuarea dez
baterilor din cadrul Conferinței au 
luat cuvîntul șefii delegațiilor Ceho
slovaciei. Egiptului, Algeriei, Maro
cului, Olandei, Zambiei, precum și 
președintele Mexicului, Luis Echeve- 
ria Alvarez, care se află într-o vi
zită în Chile. In intervenția sa, șe
ful delegației cehoslovace a accen
tuat convergența noțiunilor de pace 
și dezvoltare. Fără îndoială — a 
spus el — baza dezvoltării coope
rării economice este crearea și în
tărirea relațiilor pașnice dintre sta
te. Din totdeauna, raporturile eco
nomice și financiare au reacționat 
foarte sensibil la schimbările din a- 
rena politică mondială. In consecin
ță, ne preocupă, în mod legitim, ac
țiunile arbitrare ale forțelor impe
rialiste care lezează în mod serios 
coexistența pașnică și progresul eco
nomic și social în întreaga lume, 
fteferindu-se la factorii limitativi ai 
unei evoluții pozitive în economia 
mondială, vorbitorul a apreciat că 
Soluționarea acestor probleme urgen
țe — normalizarea comerțului mon
dial, lichidarea discriminărilor și 
piedicilor puse în calea lui, ca și 
a cauzelor și consecințelor crizei 
monetare — ar trebui să fie pe pri
mul plan al problemelor discutate 
Ea actuala conferință U.N.C.T.A.D.

In intervenția sa, conducătorul 
delegației egiptene a denunțat mă
surile prottfcționiste adoptate de li
nele state avansate în detrimentul 
țarilor în curs de dezvoltare, subli
niind că asemenea practici au re
percusiuni negative asupra ansamblu
lui economiilor acestora, aduc mari 
prejudicii statelor angajate în lupta 
împotriva subdezvoltării, afectează 
eforturile de progres ale acestora.

U.N.C.T.A.D.
Documentul de la Lima al gru

pului celor 77 — a spus șeful de
legației algeriene — reprezintă un 
program concret de acțiune pentru 
cauza țărilor în curs de dezvoltare. 
Obiectivele primului Deceniu al dez
voltării nu au fost atinse, iar dete
riorarea situației în America Lati
nă, Asia și Africa a continuat. Cri
za sistemului monetar occidental a 
avut efecte dezastruoase, cu atît mai 
mult, cu cît, în același timp, măsu
rile protecționiste ale multor țări cu 
economie dezvoltată s-au intensifi
cat.

In cuvîntarea sa președintele Me
xicului, Luis Echeveria Alvarez, a 
spus, între altele : Țelurile procla
mate de U.N.C.T.A.D. indicau, din 
capul locului, că epoca noastră va 
fi sub semnul bătăliei mondiale pen
tru dezvoltare. Se anunță o nouă 
așezare a vieții internaționale în 
care să nu existe nici o formă de 
colonialism sau de dependență. A- 
ceste obiective constituie un minim 
vital pentru țările în curs de dez
voltare : condiții mai avantajoase 
pentru desfacerea produselor lor de 
bază, prețuri mai stabile, acces pre
ferențial pe piețe și eliminarea res
tricțiilor netarifare. Am venit la 
cea de-a treia conferință, fără ca in 
realitate aceste aspirații să fi fost 
satisfăcute. A trecut un deceniu de 
speranțe pentru umanitate, iar ță
rile în curs de dezvoltare au par
curs un drum lung al frustrării.

Progresul societății umane este, 
de acum înainte, indivizibil. A ve
dea viitorul în termeni pur locali 
înseamnă a ignora caracterul inter
național al economiei contemporane. 
Nici o comunitate nu va putea să 
rezolve în profunzime problemele 
dacă nu le concepe și dintr-o pers
pectivă generală.

SesiuneaComitetului O.N.U. pentru decolonizare
LUSAKA 20 (Agerpres). — 

Comitetul O.N.U. pentru deco
lonizare, reunit în capitala 
Zambiei, a terminat dezbaterile 
pe marginea memorandumului 
înaintat de Mișcarea Popu
lară pentru Eliberarea Angolei 
(M.P.L.A.). In intervențiile lor, 
vorbitorii au condamnat războ
iul colonial dus de Portugalia 
în Angola, Mozambic și Guine- 
ea-Bissau, precum și represiuni
le puse la cale împotriva popu
lației din cele trei teritorii. Lu- 
înd cuvîntul, Pasqual Luvuala, 
membru al Comitetului de con
ducere al M.P.L.A., a arătat că 
peste 33 la sută din teritoriul 
Angolei se află sub controlul 
forțelor patriotice. Forțe-le miș
cării de eliberare, a spus el, in
tenționează să deschidă, într-un 
viitor apropiat, cel de-al 6-lea 
front de luptă împotriva trupe
lor colonialiste portugheze. Din 
însărcinarea conducerii M.P.D.A 
el a exprimat mulțumiri țări
lor socialiste pentru sprijinul 
acordat poporului angolez în 
lupta sa de eliberare națională.

Participanții la dezbateri au 
denunțat. în luările de poziție, 
acțiunile agresive puse la cale 
de autoritățile colonialiste por
tugheze împotriva statelor afri
cane independente și sprijinul 
acordat de unele țări membre 
ale N.A.T.O. guvernului de la 
Lisabona în încercarea sa de a 
face față luptei de eliberare na
țională din Africa.

Luptele din 
Vietnamul de sud

SAIGON 20 (Agerpres). — In 
ultimele 12 ore, forțele patrio
tice din Vietnamul de sud au 
inițiat- noi atacuri împotriva 
forțelor militare saigoneze sta
ționate în cea de-a treia re
giune militară. Centrul provin
ciei Binh Long, orașul An Loc, 
a fost supus unor repetate bom
bardamente din partea forțelor 
patriotice, iar în jurul orașului 
au avut loc violente ciocniri de 
infanterie. Totodată, unitățile 
Frontului Național de Elibera
re au organizat mai multe am
buscade împotriva forțelor re
gimului Thieu. Ultimele știri 
transmise de agențiile de presă 
menționează că, în prezent, mari, 
încleștări de forțe se semnalea
ză la numai 45 km nord de 
Saigon și în jurul localității 
Ben Cat, situată la 40 km de 
acest oraș. Pentru a veni în 
ajutorul trupelor echipei Thieu, 
aviația americană a efectuat, 
în noaptea de miercuri spre 
joi, 17 raiduri de bombardament 
asupra provinciilor Quang Tri, 
Thua Thien, Quang Tin și în 
regiunea Platourilor înalte. Sur
se militare de la Saigon anun
ță că, în pofida sprijinului ae
rian american, trupele saigo
neze au fost obligate să pără
sească în dezordine orașul Hoai, 
din provincia de coastă BinH 
Dinh, a cărui bază de artilerie 
de sprijin căzuse cu două zile 
înainte în mîinile forțelor pa
triotice. ★

HANOI 20 (Agerpres). — Pur
tătorul de cuvînt al Ministeru
lui Afacerilor Externe al R.D. 
Vietnam a dat publicității, 
miercuri, o declarație de pro
test împotriva unor noi- acte 
militare săvîrșite în zilele de 17 
și 18 aprilie, de aviația și ma
rina americană care au bom
bardat numeroase zone populate 
din regiunea Vinh Linh, ure- 
cum și din provinciile Ha Tinh, 
Nghe An și Thanh Hoa.

I
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ȘiSoarele răsare la ora 5,22 
apune la ora 19,07.

Zile trecute din an — 112; 
zile rămase — 254.

EVENIMENTE

1882 — 90 de ani de la moar
tea filozofului român Vasile 
Conta (n. 15. XI. 1854); 1894
— S-a născut Camil Petrescu, 
scriitor, publicist și eseist (m. 
14. V. 1957); 1926 — S-a năs
cut regina Elisabeta a Il-a a 
Regatului Unit al Marii Britanii 
și Irlandei de Nord (se sărbăto
rește oficial la 11 iunie); 1960
— A fost inaugurat orașul Bra
silia. capitala Braziliei; 1946 — 
A fost creat Partidul Socialist 
Unit din Germania (P.S.U.G.) 
prin Unificarea Partidului Co
munist cu Partidul Socialist De
mocrat.

mergem
CASE DE CULTURA — Pe

troșani. In sala de lectură, la ora 
18,30, la ciclul tematic „Un por
tret pe lună" se vorbește despre 
„Lenin în literatură" (de la a 
cărui naștere se împlinesc 102 
ani); Uricani: La ora 19, în sala 
bibliotecii, la „caleidoscopul is
toric", tema — Formarea limbii 
și a poporului român.

CLUBURI — Lonea : In sala 
cercului de croitorie, la ora 17, 
se prezintă expunerea „Locuința 
de-a lungul secolelor", la care 
participă cursantele; Aninoasa i 
La ora 18, o temă medicală 
„îmbolnăvirile profesionale și 
măsuri de prevenire".

I
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PETROȘANI — 7 Noiem
brie : Cea mai frumoasă soție; 
Republica : Săptămîna nebunilor; 
PETRILA: Cazul G. L.; LO
NEA — Minerul: Frații; ANI
NOASA : Hello Dolly, seriile 
I—II; VULCAN : Procesul alb; 
I.UPENI — Cultural: Anna ce
lor 1 000 de zile, seriile I—II; 
Muncitoresc: Balul de sîmbătă 
seara; BARBATENI : Dragostea 
lui Serafim Frolov; URICANI : 
Oliver, seriile I—II.

Copii, luni, la Casa de cultură 
puteți afla

„CINE VA PĂZI
CLOPOȚEII ? 1“

In cadrul turneului pe carc-1 
efectuează în municipiul nostru, 
Teatrul de păpuși din Oradea 
va fi prezent luni, 24 aprilie 
a. c. pe scena Casei de cultură 
din Petroșani în două spectacole 
cu piesa ',CINE VA PĂZI CLO- 
POȚEII ? 1“ de Viorica Huber. 
Regia artistică a spectacolului 
este semnată de Francisca Simio- 
nescu, scenografia de Kădâr Zol- 
tan, iar ilustrația muzicală apar
ține lui Romeo Chelaru de la 
Televiziunea română. Spectaco
lele sînt programate la ora 10 
și la ora 16. Biletele de intrare 
— 2 lei pentru copii și 4 lei 
pentru adulți.

Pe scena Casei de cultură

„FUNCȚIONARUL
DE LA DOMENII"

Casa de cultură a sindicatelor 
și Școala populară de artă din 
Petroșani prezintă duminică, 23 
aprilie, ora 19, primul spectacol 
cu farsa în 3 acte, FUNCȚIO
NARUL DE LA DOMENII de 
P. Locusteanu, realizat în regia 
artistică a actorului Alexandru 
Jeles.

In distribuția spectacolului- 
premieră, pe scena Casei de cul
tură vor apărea interprețîi Geor-

I

ge Negraru, George Sereș, Rik 
Busncag, Ion Iancu, Ion Liciu, 
Ioan Velica, G. Florea, 
dureanu, Silvia Liciu, 
Olaru, Maria Bîrlea, 
Olaru și Maria Lăban.

Lia Pă-
Cornelia 
Niculina
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PROGRAMUL 1: 6,00 Mu
zică și actualități; 7,00 Radio
jurnal; 8,00 Sumarul presei; 9,30 
Memoria pămîntului românesc 
(reluare); 10,00 Buletin de știri; 
10,05 Popas folcloric muzical în 
Muscel; 10,30 Cîntă Marisa San- 
nia și Luigi Ionescu; 10,45 Ope
reta „Ignace" de Roger Dumas 
(selecțiuni); 11,00 Buletin de 
știri; 11,05 Din muzica popoare
lor; 11,15 Pe teme juridice; 11,25 
Măreț pămînt al patriei iubite
— cîntece și versuri; 12,00 Dis
cul zilei; 12,15 Recital de operă;
12.30 Intîlnire cu melodia popu
lară și interpretul preferat; 13,00 
Radiojurnal; 13,15 Avanpremie
ră cotidiană; 13,30 Scrisori că
tre copii; 13,40 Melodii de ieri 
și de azi; 14,00 Coriipoziton.il 
săptămînii; 15,00 Buletin de știri; 
15,05 Radioancheta economică;
15.30 Muzică de estradă; 16,00 
Radiojurnal; 16,15 Album liric
— muzică ușoară; 16,30 Cîntecf 
populare; 16,50 Publicitate ra
dio; 17,00 Pentru patrie; 17,30 
Recital Horst Kriiger; 17,40 Ra- 
diocabinet de informare și docu
mentare; 18,00 Orele serii; 20,03 
Tableta de seară; 20,05 Teatru 
radiofonic. Premiera „Crivățul", 
scenariu radiofonic de Iosif Pc- 
tran; 21,20 Stele ale cîntecului t 
Michele Torr; 21,40 Piese concer
tante; 22,00 Radiojurnal; 22,30 
Concert de seară; 22,55 Moment 
poetic; 23,00 Concert de scară 
(continuare); 24,00 Buletin de 
știri; 0,03—6,00 Estrada noc
turnă.

a 
»■
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9,00 Deschiderea emisiunii 
dimineață. Telex; 9,05 Panoramic 
științific; 9,45 Doi virtuoși ai ta: 
ragotuluiî: Ion Milu și Remus 
Bistrița; 10,00 Curs de limba 
germană (lecția a 12-a); 10,30 
Film serial : „Sebastien și secre
tul epavei". Episodul „Chemarea 
mării"; 11,00 Portativ ’72; 11,40 
Campionatul mondial de hochei
— grupa A : Suedia — Finlan
da (repriza a IlI-a); 12,10 Tele
jurnal; 16,00—17,00 Teleșcoală;
17,30 Deschiderea emisiunii de 
după-amiază; 17,35 Arta plasti
că: Prin expoziții; 17,50 Stop- 
cadru; 18,15 Muzică ușoară cu 
Roxana Matei și formația Mar 
cel Ionescu; 18,35 Satul contem 
poran. Dialog neîntrerupt; 19,CC 
Oameni și fapte; 19,10 Avan
premieră. Publicitate. Tragerea 
Loto; 19,20 1 001 de seri; 19,30 
Telejurnal; 20,10 „Apollo-16“ — 
aspecte din prima activitate pe 
suprafața Lunii a celor doi as
tronauți — Johny Young și 
Charles Ducke; 20,40 Film ar
tistic : „Vîntul s-a oprit în zori"
— producție a studiourilor iu
goslave; 22,10 Revista literară 
TV; 22,40 „24 de ore".

Ieri, temperatura maximă a 
fost la Petroșani de plus 18 
grade iar la Paring de plus 10 
grade. Minima din cursul nopții 
a oscilat între plus 3 grade și 
plus 7 grade.

Pentru următoarele 24 de ore t 
Vremea se menține instabilă, cu 
cerul mai mult noros. j Vor 
dea precipitații temporare 
formă de ploaie. Vînt slab 
sectorul sudic.

că- 
sub 
din

Programul electoral 
al P.S.I.U.P.

ROMA 20. — Corespondentul A- 
gerpres, Nicolae Puicea, transmite : 
La sediul Asociației presei străine 
din Roma a avut loc o conferință 
de presă în cadrul căreia senatorul 
Dario Valori, secretar general al 
Partidului Socialist Italian al Uni
tății Proletare, a vorbit despre pro
gramul P.S.I.U.P. în vederea alegeri
lor parlamentare de la 7 mai a.c. 
Dup ă ce s-a referit la dificultățile 
coaliției de ccntru-stînga, care nu 
a reușit să rezolve problemele im
portante de ordin politic, economio 
și social ce stau în fața Italiei, Va
lori a subliniat necesitatea unei „co
tituri salutare spre stînga" în viața

țării. Elementul indispensabil pen
tru realizarea acestei cotituri, a a- 
rătat el, îl constituie unitatea for
țelor de stînga.

P.S.I.U.P. — a menționat vor
bitorul — a propus forțelor de 
stînga, un acord pentru următorii 
cinci ani, care să prevadă ceea ce 
trebuie făcut în politica internă, și 
internațională promovată de Italia. 
Punctele acestui program ar trebui 
să se axeze pe angajamentul de a 
desfășura acțiuni comune în țară, și 
chiar — eventual — la nivel de 
guvern, dacă s-ar crea condițiile ne
cesare pentru o participare a stîn- 
gii la conducerea politică a țării.

încheierea Congresului P. S. Austriac i

HOUSTON 20 (Agerpres). 
— Modulul lunar „Orion" — 
s-a separat la ora 20,08 (ora 
Bueureștiului) de cabina de 
comandă „Casper", începînd 
coborîrea controlată spre su
prafața selenară, pe care ur
mează să se așeze lin în ju
rul orei 22,41 (ora Bucureș- 
tiului).

Despărțirea celor două ve
hicule s-a produs după apro
ximativ trei ore de verificări 
minuțioase ale sistemelor 
Lem-ului, efectuate de cei 
doi astronauți care vor de
veni, dacă totul se desfășoa
ră normal, al nouălea și al 
zecelea pămîntean ce va fi 
pus piciorul pe Lună — John 
Young și Charles Duke.

<§> Studenții facultății de me
dicină a Universității din Bil
bao boicotează cursurile, în 
semn de protest față de aresta
rea a 55 de colegi. Studenții 
arestați de către poliție sînt în- 
vinuiți de „apartenență la P.O. 
din Spania11.

Agenția China Nouă trans
mite că Institutul chinez pentru 
Afacerile Externe a oferit un 
banchet în cinstea senatorului

VILLACH 20 — Coresponden
tul Agerpres, Petre Stăncescu 
transmite i Miercuri seara s-au 
încheiat la Villach lucrările ce
lui de-al 21-lea Congres al 
Partidului socialist austriac. In 
ședința de dimineață, cei 524 
de delegați prezenți au ales co
mitetul director al P.S.A., alcă
tuit din 54 de membri, și pre
zidiul format din opt persoane. 
Cancelarul Bruno Kreisky a 
fost reales în funcția de preșe
dinte a] partidului. Au fost, de 
asemenea, discutate și aproba
te rezoluțiile și propunerile pre
zentate congresului.

In rezoluția de politică exter
nă. congresul apreciază ca ne
cesară ținerea unei conferințe 
pentru securitatea europeană și 
se pronunță pentru convocarea

grabnică a convorbirilor multi
laterale pregătitoare. Conferin
ța — se spune în rezoluție — 
este chemată să decidă nu nu
mai asupra renunțării generale 
la forță, și asupra realizării u- 
nor acorduri de securitate, ci 
să și pregătească cooperarea e- 
conomică științifică și cultura
lă.

Congresul și-a exprimat spe
ranța că tratatele încheiate de 
R.F. a Germaniei cu U.R.S.S. și 
cu Republica Populară Polonă 
vor fi ratificate spre a nu fi 
împinse cu ani în urmă succe
sele înregistrate în direcția des
tinderii.

Rezoluția menționează că 
P.S.A. apreciază în mod deose
bit colaborarea regională cu 
statele vecine Austriei.

Mike Mansfield, lider în Senat 
al Partidului democrat din 
S.U.A., și a senatorului Hugh 
Scott, lider în Senat al Partidu
lui republican, aflați în vizită 
în R.P. Chineză, informează a- 
genția China Nouă.

♦ Agenția A.T.A. anunță că 
la Tirana a avut loc o întru
nire a Consiliului General al 
Frontului Democratic al R.P. 
Albania, prezidată de Enver 
Hodja, președintele Consiliului 
General. Ramiz Alia, vicepreșe
dinte al Consiliului, a vorbit 
despre sarcinile actuale ale 
Frontului, după care au urmat 
dezbateri.

Agenția Taniug anunță că 
președintele Iosip Broz Tito a 
sosit miercuri la Zagreb, unde 
a fost întîmpinat cu cordialita

te de zeci de mii de locuitori. 
Președintele a vizitat „Podul ti
neretului", o realizare princi
pală în cadrul mișcării de 
muncă voluntară a tinerilor din 
oraș.

Mica publicitate
VIND I.M.S. 59, str. 9 Mai, 

bl. 2, sc. 2, ap. 4. Petroșani
★

VIND Skoda 1000 MB al
bastră, în perfectă stare. 
Republicii nr. 19, Petroșani.

★
VIND loc casă, Lonea str. 

Tei, nr. 4, (lingă miliție).

Exploatarea Minieră 
DÎLJA

Organizează concurs 
pentru ocuparea 

următoarelor posturi:
® două posturi maiștri aeraj
® un post tehnician principal normator
® un post șef depozit

Condițiile de angajare conform H.C.M. 
914/1968 și Legii nr. 12/1971. Informații su
plimentare se pot obține la biroul personal al 
exploatării.

Concursul va avea loc în ziua de 25 aprilie 
1972, ora 8,00, la sediul Exploatării miniere 
Dîlja.

Uzine de utilaj minier
PETROȘANI

angajează urgent 
Pentru Fabrica de stîlpi 

hidraulici Vulcan
• muncitori calificați 

în meseria de strungari
Condițiile de angajare și salarizare sînt cele 

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

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

DUMINICA 23 APRILIE

8,15 Gimnastica pentru toți.
8,30 Cravatele roșii.

li),00 Viața satului.
fi,10 Să înțelegem muzica. 
12,00 De strajă patriei.
12.30 Emisiune în limba maghiară. 
14,05 Tclesport. Box: Finalele

turneului internațional „Cen
tura de aur". înregistrare 
de la patinoarul „23 Au
gust". Fotbal: România — 
Peru. Transmisiune directă 
de la stadionul „23 August".

18,15 Film serial pentru tineret t 
„Planeta giganților".

19,05 Barzi și rapsozi.
19.20 1 001 de seri. Pățaniile lui 

Moș Ispravă.
19.30 Telejurnal.
20,00 Reportajul săptămînii t Ex

plozia a avut loc ieri. Film.
20.20 Film artistic t „Comedian- 

ții". Ecranizare după roma
nul lui Graham Greene.

22,25 Avanpremieră.
22.30 Telejurnal. Sport.
23,00 Recital Puica Igiroșanu.
23.20 „Apollo-16“. Decolarea de 

pe Lună. Transmisiune di
rectă.

LUNI 24 APRILIE

16,30—17,00 Curs de limba rusă. 
Lecția a 12-a — reluare.

17,35 Deschiderea emisiunii.
17,40 La volan — emisiune pen

tru conducătorii auto.
18,00 Căminul.
18,45 Ecranul.
19,10 Noutăți cultural-artistice.
19,20 1 001 de seri. Isprăvile lui 

Cin-Cin.
19,30 Telejurnal.
20,00 Reflector.
!20,15 Teatru foileton i „Mușa- 

tinii". După trilogia lui Bar
bu Ștefănescu-Delavrancea.

Seria a 12-a: Bătălia.
21.15 Reportaj TV. Visătorii de 

lumină.
21,40 Steaua fără nume.
22.30 „24 de ore".
22,45 Contraste în lumea capita
lului.

MARȚI 25 APRILIE

9,00 Deschiderea emisiunii de di
mineață. Telex.

9,05 Teleșcoală.
10,00 Curs de limba rusă. Lecția 

a 13-a.
10.30 Căminul — reluare.
11.15 Film seriali „Patru tanchiști 

și un dine" (XII) — reluare.
12.10 Telejurnal.
16,30—17,00 Curs de limba fran

ceză. Lecția 'a '12-a — re
luare.

17.30 Deschiderea emisiunii de du
pă-amiază. Cum vorbim.

17,50 Dialoguri instrumentale.
18,00 Steaua polară.
18.30 Universitatea TV.
19.15 Publicitate.
19,20 1001 de seri. Isprăvile lui 

Cin-Cin.
19.30 Telejurnal.
20.10 „Țărani și muncitori noi 

sin tem" (I).
21,05 Cîntece și dansuri populare.
21.30 Prim plan: Ionel Răducanu.
22,00 Teleglobt Tanzania.
22.15 Vedete ale muzicii ușoare t.

Recital Dova. ,
22.30 „24 de ore".

MIERCURI 26 APRILIE

9,00 Deschiderea emisiunii de di
mineață. Telex.

9,05 Tele glob: Tanzania (reluare).
9,20 Prim-plan — Ionel Rădu

canu (reluare).
9,50 Desen animat.

10,00 Curs de limba franceză. 
Lecția a 13-a.

10.30 Telecinemateca pentru copii 
și tineret (reluare).

12,00 Telejurnal.
15.30 Teleșcoală.
16,30—17,00 Curs de limba en

gleză. Lecția a 12-a — re
luare.

17.30 Deschiderea emisiunii de du
pă-amiază.

17,35 O viață pentru o idee i 
Pavlov (III).

Programul

TV 
pentru 

săptămîna 
viitoare

18,05 Timp și anotimp în agri
cultură.

18,35 Muzica. Emisiune de actua
litate muzicală.

19,00 Efigii lirice.
19,15 Tragerea Pronoexpres.
19.20 1001 de seri. Isprăvile Iui 

Cin-Cin.
19.30 Telejurnal.
20,05 Interpretul săptămînii t Tita 

Bărbulescu.
20.20 Telecinemateca r „Romco și 

Julietta".
22.30 „24 de ore".

JOI 27 APRILIE

9,00 Deschiderea emisiunii de di
mineață. T elex.

9,05 Prietenii lui Așchiuță.
9,30 Ritm, tinerețe, dans (re

luare).
10,00 Curs de limba engleză. Lec

ția a 13-a.
10.30 Telecinemateca: „Romeo și 

Julietta" (reluare).
12,40 Telejurnal.
16,30—17,00 Curs de limba ger

mană. Lecția a 12-a (re
luare).

17.30 Deschiderea emisiunii de du
pă-amiază.

17,35 Emisiune în limba maghiară.
18.30 Confruntări.
19,00 Construcții navale — film 

documentar japonez.
19,20 1001 de seri. Isprăvile lui 

Cin-Cin.
19.30 Telejurnal.
20,00 „Țărani și muncitori noi 

sîntem" (II). Film TV.
20.50 Moment folcloric cu Angela 

Buciu, Ștefania Rareș, Ma
ria Ciobanu și Ion Cristo- 
reanu.

21,05 Pagini de umor: Aventuri 
în epoca de piatră.

21.50 Ancheta TV. Circulația în 
triplu sens (II).

22.30 „24 de ore".

VINERI 28 APRILIE

9,00 Deschiderea emisiunii de di
mineață. T elex.

9,05 Film serial: „Sebastien și 
secretul epavei".

9,35 Vetre folclorice (reluare).
10,00 Curs de limba germană. 

Lecția a 13-a.
10.30 Universitatea TV (reluare).
11,15 Pagini de umor (reluare).
12,05 Telejurnal. J
15,00 Teleșcoală.
17.30 Satul contemporan.

18,00 Stop-cadru.
18.30 Cintecele copiilor — film 

documentar japonez.
18,55 Oameni și fapte.
19.10 Tragerea Loto.
19.20 1001 de seri. Isprăvile lui 

Cin-Cin.
19.30 Telejurnal.
20,00 „Țărani și muncitori noi 

sîntem" (UI). Film TV.
20.50 Studioul artistului amator. 
21,00 Film artistici „Haina de

piele".
22.10 Avanpremieră.
22,15 „Apollo-16" Amerizarea. 

Transmisiune directă.
22,40 „24 de ore".

S1MBATA 29 APRILIE

9,00 Deschiderea emisiunii de di
mineață. Telex.

9,05 Biblioteca pentru toți. B. P. 
Flașdeu. ■

9,35 De vorbă cu gospodinele.
9,50 Teleenciclopedia — reluare.

10,35 Ancheta TV : Circulația în 
triplu sens (I) — reluare.

11.20 Emisiune de divertisment 
( reluare).

12,00 Telejurnal.
16.30 Deschiderea emisiunii de du

pă-amiază. Emisiune în lim
ba germană.

17,45 Avanpremieră.
17.50 Fotbal: Ungaria — Româ

nia (campionatul european). 
Transmisiune directă de la 
Budapesta.

19.50 1 001 de seri. Isprăvile lui 
Cin-Cin.

20,00 Telejurnal.
20.30 Teleenciclopedia.
21,00 Film serial: „Invadatorii".
21.50 Un taxi cu... melodii.
22,40 200 kilometri pe oră — 

film documentar japonez.
23.10 Teleiurnal.
23.20 Romanțe.

Folosiți sfredele cu tăișuri bine ascuțite și cu 
orificiul de debitare a apei cît mai aproape 
de tăiș.

[Redacția și administrația ziarului i Petroșani, strada Republicii Nr, 9.0, telefon i 1602

Formarea prafului la 
perforarea găurilor de 
mină poate fi preveni
tă și combătută, folo
sind cu conștiinciozita
te perforajul umed, 
precum și alte dispo
zitive pentru captarea 
prafului (aparate de 
captare uscată, cu spu
mă etc.).

Perforajul umed a- 
plicat conștiincios re
duce pînă Ia 98 la sută 
din praful care se 
formează la perforajul 
uscat.

Perforarea găurilor 
va fi începută (prustu-
rirea) numai pe cale u 
medă.
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