
PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VĂl. Plenara Consiliului National 
al Frontului Unității Sncialiste

ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Anul XLV Nr. 10 467 Prima ediție Vineri 16 aprilie 1976 6 PAGINI - 30 BANI

LUCRĂRILE SESIUNII
MARII ADUNĂRI NAȚIONALE

în ziua de 15 aprilie au început 
lucrările celei de-a treia sesiuni din 
cadrul celei de-a șaptea legislaturi a 
Marii Adunări Naționale a Republicii 
Socialiste România.

întimpinați cu aplauze puternice 
de deputați și invitați, în lojile ofi
ciale au luat loc tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, tovarășul Manea Mănescu, 
tovarășa Elena Ceaușescu, tovarășii 
Cornel Burtică, Gheorghe Cioară, 
Lina Ciobanu, Janos Fazekas, Paul 
Niculescu, Gheorghe Oprea, Gheorghe 
Fană, Ion Pățan, Dumitru Popescu, 
Gheorghe Radulescu, Virgil Trofin, 
Iosif Uglar, Ilie Verdeț, Vasile Vîlcu, 
Stefan Voiteo.

în sală se aflau membrii supleanți 
•1 Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R.

Erau, 
«neroși 
P.C.R., 
«tituții 
fteșt.i, 
muncii, 
tifice, culturale și artistice.

Au fost de față șefi ai misiunilor 
diplomatice 
precum și corespondenți ai presei 
străine.

Lucrările 
varășul Nicolae Giosan, președintele 
Marii Adunări Naționale.

Cei prezenți au păstrat un moment 
de reculegere în memoria tovarășului 
Emil Bodnaraș, vicepreședinte al 
Consiliului de .Stat, care s-a stins 
din viață în perioada ce a trecut de 
la ultima sesiune.

în continuare, Marea Adunare Na
țională a adoptat ordinea de zi a se
siunii :

1. Validarea alegerii deputatului 
lancu Drăgan ;

2. Depunerea jurămlntulul de cre
dință și devotament față de Repu
blica Socialistă România de către 
unii deputați ;

3. Proiectul de lege pentru adopta
rea Programului național de perspec
tivă pentru amenajarea bazinelor hi
drografice din Republica Socialistă 
România ;

4. Proiectul de lege pentru adopta
rea Programului național pentru con
servarea și dezvoltarea fondului fo
restier în perioada 1976—2010 ;•

5. Proiectul de lege pentru modifi
carea și completarea Legii nr. 5/1975 
privind Congresul deputaților consi
liilor populare județene și al pre
ședinților consiliilor populare. Confe
rința pe țară a președinților consi
liilor populare, precum și conferin
țele județene ale deputaților consilii
lor populare ;

6. Proiectul de lege pentru adop
tarea planului cincinal de dezvol
tare economico-socială a Republi
cii Socialiste România pa perioada 

^976—1980.
La primul punct de pe ordinea de 

Zi. deputatul Mihai Telescu, preșe
dintele Comisiei de validare, a pre
zentat raportul acestei comisii. Ma
rea Adunare Națională a validat, in 
unanimitate, alegerea ca deputat a 
tovarășului lancu Drăgan în cir
cumscripția electorală nr. 24 Nico
lae Bălcescu, municipiul București.

A avut Ioc apoi depunerea jură-, 
mintului de credință și devotament 
față de Republica Socialistă Româ
nia de către deputății Zaharia Căr- 
bunaru și lancu Drăgan.

Din însărcinarea guvernului, 
Varășul Florin Iorgulescu, președin
tele Consiliului Național al Apelor, 
a înfățișat proiectul de lege pentru 
adoptarea Programului național de 
perspectivă pentru amenajarea ba
zinelor hidrografice din Republica 
Socialistă România.

Tovarășul Vasile Vtlcu, președin
tele Comisiei M.A.N. pentru agricul
tură, silvicultură și gospodărirea a- 
pelor, a prezentat raportul acestei 
comisii, care a examinat șl aprobat 
proiectul de lege. în raportul co
misiei M.A.N. se apreciază că, în

condițiile dezvoltării în ritm tot mai 
susținut a industriei, agriculturii și 
a celorlalte ramuri ale economiei 
naționale, concomitent cu sporirea 
continuă a gradului de urbanizare, 
precum și a cerințelor mereu cres- 
cinde ale populației, programul pro
pus reprezintă o necesitate obiecti
vă, el cuprinzînd, într-o concepție 
unitară de largă viziune, problemele 
complexe pe care le ridică gospodă
rirea rațională a tuturor resurselor 
de apă.

Cu prilejul dezbaterilor ce au avut 
loc în cadrul comisiei — se arată în 
raport — deputății au subliniat mo
dul cuprinzător în care programul 
reflectă grija permanentă a secreta
rului general al partidului, tovarășul

potențialului apelor din țara noastră, 
o mare parte din acumulările prevă
zute servind producției de energie 
hidroelectrică. Una dintre caracteris
ticile de bază ale programului aflat 
în dezbatere o constituie eficiența 
economică rezultată din corelarea și 
optimizarea folosințelor complexe 
ale potențialului hidrografic.

Vorbitorul a arătat că o atenție 
deosebită va fi acordată îmbunătăți
rii concepțiilor de elaborare a sche
melor de amenajare hidroelectrică. 
Astfel, în cadrul lacurilor de acumu
lare hidroenergetice vor fi prevăzute 
volume pentru atenuarea viiturilor 
și vor fi realizate lucrări de comba
tere a acțiunii distructive a apei. în 
același timp barajele hidrocentrale-

de asemenea, prezenți nu- 
invitați — membri ai C.C. al 
miniștri, conducători de in- 
centrale și organizații ob- 
reprezentanți ai oamenilor 
personalități ale vieții știin-

acreditați la București,

au fost deschise de to-

to-
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• „Programul național de perspectivă pentru 
amenajarea bazinelor hidrografice din Re
publica Socialistă România".

• „Programul național pentru conservarea și 
dezvoltarea fondului forestier în perioada 
1976-2010“.

EXPUNERILE LA PROIECTELE DE LEGI, LEGILE PENTRU 
ADOPTARE Șl TEXTELE PRESCURTATE ALE PROGRAMELOR

Nicolae Ceaușescu, pentru realizarea 
sarcinilor izvorîte din lucrările Con
gresului al XI-lea al Partidului Co
munist Român cu privire la amena
jarea complexă a tuturor bazinelor 
hidrografice, pentru a se asigura 
prevenirea și combaterea acțiunii 
distructive a apelor, folosirea rațio
nală a acestora, în vederea satisfa
cerii cerințelor de apă actuale și de 
perspectivă ale populației și ale tu
turor ramurilor economiei < noastre 
naționale.

Relevîndu-se importanța prevede
rilor cuprinse în documentul supus 
examinării și aprobării Marii Adu
nări Naționale, în raport se arată că 
realizarea obiectivelor și sarcinilor 
prevăzute în Programul național de 
perspectivă pentru amenajarea ba
zinelor hidrografice din Republica 
Socialistă România va avea o efici
ență cu caracter multiplu, în intere
sul creșterii bunăstării întregului 
nostru popor.

A urmat dezbaterea generală asu
pra acestui proiect de lege.

în cuvintul său, deputatul George 
Homoștean a arătat că, în spiritul in
dicațiilor și recomandărilor făcute 
de secretarul general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, în ju
dețul Alba au fost luate 6 serie de 
măsuri pentru executarea, cu parti
ciparea largă a tuturor cetățenilor, a 
unor lucrări de îndiguiri, mai ales 
de-a lungul riurilor Mureș și Tîrna- 
va. Apoi, vorbitorul a subliniat că 
un obiectiv de însemnătate deosebită 
pentru economia națională îl consti
tuie amenajarea hidroenergetică com
plexă a rîului Sebeș, pe care se află 
în construcție două hidrocentrale, la 
care se vor adăuga. în următorii ani, 
și altele.

La rîndul său, deputatul Nicolae 
S. Nicolae a relevat că programul a 
fost larg dezbătut în județul Brăila, 
acest județ fiind unul din marii săi 
beneficiari. Subliniind semnificația 
acestui document, vorbitorul a făcut 
citeva propuneri vizind unele lucrări 
de îmbunătățire a rețelei hidrogra
fice locale, în vederea punerii în va
loare a unor noi suprafețe agricole.

Deputatul Nicolae Mănescu a apre
ciat că programul național rezolvă 
în mod optim și complet utilizarea

lor fiind utilizate drept căi de comu
nicație rutieră sau de cale ferată.

Deputatul Constantin Sandu s-a 
referit la una din marile probleme 
cuprinse în program, și anume la 
irigații, arătînd că județul Olt se nu
mără printre zonele cu o bogată re
țea de ape. în cincinalul trecut, in 
județ au fost date în folosință două 
mari sisteme de irigații,,cu o supra
față de peste 54 000 hectare, ajungîn- 
du-se astfel la mai bine de 80 000 
hectare irigate. Menționind că ce s-a 
făcut pînă acum nu reprezintă decît 
circa 30 la sută din suprafața agri
colă ce se pretează pentru irigat, 
deputatul a făcut în continuare 
cîteva propuneri menite să accele
reze înfăptuirea unor proiecte și să 
lărgească aria bazinelor hidrografice 
amenajate din județul Olt. Cu i 
surse și posibilități locale vor 
construite, în acest cincinal, încă 
baraje și lacuri de acumulare.

Pentru județul Timiș, județ cu

re-
• fi
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O
mare pondere în producția agricolă

a României — a evidențiat deputa
tul Iulian Drăcea — sint prevăzute, 
in următorii 10—15 ani. ample lu
crări de gospodărire a apelor. In ca
drul obiectivelor prevăzute a se înfăp
tui. o atenție deosebită sei acordă ame
najării riului Timiș, bazinului Mo- 
raviței, iar pentru preîntîmpinarea 

. pagubelor determinate de caracterul 
torențial al riurilor Bega, Timiș și 
Birzava, în următorii ani se.vor exe
cuta importante lucrări de regulari
zare și consolidare a albiilor. Deoa
rece vasta activitate de înfăptuire a 
programului național solicită efor
turi susținute din partea cercetării 
științifice, vorbitorul a propus să se 
abordeze cu prioritate problemele de 
exploatare a lucrărilor hidrografice 
in vederea punerii lor cit mai bina 
în valoare.

Din programul național, județului 
Vaslui îi revin sarcini importante, a 
arătat deputatul Gheorghe Tănase, 
care a. subliniat că. in perioada 
1976—1980, se vor realiza și da în ex
ploatare aici 22 de acumulări complexe 
și zonale, se vor executa îndiguiri și 
desecări, se vor asigura creșterea su
prafeței de teren arabil cu peste 
18 000 hectare și extinderea suprafe
ței irigate cu încă 21 000 hectare. în 
acest scop s-au stabilit măsuri pe 
plan local, iar sarcinile din progra
mul județean au fost defalcate pe 
comune, sate, formațiuni de lu
cru, astfel incit fiecare cetățean 
cunoaște lucrările la a căror rea
lizare urmează să participe. Vor
bitorul a subliniat că, pe baza 
indicațiilor si recomandărilor făcute 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu, cu 
ocazia vizitei efectuate anul trecut 
în județ, s-a trecut 
valoroasei experiențe 
combaterea eroziunii 
tre Stațiunea de cercetări 
în majoritatea comunelor și 
lor fiind-^întreprinse măsuri 
care a unor tehnologii care 
mită stăvilirea fenomenului 
ziune și ridicarea fertilității 
rilor agricole.

După încheierea dezbaterilor, 
trecut la discutarea 
proiectului de lege 
programului.

Prin votul său 
Adunare Națională ; 
pentru adoptarea Programului națio
nal de perspectivă pentru amenaja
rea bazinelor hidrografice din Repu
blica Socialistă România.

în continuare, din împuternicirea 
guvernului, tovarășul Vasile Patili- 
neț, ministrul economiei forestiere 
și materialelor de construcții, a ex-

Joi, 15 aprilie, a avut loc plenara 
Consiliului Național al Frontului 
Unității Socialiste.

Lucrările plenarei au fost conduse 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Frontului 
Unității Socialiste.

Consiliul Național al Frontului 
Unității Socialiste a examinat :

— Raportul cu privire la acti
vitatea cultural-educativă ți 
științifică de masâ ;

— Raportul cu privire la or
ganizarea și desfășurarea acti
vității de control obștesc ;

— Raportul asupra activității
, de relații externe a Consiliului 

Național în anul 1975, consti
tuirea Fondului de solidaritate 
internațională'al Frontului Uni
tății Socialiste, precum și planul 
activității internaționale a F.U.S. 
pe 1976.

La dezbaterea problemelor înscrise 
pe ordinea de zi au participat to
varășii Virgil Teodorescu. președin
tele Uniunii scriitorilor. Radu Ena- 
che, secretar al Comitetului Central 
al U.T.C.. Petho Hona, președintă 
Comitetului județean al femeilor — 
Harghita, Martin Vasile, președintele 
Consiliului municipal Călărași al 
F.U.S.. Carol Golner, profesor, Sibiu, 
Paul Nagy, secretar al Consiliului 
Central ai U.G.S.R., Agurița Alexan- 
drescu. secretar al Consiliului muni
cipal Bacău al F.U.S., Gheorghe Bra- 
tosin. maistru la întreprinderea „Pro
gresul “-Brăila. Nicolae Albu. pre
ședintele Uniunii județene Vîlcea a 
cooperației de consum, Viorica Bon- 
cea, președinte al Consiliului muni
cipal Cluj-Napoca al sindicatelor, 
Ernest Breitenștein. redactor-șef ad
junct al ziarului .,Neuer Weg“. Elena 
Olteanu. președinta Comitetului ju
dețean al femeilor — Botoșani, Mihai 
Burcă, președintele Consiliului Natio
nal al Societății de Cruce Roșie, 
Szilagyi Dezideriu, redactor-șef al 
ziarului „Elore", Stelian Ionescu, 
membru al Biroului executiv al 
U.N.C.A.P.. Maria Costache, membră 
a Biroului Consiliului Național al 
Femeilor.

In încheierea dezbaterilor a 
luat cuvintul tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, secretar general al 
Partidului- Comunist Român, pre
ședintele Frontului Unității Socia
liste.

Cuvîntarea se va da publicității.
Plenara Consiliului Național al 

Frontului Unității Socialiste, apre
ciind rezultatele pozitive obținute 
pină în prezent în activitatea cultu- 
ral-educativă de masă și in răspin- 
direa cunoștințelor științifice, a scos, 
totodată, la iveală o serie de neajun
suri care se mai manifestă în acest 
domeniu, stabilind măsuri menite să 
conducă la îmbunătățirea acestei ac
tivități desfășurate de organizațiile 
componente ale F.U.S., corespunzător 
sarcinilor ce decurg din Programul 
Partidului Comunist Român, din ho- 
tăririle Congresului al XI-lea.

Plenara a stabilit să se intensifice 
munca de coordonare a activității 
cultural-educative de masă și de răs-

pîndire a cunoștințelor științifice de 
către consiliile Frontului Unității So
cialiste, in vederea lărgirii orizontu
lui ideologic, politic și cultural al ce
lor ce muncesc și creșterii capacității 
lor de a înțelege și interpreta in mod 
just, de pe pozițiile concepției mate
rialist-dialectice, fenomenele din na
tură și societate, de a aplica politica 
internă și externă a partidului nos
tru de făurire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate și înaintare a 
României spre comunism.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, su
bliniind importanța deosebită pentru 
dezvoltarea societății noastre a hotă- 
ririi Comitetului Politic Executiv al 
C.C. ai P.C.R. de a se ține in cursul 
acestui an Congresul educației poli
tice și culturii socialiste, a propus 
Consiliului Național al Frontului U- 
nității Socialiste să-și asume răspun
derea de a convoca, organiza și asi
gura buna desfășurare a acestui 
congres.

Propunerea a fost însușită și adop
tată in unanimitate de plenara Con
siliului Național al Frontului Unită
ții Socialiste.

Consiliul Național a adoptat ordi
nea de zi a Congresului educației 
politice și culturii socialiste, ho- 
tărind ca acesta să aibă loc la în
ceputul lunii iunie a.c. la București. 
Ordinea de zi a Congresului educa
ției politice și culturii socialiste, 
stabilită de plenară, este urmă
toarea :

1. — Cu privire la acțlvitatea 
de înfăptuire a hotăririlor Con
gresului al XI-lea, a prevederi
lor Programului P.C.R. referi
toare la educația oamenilor 
muncii în spiritul patriotismului 
socialist și al solidarității inter
naționale cu cei ce muncesc de 
pretutindeni, la munca politico- 
ideologică și cultural-educativă 
de formare a omului nou, con
structor conștient și devotat al 
societății socialiste multilateral 
dezvoltate și al comunismului 
in România.

2. — Activitatea educativă 
desfășurată de instituțiile de 
învățămint și așezămintele cul
turale de la orașe și sate.

3. — Creația literar-artistică 
și rolul ei in educația revolu- 
ționar-patriotică a maselor, în 
promovarea idealurilor nobile 
ale umanismului revoluționar.

4. — Activitatea instituțiilor 
de artă, mișcarea artistică de 
amatori, dezvoltarea și valori
ficarea artei populare.

5. — Rolul educativ al presei 
și radioteleviziunii.

Dezbaterile In cadrul congresului 
vor avea la bază expunerea tovară
șului Nicolae Ceaușescu, secretarul 
general al partidului, președintele 
Frontului Unității Socialiste, care 
va fi prezentată la deschiderea lu
crărilor congresului.

Lucrările congresului »s vor de«J 
fășura atît în plen, cit și pe secțiuni.

Congresul va adopta o rezoluție 
privind direcțiile de acțiune în do
meniul educației politice a maselor 
și al dezvoltării culturii socialiste 
In următorii ani. De asemenea, fie
care secțiune a congresului va adop
ta un program de măsuri concrete in 
domeniul respectiv pentri; aplicarea 
in vțgiță a hotăririlor Congresului ai 
XI-lea al partidului.

Dezbătind Raportul cu privire la 
organizarea și desfășurarea activi
tății de control obștesc, plenara a 
apreciat rezultatele bune obținute în 
acest domeniu, aprobînd măsurile 
propuse. Plenara a subliniat necesi
tatea îmbunătățirii în continuare a 
activității de coordonare unitară de 
către consiliile Frontului Unității So
cialiste a controlului' obștesc, asigu- 
rind antrenarea la această largă ac
țiune cu caracter democratic a. opi
niei publice, a maselor celor ce mun
cesc in vederea mobilizării tot mai 
puternice a resurselor materiale și 
umane de care dispunem, pentru în
deplinirea sarcinilor economico-so- 
ciale prevăzute in planurile de stat, 
pentru ridicarea permanentă a nive
lului de trai material și spiritual *1 
celor ce muncesc.

Plenara Consiliului Național a hn- 
tărît organizarea în cursul acestui an 
a unei consfătuiri pe țară cu privire 
la activitatea de control obștesc des
fășurată de organizațiile componente 
ale F.U.S.

Plenara a aprobat activitatea de re
lații externe a Consiliului Național al 
Frontului Unității Socialiste desfășu
rată în anul 1975 pe linia dezvoltării 
legăturilor de prietenie și colaborare 
cu organizații similare din țările so
cialiste, cu partide și mișcări demo
cratice, progresiste, antiimperialiste 
dintr-un mare număr de țări ale 
lumii, apreciind că aceasta reprezintă 
o contribuție importantă la aplicarea 
in viață a politicii externe a Partidu
lui Comunist. Român, a Republicii So
cialiste România.

Plenara' a adoptat planul de re
lații externe al Consiliului Național 
al Frontului Unității Socialiste pe 
anul 1976, apreciind că acțiunile pre
văzute se înscriu în. spiritul hotări
rilor Congresului al XI-lea al P.C.R. 
de promovare pe plan internațional 
a unor relații de prietenie și colabo
rare între popoare, de respect al li
bertății, independenței și suverani
tății naționale a tuturor statelor, de 
deplină egalitate între toate națiu-. 
nile lumii. 'Plenara a aprobat consti
tuirea pe anul curent a fondului de 
solidaritate internațională — ex
presie a spiritului . de solidaritate 
activă a poporului nostru cu lupta 
forțelor sociale avansate pentru 
cauza generală a libertății și inde
pendenței naționale a popoarelor, 
pentru progres social în întreaga 
lume.

*
Adoptînd în unanimitate documen

tele supuse dezbaterii, plenara Con
siliului Național al Frontului Unității 
Socialiste a exprimat voința fermă 
a tuturor organizațiilor componente 
de a acționa in deplină unitate pen
tru aplicarea consecventă in viață s 
politicii interne și externe a Parti
dului Comunist Român, pentru ridi
carea României pe noi trepte de ci
vilizație și bunăstare.
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IN INTIMPINAREA ANIVERSĂRII PARTIDULUI Șl A ZILEI DE 1 MAI

LA ZI ÎN

TERMINAREA GRABNICĂ
A iNSĂMÎNȚĂRII FLORH-SOARELUI

IN PAGINA A FV-A

Aud cîteodată spunln- 
du-se de către unii com- 
patrioți că sîntem un popor 
fără mari aptitudini teh
nice, că, mă rog, facem și 
noi ce putem, o descurcăm 
mai bine sau mai rău, dar 
nu avem tehnica „în sin
ge", noi fiind mai degrabă 
un popor vioi, adică nițel 
risipit, și contemplativ, adi
că nițel lăsător. Spunind 
așa. respectivii semeni ar
borează și.un soi de zîm- 
bet indulgent și sceptic, 
ca și cind n-ar face parte 
și ei din același popor, ci 
ar fi niște judecători obiec
tivi așezați undeva deasu
pra națiunilor, că restul 
a le cîntări.

Acuma. în ce privește 
oria popoarelor care 
„tehnica în singe" e de dis
cutat. Nemții, firește, popor 
mai grav. înclinați spre 
ordine și sobrietate, au o 
tehnică foarte bună. Dar 
și francezii, care sint. vioi și 
redundanți, au o tehnică 
foarte bună, ca și italienii, 
care sînt atît de cîntăreți și 
de volubili. . Au tehnică ex
celentă popoare de lungă 
tradiție spirituală, cum sint 
japonezii, altele fără o a- 
semenea antecedență mile
nară. cum sînt americanii. 
Popoare slave, clasate drept 
„contemplative", au per
formanțe tehnice mirobo
lante, excepționale. Așa că 
să lăsăm nițel teoria teh
nicii „în singe", să căutăm 
alta.

Eu sînt gata să admit, nu 
foarte bucuros, că și la noi.

de

te- 
au

la extinderea 
dobindite in 

solului de că- 
Perieni, 
unități- 

de apli- 
să per- 
de ero- 
terenu-

s-a
pe articole a 

și pe capitole a

unanim. Marea 
a aprobat Legea

(Continuare în pag. a

aiurea, sînt întreprin- 
care nu merg foarte 

bine, unde se produc feno
mene de delăsare, de proas
tă administrare, unde or
ganizatoric lucrările se mai 
incurcă și ba iese un pro
dus mai puțin îmbietor, ba 
se depășește consumul și

lila)

Fapte și inițiative valoroase
în întrecerea socialistă

Peste plan — 5610 tone 
îngrășăminte chimice. Prin 
folosirea intensivă a instalațiilor și 
utilajelor din dotare, organizarea mai 
bună a producției și a muncii, apro
vizionarea ritmică cu materii. prime 
și permanentizarea asistenței tehnice, 
chimiștii craioveni au reușit să li
vreze pină acum, peste sarcinile de 
plan, 5 610 tone îngrășăminte chimice 
cu azot substanță activă, din care 
circa 80 la sută pentru export. De 
menționat faptul că producția fizică 
realizată suplimentar de la începutul 
anului depășește cu 610 tone anga
jamentul asumat în întrecere. S-au 
remarcat in mod deosebit colectivele

de la fabricile de amoniac I, amo
niac II, azotat, amoniu și nitrocalcar. 
(Nicolae Bâbălău).

„în fiecare zi, cu flecare 
macara - să montăm cel 
puțin 2,5 apartamente" - 
este inițiativa lucrătorilor de pe șan
tierele Trustului de construcții Cluj. 
Constructorii s-au depășit pe ei 
înșiși și, prin organizarea judicioasă 
a muncii și folosirea din plin a ma
caralelor și altor utilaje, au ajuns 
la un ritm de montaj de 3.5—3.8 
apartamente pe zi. în felul acesta, 
colectivul trustului' a reușit să dea 
în

Pînă acum,
„Laminorul 

realizat su- 
laminate fi-

folosință 890 de apartamente, cu

exista diferență de la re
giune Ia regiune, de la pro
vincie la provincie, în ma
terie de talent tehnic. Dife
rență de psihologie, poate; 
de aplicație, nu.

După cîte am văzut, și 
am văzut multe, românul. 
cind iși pune de gind ii

lm-soluție de substituție, 
provizează, uneori cu mare 
talent (prea mult cîteoda- 
tâ !), face 
teptate.

Mai mult 
vine piesa 
mânui o asimilează extrem 
de repede. Dacă, dintr-un

racorduri neaș-

decît atîta: cind 
din import, ro-

Românul
și talentul tehnic

Opinii de Paul EVERAC

produsul lese scump. ba 
unele tehnologii au rămas 
mai stagnante și barează 
creșterea productivității, ba 
lipsește una. ba se stochea
ză inutil altele. Admit și 
ideea că gradul de conști
ință profesională are osci
lații de Ia fabrică la fabri
că, după cum e condusă, 
impulsionată, animată.

Dar că ar exista inape- 
tență tehnică, lipsă de vioi
ciune, de aplicație și de 
perseverență în materie 
tehnică la noi, asta să nu 
mi-o spună nimeni, fiindcă 
nu e adevărat. $i nu este 
adevărată nici ideea că ar

faci treabă, este apt 
orice performanță, fie 
cit de complicată sau 
fină. Mai întîi și intii, 

nenumă- 
foarte 

unui 
anali- 

des- 
poa- 
des- 
ime-

de 
ea 
de 
îl

interesează. Vezi 
rați oameni, uneori 
simpli, care în fața 
mecanism stau și-l 
zeazâ," încearcă să-i 
curce chichițele, să-l 
tă manevra și ei. Cind 
chizi capota mașinii 
diat apar pe stradă patru- 
cinci inși, de condițiile cele 
mai diverse, și-ți prezintă 
soluțiile și propunerile lor. 
Cind 
n-are la indemină ce e ne
cesar, românul născocește o

se strică ceva și

motiv sau altul, piesa nu 
este chiar fără cusur — și 
există asemenea piese tri
mise de țări foarte tehni
ce, cu tehnica „in singe" — 
românul, care, după părerea 
unora, n-are tehnica „in 
singe", se apucă s-o dreagă 
și desfășoară un ingeniu 
care-1 uimește pe exporta
torul străin. Am văzut des
tule cazuri în care repre
zentantul unității expor
tatoare. scos din parametrii 
specialității sale stricte, pă
rea ca paralizat, fiindcă el 
știa ce știa și mai mult 
nimic, în timp ce muncito
rul nostru calificat, tehni-

cianul nostru, cu o mare 
disponibilitate, acoperea 
sectoare tehnice apropiate 
și dădea soluții bune chiar 
pentru utilajul nou, venit 
atunci.

Cum am putea explica 
altfel, fără o asemenea dis
ponibilitate. că in zone în
tinse ale țării, unde n-a 
fost niciodată industrie, 
deci nici tradiție, deci nici 
deprinderi, și unde munci
torul vine de la vacă sau 
de la oaie, sau de la cor- 

'hânit stînjeni. sau 
măruntă economie 
nească tradițională 
me, albine, livadă, 
s-au ridicat unități al 
ror palmares a devenit in 
5—6 ani internațional? Cum, 
dacă nu printr-o aplicație 
normală, nativă, la acest 
nou regim de îndeletniciri, 
unită cu o uriașă punere 
irt situație, care este. la 
urma urmei, un fapt poli
tic si socigl ? Să nu ne în
șelăm : românul n-a 
multă vreme ocazia 
toricește vorbind — 
arate 
masă.

N-a 
torie 
rolul de „grinar". S-au dez
voltat industrialicește ță
rile care n-au prea avut 
grinare, care au trebuit să 
facă ceva ca să trăiască și 
să se dezvolte pe un pă- 
mint cam sărăcuț. Cu atît 
mai interesant este că noi. 
fără să ne pierdem calita-

de la 
țără- 

(legu- 
vie), 

că-

avut 
- is- 
să-și 

putințele tehnice. în

avut și fiindcă în Is- 
noi am jucat mereu

(Continuare în pag. a V-a)

peste 600 de apartamente mai mult de
cît se prevăzuse pentru această pe
rioadă. Se estimează ca, pînă la 
1 mai, să fie predate beneficiarilor 
blocuri cu 1 400 de apartamente, adi
că întregul volum de locuințe pre
văzut pentru primul semestru. (Alex. 
Mureșan).

Consumuri mai reduse 
de materii prime.
colectivul întreprinderii 
de tablă" din Galați a 
plimentar circa 1 900 tone
nite pline, 262 tone tablă zincată, circa
1 400 tone profile formate la rece și 
alte produse. în același timp, harni
cii laminoriști de aici au economisit, 
față de consumurile normate, circa
2 000 kilograme zinc la instalația de 
zincare pe cale uscată și altele. în 
fruntea întrecerii socialiste se si
tuează colectivul laminorului nr. 2 ți 
cel al noii secții de profile formate 
la rece. (Dan Plăeșu).

în Industria hunedorea- 
yțg prin ridicarea gradului de 
utilizare a capacităților de produc
ție s-a realizat în primul trimestru 
o producție globală suplimentară În 
valoare de peste 122,6 milioane lei. 
Minerii, energeticienii și siderurgiș- 
tii hunedoreni se află, ca de obicei, 
în fruntea întrecerii. De la începu
tul anului și pînă în prezent, în ju
deț s-au realizat peste sarcinile de 
plan 65 000 tone cărbune net, mai 
mult de 33 milioane kWh energie 
electrică, 34 000 tone forrtă, 20 000 
tone oțel, 370 tone utilaje pentru in
dustria metalurgică și alte produse 
solicitate de economia națională. 
(Sabin Ionescu).

Cu planul pe patru luni 
realizat. Intensificînd ritmul în
trecerii în cinstea aniversării parti
dului și a zilei de 1 Mai, colectivele 
exploatărilor miniere Leurda și 
poaia din bazinul carbonifer al 
Motrului au realizat cu 20 de 
și. respectiv, 15 zile înainte de 
men planul pe 4 luni la extracția 
de lignit. Pină la sfîrșitul lunii apri
lie, minerii acestor două unități vor 
extrage suplimentar o cantitate de 
cărbune de peste 150 000 tone. Este 
de relevat că minerii de la Lupoaia 
au înregistrat realizări notabile și la 
lucrările 
într-un 
Înaintare 
liniari la
ei au redus prețul de cost cu peste 
3 milioane lei. (Dumitru Prună),

Lu- 
văii 
zile 
t.er-

pregătitoare. concretizate 
avans de 400 metri liniari 
în galerii și de 100 metri 
săpare-betonare ; totodată
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LUCRĂRILE SESIUNII MARII ADUNĂRI NAȚIONALE
LEGE

pentru adoptarea „Programului national 
de perspectivă pentru amenajarea 

bazinelor hidrografice din Republica 
Socialistă România*

Gospodărirea tntr-o concepție unitară și de perspec
tivă a apelor — una din principalele bogății naturale 
ale țării — constituie o problemă de interes național 

. pentru dezvoltarea economică și socială a României.
Pe baza hotărîrilor celui de-al XI-lea Congres al 

Partidului Comunist Român s-a elaborat, cu partici
parea și consultarea unui mare număr de specialiști, 
„Programul național de perspectivă pentru amenaja
rea bazinelor hidrografice din Republica Socialistă 
România", care a fost aprobat de Congresul consilii- 

'lor populare și plenara Comitetului Central al parti
dului din 14 aprilie 1976.

Programul' prevede un ansamblu de măsuri privind 
sistematizarea întregii rețele hidrografice a țării, re
gularizarea tuturor cursurilor de apă, amenajarea 
unor bazine și lacuri de acumulare, a rețelei de iri
gații, prevenirea și combaterea poluării apelor și a 
eroziunii «olului, valorificarea potențialului hidro
energetic, dezvoltarea navigației ■ interioare, creșterea 
producției piscicole și altele, care să asigure folosirea 
cît mai deplină a resurselor de apă pentru satisface
rea cerințelor populației și ale economiei naționale, 
precum și apărarea localităților și terenurilor agri
cole împotriva inundațiilor.

în vederea îndeplinirii acestor măsuri, Marea Adu
nare Națională a Republicii Socialiste România adoptă 
prezenta lege.

Art. 1. Se adoptă „Programul național de perspec
tivă pentru amenajarea bazinelor hidrografice din 
Republica Socialistă România".

Art. 2. Obiectivele, direcțiile și sarcinile privind 
•menajarea bazinelor hidrografice înscrise în program

Expunere la proiectul de lege pentru adoptarea „Programului
național de perspectiva pentru amenajarea bazinelor 

hidrografice din Republica Socialista România" 
prezentată de tovarășul FLORIN IORGULESCU, 

președintele Consiliului Național al Apelor
Din însărcinarea guvernului, am 

cfnștea să prezint Marii Adunări Na
ționale, spre examinare și adoptare, 
proiectul de lege pentru adoptarea 
Programului național de perspectivă 
pentru amenajarea bazinelor hidro
grafice din Republica Socialistă 
România, document de o deosebită 
importanță, elaborat din inițiativa 
conducerii partidului, personal a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România.

Ne sînt vii în memorie cuvintele 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, care 
tncă la Plenara Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român din 
17—19 martie 1970 a arătat că „asi
gurarea apei, îndeosebi a celei pota
bile, devine o problemă de prim or
din pentru existența societății mo
derne. In acest sens avem o înaltă 
răspundere față de viitorul națiunii; 
tocmai această datorie ne impune să 
luăm din timp măsurile necesare bu
nei conservări și gospodăriri a ape
lor".

Creșterea numerică a populației și 
ridicarea standardului ei de viață, 
sporirea producției vegetale și ani
male. dezvoltarea industriei implică 
cerințe de apă tot mai mari. Resur
sele de apă dulce sînt însă, deocam
dată, limitate la cantitățile, în per
manentă reînnoire, din riuri, lacuri 
și din subteran. în asemenea con
diții, problema apei dobîndește o im
portanță deosebită, recunoscută pe 
plan mondial, ceea ce a făcut ca in 
numeroase țări să se întreprindă 
eforturi susținute pentru găsirea ce
lor mai raționale soluții privind gos
podărirea apelor și pentru realizarea 
lucrărilor de amenajare a apelor.

Programul național de perspectivă 
pentru «menajarea bazinelor hidro
grafice din Republica Socialistă 
România, care concretizează obiecti
vele și orientările precizate prin do
cumentele de partid și de stat, a fost 
astfel întocmit încît să răspundă ce
rinței fundamentale ca toate proble
mele privind apele țării să fie rezol
vate pe baza unei concepții unitare 
asupra amenajării fiecărui bazin hi
drografic în parte și a tuturor bazi
nelor în ansamblu. Rezolvarea cerin
țelor în legătură cu apele ale dife
ritelor ramuri ale economiei se asi
gură prin soluții unitare și complexe.

Programul național cuprinde an- ’ 
sâmbluT’ lucrărilor complexe menite 
să asigure amenajarea integrală a 
apelor țării. Dintre aceste lucrări, 
pentru execuția cărora va fi nevoie 
de o perioadă de 25—30 ani, precum 
și de investiții de circa 1 000 mi
liarde lei, urmează a fi realizate pînă 
în anul 1990 cele necesare pentru 
atingerea unor obiective fundamen
tale și anume: asigurarea cerințelor 
de apă • ale populației, industriei, 
agriculturii și pisciculturii; valorifi
carea integrală a potențialului hidro
energetic economic amenajabil de 
circa 27 miliarde kWh pe an; ame
najarea întregului potențial econo
mic irigabil de circa 5 milioane ha; 
combaterea eroziunii solului pe su
prafețele cele mai grav afectate; 
apărarea împotriva inundațiilor, prac
tic a tuturor localităților și1 terenu
rilor agricole.

Amenajarea bazinelor hidrografice 
se bazează pe redistribuirea debite
lor resurselor de apă, pe amenajarea 
albiilor cursurilor de apă, în corelare 
cu lucrările de combatere a eroziunii 
solului și cu acelea de protecție a 
calității apelor.

Pentru redistribuirea debitelor se 
vor realiza pină în anul 1990 incă 
450 lacuri de acumulare mai impor
tante, față de 100 existente în pre
zent; acestora li se vor adăuga, după 
1990, alte 850 lacuri de acumulare. 
Capacitatea lacurilor va crește de la 
3,7 miliarde metri cubi în 1975 la 22 
miliarde metri cubi în 1990 și lă 34 
miliarde metri cubi în perspectivă.

Ca orientare de principiu s-au ur
mărit amplasarea lacurilor în spe
cial în zonele de munte și de deal, 
precum și realizarea de baraje cit 
mai înalte, car? să permită acumu
larea unor mari volume de apă.

Pentru înlăturarea efectelor dis
tructive ale apelor s-au prevăzut so
luții îmbunătățite, mai eficiente, care 
se bazează atît pe atenuarea unde
lor de viitură în lacuri de acumu-- 
lare, cit și pe adîncirea, regulariza
rea albiilor și îndiguirea lor. Se pre
vede, de asemenea, executarea unui 
volum sporit, de lucrări pentru com
baterea eroziunii solului, care, pe 
lingă efectul direct de protectie a 
terenurilor productive, va reduce pe
ricolul de colmatare a albiilor și a 
lucrărilor hidrotehnice. '

sînt obligatorii pentru toate ministerele, celelalte or
gane centrale de stat, pentru .consiliile populare jude
țene, municipale, orășenești și comunale, precum și 
pentru toate unitățile socialiste.

Art. 3. Consiliul Suprem al Dezvoltării Economice și 
Sociale și Consiliul de Miniștri sînt obligate să asigure 
cuprinderea în planurile cincinale și anuale a sarci
nilor ce rezultă din program, să stabilească măsurile 
necesare pentru îndeplinirea acestuia și să exercite un 
control riguros și sistematic asupra executării lui.

Art. 4. Ministerele și celelalte organe centrale vor 
lua măsuri pentru realizarea corelată și în termen a 
sarcinilor ce le revin din prevederile programului, în 
vederea conservării, protecției și valorificării resurse
lor de apă, asigurînd executarea tuturor lucrărilor de 
amenajare complexă a bazinelor hidrografice, baza 
materială, utilajele, echipamentele și cadrele necesare 
în acest scop.

Art. 5. Consiliile populare județene vor stabili sar
cinile ce revin, pe baza programului, fiecărui munici
piu, oraș și comună și vor asigura, prin organele lo
cale de specialitate, asistența tehnică necesară reali
zării lucrărilor ; consiliile populare municipale, orășe
nești și comunale vor organiza și îndruma acțiunile 
de executare'a amenajărilor locale.

Art. 6. Toți locuitorii țări» au datoria cetățenească 
de a participa activ la acțiunile pentru înfăptuirea 
prevederilor programului, de a realiza, prin muncă 
proprie, lucrări locale de amenajare a cursurilor de 
apă și de întreținere a albiilor acestora, precum și de 
a contribui la lucrările de amenajare complexă a ba
zinelor hidrografice.

Lucrările complexe prevăzute țh 
program- sint’ corelate cu lucrările 
specifice diferitelor ramuri ale eco
nomiei naționale.

Pentru a se asigura o* eficiență cit 
mai ridicată a lucrărilor, prin pro
gram s-au prevăzut măsurile nece
sare ca acestea să se execute eșalo
nat și corelat, astfel încît la reali
zarea lucrărilor să se respecte con
cepția unitară care a stat la baza 
întocmirii programului.

Programul precizează măsurile ce 
trebuie întreprinse pentru asigurarea 
bazei materiale și a personalului ne
cesar in vederea realizării amenajării 
complexe a apelor țării. De aseme
nea sint precizate obiectivele și pro
blemele principale pe a căror rezol
vare se va axa activitatea de cerce
tare și proiectare.

Un capitol al programului națio
nal stabilește sarcinile ce revin mi
nisterelor, celorlalte organe centrale 
și consiliilor populare județene. Pe 
lingă acestea, la realizarea amena
jării integrale a apelor țării o con
tribuție importantă o va aduce popu
lația.

Prevederile programului național 
au fost dezbătute în ședința Comi
tetului Politic Executiv al Comitetu
lui Central al Partidului Comunist 
Român din 26 decembrie 1975 șl au 
fost aprobate de Congresul consilii
lor populare județene și al președin
ților consiliilor populare municipale, 
orășenești și comunale din 4—6 fe
bruarie 1976. Programul. în forma 
actuală. îmbunătățită, a fost aprobat 
de Plenara Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român din 14 
aprilie 1976.

Așa cum a arătat tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. secretar general al Parti
dului Comunist Român. în expunerea 
la Congresul consiliilor populare. 
Programul național de amenajare a 
bazinelor hidrografice face parte in
tegrantă din programul general de 
organizare armonioasă a întregii vieți 
economico-sociale, prefigurează dez
voltarea viitoare, într-o îndelungată 
perspectivă, a societății noastre, 
perspectiva de miine a patriei, per
spectivele de viață ale generațiilor 
prezente și viitoare.

îngăduiți-mi a-mi exprima convin
gerea că Marea Adunare Națională 
va adopta proiectul de lege prezen
tat.

Programul național de perspectivă pentru amenajarea 
bazinelor hidrografice din Republica Socialistă România

Gospodărirea rațională, Intr-o con
cepție unitară și de largă perspectivă 
a bogăției naturale pe care o repre
zintă apele țării este o problemă 
majoră pentru dezvoltarea socială și 
economică a României, pentru satis
facerea cerințelor de apă ale popu
lației și industriei, creșterea produc
ției agricole, apărarea împotriva i- 
nundațiilor și protecția apelor împo
triva poluării.

Pe baza hotărîrilor celui de-al 
XI-lea Congres al Partidului Comu
nist Român, ale Plenarei comune a 
Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român și Consiliului Su
prem al Dezvoltării Economice și So
ciale a'României din 21—22 iulie
1975, sub directa și permanenta în
drumare a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, un larg co-t 
lectiv de specialiști din producție, 
cercetare și învățămînt, cadre din 
Consiliul Național al Apelor, din mi
nistere și de la consiliile populare 
județene au elaborat Programul na
țional de perspectivă pentru amena
jarea bazinelor hidrografice din Re
publica Socialistă România.

Prevederile programului au fost 
dezbătute in ședința Comitetului Po
litic Executiv al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Român 
din 26 decembrie 1975 și au fost apro
bate de Congresul consiliilor popu
lare județene și al președinților con
siliilor populare municipale, orășe
nești și comunale din 4—6 februarie
1976.

Programul are la bază următoa
rele principii : amenajarea într-o 
concepție unitară a întregii rețele 
hidrografice ; realizarea controlului 
și reținerea integrală a apei prin 
lacuri de acumulare mări, cu carac
ter complex ; regularizarea și îndi
guirea albiilor cursurilor de apă in 
corelație cu efectele de atenuare a 
undelor de viitură prin lacuri de a- 
cumulare. rezolvîndu-se problema 
apărării de inundații a localităților și 
terenurilor agricole ; realizarea lu
crărilor de combatere a eroziunii so
lului, corectare a torenților și a celor 
pentru dezvoltarea lucrărilor de îm
bunătățiri funciare.

In primul capitol, referitor la „Si
tuația actuală privind gospodărirea 
apelor", sint prezentate principalele 
resurse de apă ale țării noastre, pre- 
cizîndu-se că România se 'situează 
printre țările cu resurse de apă rela
tiv modeste. Analizînd cerințele pen
tru asigurarea cu apă a popu
lației. industriei, irigațiilor și a al
tor folosințe consumatoare la nive
lul anului 1975. re arată că și 
în situația actuală o parte din aces
tea nu ar mai putea fi asigurate jn 
regimul, natural al ..cursurilor de apă 
și de aceea a fost -necesar ca pe 
unele riuri să se realizeze lacuri de 
acumulare., Cerințele actuale sint re
lativ ridicate și din cauza gradului 
redus de recirculare a apei în in
dustrie. precum și a pierderilor de 
apă ridicate, atît în rețele, cît și la 
consumatori.

Potențialul hidroenergetic tehnic 
amenajabil al riurilor din țara noas
tră este evaluat la 38 miliarde 
kWh/an, din care peste 10 miliarde 
kWh/an pe Dunăre. iar restul pe 
riurile interioare. Pină în prezent a 
fost valorificat un potențial repre- 
zentînd 8.7 miliarde kWh/an prin 
construirea unor centrale hidroelec
trice cu o putere instalată de 2 600 
MW, care acoperă 17 1a sută din pro
ducția națională de energie.

Inundațiile și excesul de apă. ca 
urmare a condițiilor climatice și hi
drologice defavorabile, afectează an 
de an numeroase localități, unități 
industriale și căij de comunicații.

Suprafața maximă expusă inunda
țiilor in regim natural de scurgere 
se estimează la 3.5 milioane ha, re- 
prezentînd 15 la sută din teritoriul 
țării, din care in prezent este apă
rată cu diguri o suprafață de 1,4 mi
lioane hectare.

Eroziunea solului și procesele to
rențiale afectează o suprafață de 
circa 7,3 milioane ha. In afară de 
efectele directe privind reducerea 
-substanțială a producției agricole și 
chiar scoaterea totală din circuitul 
agricol a suprafețelor afectate de 
eroziuni grave de sol, eroziunea so
lului are efecte negative și asupra 
albiilor cursurilor de apă și lucră
rilor de amenajare a acestora, pro- 
vocînd colmatarea albiilor și lacu
rilor de acumulare, micșorarea capa
cității de scurgere a viiturilor, mă
rind pericolul inundațiilor.

Pentru protecția calității apelor, 
în ultimul deceniu s-au realizat și 
dat în funcțiune aproape 2 000 insta
lații de epurare a apelor uzate, cu 
ajutorul cărora calitatea apelor de 
suprafață a fost, în general, menți
nută.

Capitolul al II-lea — „Amenajarea 
complexă a apelor țării în următorii 
30 de ani" — prezintă creșterea în 
perspectivă a cerințelor pentru ali
mentarea cu apă a tuturor folosin
țelor, subliniindu-se că pentru aco
perirea acestor cerințe importante, 
pentru valorificarea eficientă a re
surselor de apă și pentru eliminarea 
efectelor distructive ale apelor se 
impune amenajarea integrală a ape
lor țării. Aceasta se va realiza 
in principal prin lucrări cu caracter 
complex, care permit o valorificare 
mai eficiență a resurselor de apă ; 
aceste lucrări vor fi completate cu 
lucrări specifice diverselor ramuri 
ale economiei, care se vor încadra 
în concepția unitară de amenajare a 
apelor țării.

Pentru controlul debitelor cursuri
lor de apă se prevede realizarea de 
lacuri de acumulare, care vor reține 
debitele excedentare din perioadele 
ploioase, astfel încît să se poată re
aliza rezerve de apă pentru acope
rirea cerințelor din perioadele sece
toase ; totodată, lacurile de acumu
lare vor reține o cotă importantă 
din undele de viitură, ceea ce va 
reduce debitele maxime în aval. In 
program sînt prezentate, totodată, 
principalele măsuri ce trebuie luate 
cu privire la amplasarea, funcțiunile 
ți condițiile de execuție ale lacurilor.

Pentru acoperirea unor cerințe im
portante de apă în zonele cu resurse 
mai reduse se vor amenaja 2 000 ki
lometri canale, galerii și conducte 
de derivație. Pentru realizarea unor 
lucrări cit mai eficiente se vor a- 
menaja cu prioritate derivațiile cu 
caracter complex care, în afară de 
rolul lor principal de a acoperi ce
rințele de apă din zonele deficitare', 
vor asigura producerea de energie 
electrică, extinderea rețelelor de căi 
navigabile sau descărcarea undelor 
de viitură.

Sînt prevăzute lucrări importante 
pentru amenajarea complexă a Dună
rii, care vor asigura valorificarea po
tențialului hidroenergetic al fluviului, 
volume sporite de apă pentru irigații, 
precum și îmbunătățirea condițiilor 
de navigație.

In scopul combaterii efectelor dis
tructive ale apelor se vor rezerva în 
lacurile de acumulare circa 10 mili
arde metri cubi volume de protecție 
pentru atenuarea viiturilor și se vor 
executa 9 300 km îndiguiri, precum 
și 12 000 kilometri calibrări de albii 
și apărări de maluri. Pentru a se asi
gura apărarea contra inundațiilor 
— practic a tuturor localităților și 
terenurilor agricole afectate — și eli
minarea celorlalte efecte distructive 
ale apelor vor fi luate următoarele 
măsuri : îndiguirile vor fi realizate 
corelat cu lucrările de regularizare a 
albiei și. cu amenajările de lacuri de 
acumulare ; va fi mărită capacitatea 
de scurgere a albiei minore prin ca
librări și despotmoliri ; vor fi reali
zate cu prioritate lucrările de apă
rare împotriva inundațiilor a cen
trelor populate și a obiectivelor in
dustriale. unde se înregistrează cele 
mai mari pagube ; vor fi executate 
lucrări noi de combatere a eroziunii 
solului și de amenajare a torenților ; 
vor fi executate lucrări pentru com
baterea excesului de umiditate.

Pentru alimentarea cu apă a popu
lației vor fi asigurate debite in- 
sumînd 160 metri cubi/secundă (față 
de 21 metri .cubi/secundă în 1975), a- 
tingîndu-se astfel un nivel mediu 

- TEXT PRESCURTAT -

asemănător cu cel prevăzut pentru 
anul 2000 în țări dezvoltate.

Pentru industrie și complexe agro
zootehnice vor fi asigurate debite 
care -totalizează 540 metri cubi/se- 
cundă (față de 170 metri cubi/secun- 
dâ in 1975). Pentru utilizarea cît mai 
eficientă a acestor debite se vor lua 
măsuri de introducere a unor teh
nologii cu consumuri reduse de apă 
și de extindere a recirculării și refo- 
losirii apei în procesele de producție.

Pentru’ irigații va fi asigurată apa 
necesară amenajării întregului poten
țial economic irigabil. precum și pen
tru irigarea unor suprafețe supli
mentare, în cazul în care extinderea 
suprafețelor irigate s-ar dovedi ne
cesară și oportună.

In continuare sînt prezentate mă
surile necesare asigurării protecției 
mediului înconjurător și menținerii 
unei calități corespunzătoare a ape
lor : vor fi realizate stații și instala
ții care să asigure o epurare avansată 
a intregului volum de ape reziduale 
ce se va evacua in cursurile de apă; 
vor fi adoptate noi tehnologii de 
epurare a apelor reziduale și vor fi 
perfecționate cele existente ; va fi 
asigurată darea in exploatare a sta
țiilor și instalațiilor de epurare, con
comitent cu ’obiectivele pe care le 
servesc ; se va renunța la fabri
carea și utilizarea unor substanțe 
foarte nocive pentru calitatea apelor ; 
vor fi extinse irigațiile eu ape uzate 
și folosirea nămolurilor rezultate din 
epurarea apelor uzate ca ingrășămint 
agricol.

Pentru valorificarea in perspectivă 
a întregului potențial hidroenergetic 
tehnic amenajabil vor fi construite 
noi centrale hidroelectrice, numărul 
centralelor mai importante ajungind 
la 850 (față de 53 în 1975) ; puterea 
instalată in centrale hidroelectrice 
va ajunge la 13 000 MW, iar producția 
medie de energie hidroelectrică va 
fi de 38 000 GWh/an.

Pentru dezvoltarea navigației in
terioare, canalele importante de deri
vație și sectoarele inferioare ale prin
cipalelor riuri vor fi amenajate ast
fel incit să asigure navigarea unor 
vase de 800—1 500 tone ; vor fi ame
najate canalul Dunăre-Marea Neagră, 
canalul București-Dunăre și se vor 
navigabiliza riurile Olt, Someș. Mu
reș, Argeș etc. ; rețeaua de căi na
vigabile interioare, totalizind in final 
3 000 km. va fi legată cu Dunărea, 
astfel, incit să se asigure circulația 
navelor încărcate in interiorul țării 
pină in centrul și vestul Europei.

In vederea creșterii producției 
piscicole va fi valorificat la maxi
mum fondul piscicol al cursurilor de 
apă și al lacurilor naturale și vor ti 
realizate noi' amenajări piscicole.

în program sint prezentate în con
tinuare măsurile pentru asigurarea 
necesarului de balast și nisip.

Amenajarea integrală a apelor 
țării, realizarea tuturor obiectivelor 
prevăzute in legătură cu valorifica
rea și stăpinirea acestora necesiiă 
un efort de. investiții estimat la 1 000 
miliarde lei și o perioadă de reali
zare de circa 30 de ani.

„Sarcinile pentru perioada 1976—• 
1990 și cincinalul 1976—1980“ sint 
sublimate în capitolul III al progra
mului. Pină in anul 1990 se vor rea
liza circa . 450 lacuri de acumulare, 
cu un volum de circa 18,3 miliarde 
metri cubi pe riurile interioare, față 
de 100 lacuri de acumulare, cu un 
volum de 3,7 miliarde metri cubi, 
cite existau in anul 1975, și 1 430 km 
canale și galerii de derivație, față 
de 100 km existenți in anul 1975. 
Aceste lucrări au drept scop : asi
gurarea unui debit de 100 met,ri 
cubi/secundă pentru consumul popu
lației ; asigurarea unui debit de 400 
metri cubi/secundă pentru industrie 
și complexele agrozootehnice ; iriga
rea unei suprafețe de 5.1 milioane 
hectare, practic a întregului poten

țial economic irigabil ; instalarea 
unei puteri de . 7 400 MW in centrale 
hidroelectrice ; amenajarea de noi 
căi navigabile pe riuri interioare și 
canale reprezentind 1 100 km ; rea
lizarea unor amenajări piscicole pe 
o suprafață de 36 000 hectare, în afa
ra folosirii piscicole a luciilor de 
apă ce se vor crea prin lacurile de 
acumulare menționate.

Prin lucrările de îndiguiri, regu
larizări și calibrări de albii pe încă 
6 600 km, ce vor fi corelate-cu cele 
de combatere a eroziunii solului, și 
amenajarea torenților pe 3,1 mili
oane hectare se vor apăra de inun
dații toate localitățile importante și 
majoritatea terenurilor agricole.

Pentru cincinalul 1976—1980 s-a 
reținut un volum important de lu
crări, și anume : lacuri de acumu
lare cu un volum total de 3.2 mili
arde metri cubi, canale și galerii de 
derivație în lungime de 330 km, 
regularizări de albii și îndiguiri pe 
1 350 km, amenajări de centrale hi
droelectrice cu o putere de 1 800 MW, 
amenajări pentru irigații pe 1.1 mi
lioane hectare, desecări pe 1.1 mi
lioane ha și combaterea eroziunii 
solului pe 1 milion ha.

De asemenea, pentru protecția ca
lității apelor vor fi realizate pină tn 
1980 peste 800 stații de epurare la 
obiective industriale existente și loca
lități ; unitățile industriale noi vor fi 
date în. funcțiune numai odată eu 
realizarea stațiilor de epurare cores
punzătoare.

în cursul acestui cincinal, Consiliul 
Național al Apelor va începe acțiu
nea de întreținere a cursurilor de 
apă și de decolmatare a albiilor și 
lacurilor de acumulare prin unități 
proprii, organizate și dotate cores
punzător.

In capitolul IV, referitor la „Baza 
materială", se arată că realizarea 
acestui amplu program impune în 
perioada 1976—1990 un volum de in
vestiții de 600 miliarde lei. Lucrările 
de gospodărire a apelor pentru acu
mulări, derivații, canale magistrale și 

regularizări, îndiguiri și calibrări de 
albii pentru cincinalul 1976—1980 și 
perioada pînă în 1990 sint defalcate 
in profil teritorial pentru fiecare ju
deț, prevederile de lucrări fiind de
finitivate ținînd seama de propunerile 
ce au rezultat din conferințele jude
țene și Congresul consiliilor populare 
și al președinților consiliilor populare 
municipale, orășenești și comunale. 
Pentru cincinalul 1976—1980 s-a stabi
lit de comun acord cu consiliile popu
lare județene contribuția în muncă • 
populației pentru lucrările de ame
najare' a Cursurilor de apă de interes 
local și a pîraielor, ca și pentru în
treținerea albiilor cursurilor de apă, 
valoarea acestor luefări pe ansamblul 
țării fiind de cel puțin 3,2 miliar
de lei.

Din volumul de investiții prevăzut 
prin programul național pentru ur- 

. mătorii 15 ani, circa 120 miliarde ’ei 
sint destinate lucrărilor de gospodă
rire a apelor ce revin Consiliului 
Național al Apelor, iar. restul de cir
ca 480 miliarde lei sint alocate lucră
rilor specifice folosințelor de apă ce 
vor fi realizate de ministerele inte
resate și consiliile populare județene, 
care urmează să-și dezvolte și să-și 
doteze corespunzător baza materială 
proprie.

Programul subliniază principalele 
măsuri ce trebuie luate pentru reali
zarea tuturor lucrărilor de investiții 
in condiții de eficientă maximă, pen
tru asigurarea capacităților de con
strucție, pentru asimilarea și produ
cerea în țară a utilajelor și echipa
mentelor necesare.

Capitolul V — „Asigurarea cadre
lor" — cuprinde măsurile necesare în 
vederea asigurării cadrelor cu dife
rite niveluri de pregătire pentru acti
vitățile de cercetare, proiectare, exe
cuție și exploatare a lucrărilor hidro
tehnice.

în capitolul VI — „Cercetarea ști
ințifică și proiectarea" — sînt prezen
tate problemele concrete cp le ridică 
realizarea programului național, pe 
rezolvarea cărora va fi axată activita
tea de cercetare științifică: optimiza
rea schemelor hidrotehnice și a solu
țiilor constructive ale lucrărilor de 
gospodărire a apelor ; raționalizarea 
folosirii apei în procesele de produc
ție și perfecționarea tehnologiilor âe 
epurare a apelor reziduale ; perfec
ționarea metodelor de prognoză a 
fenomenelor meteorologice și hidro
logice ; cunoașterea mai bună a re
surselor de ape subterane ; îmbună
tățirea structurilor constructive ale 
lucrărilor hidrotehnice și a procedee
lor de execuție, în special pentru a 
se putea utiliza cu prioritate mate
rialele locale și deșeurile ; perfecțio
narea metodelor și a aparaturii de 
urmărire a comportării în timp a lu
crărilor hidrotehnice și stabilirea de 
procedee pentru mărirea gradului de 
siguranță a acestor lucrări ; perfec
ționarea utilajelor tehnologice și a 
celor de execuție a construcțiilor hi
drotehnice. precum și a echipamen
telor de măsură și control în meteo
rologie, hidrologie și gospodărirea 
apelor.

Cit privește activitatea de proiec
tare. se precizează că aceasta se va 
desfășura astfel încît lucrările pre
văzute în programul național să 
poată fi realizate la termen și în 
mod corelat, în cadrul concepției . 
unitare de amenajare a bazinelor 
hidrografice.1

Pentru ca lucrările propuse in pro
gram să fie cît mai eficiente, 
se va organiza sistemul informațio- . 
nal-decizional de conducere în do
meniul gospodăririi apelor. In acest 
sens, în capitolul VII — „Sistemul 
informațional-decizional de condu
cere in gospodărirea apelor" — sînt 
precizate principalele măsuri ce vor 
fi. adoptate': va fi extinsă rețeaua 
de stații și puncte de măsurare a da
telor meteorologice și hidrologice. 

precum și a datelor privind exploa
tarea lacurilor de acumulare, debitele 
utilizate și calitatea apelor, treeîn- 
du-se la automatizarea pe etape a 
acestor măsurători ; va fi organizat 
un sistem automat de avertizare- 
alarmare asupra fenomenelor hidro- 
meteorologice periculoase ; va fi rea
lizat un sistem de transmitere rapid 
și sigur, bazat în special pe mijloace 
radio și telex ; va fi asigurată do
tarea Institutului de meteorologie și 
hidrologie, a direcțiilor apelor pe 
bazine hidrografice și a Consiliului 
Național al Apelor cu echipamente 
de prelucrare automată a datelor și 
de concentrare a informațiilor.

„Sarcinile ce revin organelor cen
trale și consiliilor populare județene" 
sint prezentate în capitolul VIII. 
Astfel, Consiliul Național al Apelor 
va asigura realizarea într-o concep
ție unitară a lucrărilor de amenajare 
a cursurilor de apă, de folosire și 
protecție a calității resurselor de apă, 
pentru satisfacerea cerințelor dezvol
tării social-economice ; realizarea 
barajelor, lacurilor de acumulare, 
canalelor și galeriilor de derivație de 
debite între cursurile de apă, cu rol 
complex, a îndiguirilor și a regula
rizărilor de albii ; crearea capacită
ților de cercetare, proiectare, execu
ție și exploatare necesare în acest 
scop asigurarea exploatării, într-o 
concepție unitară, pe bazine hidro
grafice, a tuturor lacurilor de acu
mulare și derivațiilor de debite între 
cursurile de apă ; corelarea lucrări
lor de gospodărire a apelor cu cele 
de combatere a eroziunii solului, de 
împădurire a terenurilor puternic e- 
rodate și de amenajare a torenților ; 
elaborarea actelor normative necesare 
realizării într-o concepție unitară a 
prevederilor programului național; 
îndrumarea și controlul modulul da 
folosire a apelor, în vederea rațio
nalizării consumurilor, evitării risi
pei și protecției calității apelor. In 
continuare sint subliniate sarcinile 
concrete ce revin Ministerului Ener
giei. Electrice, Ministerului Transpor
turilor și Telecomunicațiilor, Minis
terului Industriei Construcțiilor de 
Mașini, Ministerului Agriculturii și 
Industriei Alimentare, Ministerului 
Economiei Forestiere și Materialelor 
de Construcții.

Ministerele și celelalte organe cen
trale vor asigura : includerea în pla
nuri a fondurilor de investiții nece
sare pentru lichidarea rămînerilor In 
urmă in epurarea apelor uzate la o- 
biectivele existente și pentru reali
zarea instalațiilor de epurare la toate 
noile capacități de producție și dez
voltări edilitare, concomitent cu •- 
cestea ; vor asigura condițiile pen
tru exploatarea corespunzătoare a 
tuturor stațiilor de epurare, astfel 
incit acestea să realizeze efectul 
scontat in protecția calității apelor. 
Consiliile populare județene vor asi
gura : amenajarea cursurilor de apă 
de interes local și a pîraielor ; în
treținerea curentă a albiilor minore, 
precum și realizarea lucrărilor nece
sare pentru menținerea albiilor în 
stare corespunzătoare pentru scurge
rea apelor ; realizarea și exploatarea 
corespunzătoare a stațiilor de epu
rare la localități.

Capitolul IX se referă la „Partici
parea populației la realizarea pro
gramului". Prin aportul populației și 
folosindu-se materiale locale, în cinci
nalul 1976—1980 se va realiza un volum 
de lucrări în valoare de cel puțin 8,2 
miliarde lei. Aceste lucrări se referă 
la : lacuri de acumulare mici pen
tru atenuarea viiturilor ori pentru 
irigarea unor suprafețe restrinse, 
regularizări de piraie sau cursuri de 
apă locale, îndiguiri locale pentru 
apărarea de inundații a unor sate 
sau terenuri, lucrări locale de con
solidări și apărări de maluri, tntr<- 
ținerea albiilor cursurilor de apă 
pentru asigurarea scurgerii etc. Pen
tru realizarea lor se vor folosi In 
principal resursele locale de mate
riale — pămînt, piatră, balast, fas
cine, deșeuri materiale din demolări — 
fiind mobilizați în acest scop locui
torii localităților direct interesate.

Populația va participa și la reali
zarea unora dintre lucrările finanțate 
din investițiile centralizate — exe
cutarea de regularizări de albii și 
îndiguiri, efectuarea unor categorii 
de lucrări care solicită un volum 
mare de muncă manuală, cum sînt 
săpături, compactări de terasamente, 
taluzări, inierbări, brăzduiri etc.

In vederea participării organizate 
a populației la realizarea programu
lui național se vor definitiva în cel 
mai scurt timp, pe fiecare munici
piu, oraș și comună, lucrările ce ur
mează a fi executate cu sprijinul 
populației.

„Eficiența programului" este pre
zentată în capitolul X. Prin realiza
rea lucrărilor prevăzute în program 
se va asigura amenajarea integrală 
a bazinelor hidrografice, ceea ce va 
permite punerea în valoare a tutu
ror resurselor de apă și eliminarea 
efectelor distructive ale apelor, 
după cum urmează : se asigură inte
gral cerințele de apă ale populației, 
industriei și agriculturii ; se asigură 
apărarea Împotriva inundațiilor a 
tuturor localităților și practic a în
tregii suprafețe inundabile de 3 mi
lioane ha ; se asigură prin lucrări 
de amenajare și prin măsuri agroa- 
meliorative combaterea eroziunii so
lului pe întreaga suprafață de 7,3 
milioane ha, precum și a excesului 
de umiditate pe toată suprafața n- 
fectată de 7,4 milioane ha ; se ame
najează întregul potențial irigabil al 
țării ; se valorifică întregul poten
țial hidroenergetic al riurilor țării, 
de 38 miliarde kWh/an.

Prin lucrările prevăzute în per
spectiva anului 1990, pe lingă asigu
rarea apei necesare tuturor folo
sințelor în această etapă și apărarea 
de inundații a localităților și tere
nurilor agricole, se va valorifica In
tegral potențialul irigabil și hidroe
nergetic, care prezintă condiții eco
nomice de amenajare, realizindu-se 
astfel obiectivele stabilite de Con
gresul al XI-lea al Partidului Co
munist Român.
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LUCRĂRILE SESIUNII
LEGE

pentru adoptarea „Programului național 
pentru conservarea și dezvoltarea fondului 

forestier în perioada 1976-2010“

I

MARII ADUNĂRI NAȚIONALE
Programul național pentru conservarea și dezvoltări 

fondului forestier in perioada 1976-2010

în Republica Socialistă România, pădurile, bun ăl 
întregului popor, constituie una din principalele bo
gății naturale ale țării. Conservarea, dezvoltarea și 
gospodărirea rațională a fondului forestier în intere
sul întregii societăți este o problemă de stat, o în
datorire a tuturor cetățenilor patriei.

Pe baza hotărîrilor Congresului al XI-lea al parti
dului a fost elaborat „Programul național pentru con
servarea și dezvoltarea fondului forestier în perioada 
1976—2010“, care a fost supus unei largi consultări și 
dezbateri' publice și aprobat de Congresul consiliilor 
populare, exprimîndu-se astfel adeziunea întregului 
popor la sarcinile pe care le cuprinde.

Programul stabilește, într-o concepție unitară, un 
ansamblu de măsuri pe termen lung, în scopul apă
rării, conservării și dezvoltării patrimoniului silvic, 
valorificării sale calitativ superioare, asigurării unei 
exploatări raționale a pădurilor, protecției mediului 
înconjurător, a faunei cinegetice și piscicole.

în vederea îndeplinirii măsurilor prevăzute în pro
gram,

Marea Adunare Națională a Republicii Socialiste 
România adoptă prezenta lege.

Art 1. Se adoptă „Programul național pentru con
servarea și dezvoltarea fondului forestier în perioada 
1976—2010“.

Art. 2. Obiectivele și direcțiile de dezvoltare ale 
fondului forestier, precum și măsurile prevăzute în 
programul național, sînt obligatorii pentru ministere, 
celelalte organe centrale, consilii populare județene,

municipale, orășenești, comunale și pentru toate uni
tățile socialiste.

Art. 3. Consiliul Suprem al Dezvoltării Economice 
și Sociale și Consiliul de Miniștri vor asigura cuprin
derea în planurile cincinale și anuale a sarcinilor re
zultate din program, vor stabili măsurile necesare 
pentru îndeplinirea întocmai a acestuia și vor exer
cita permanent un control riguros și sistematic asupra 
executării prevederilor programului.

Art. 4. Ministerul Economiei Forestiere și Materia
lelor de Construcții, împreună cu ministerele, cele
lalte organe centrale și consiliile populare sînt obli
gate să asigure dezvoltarea fondului forestier, împă
durirea terenurilor degradate, improprii pentru agri
cultură, aplicarea unui regim normal de tăiere și re
generare a pădurilor, întărirea funcțiilor de protecție 
a acestora, promovarea speciilor de mare productivi
tate, precum și a celorlalte obiective și sarcini pre
văzute în program.

în acest scop, vor stabili măsuri corelate, care să 
conducă la realizarea, cu eficiență maximă și la ter
men, a prevederilor programului.

Art. 5. Consiliile populare județene vor stabili, pe 
baza programului, sarcinile ce revin municipiilor, 
orașelor și comunelor pentru dezvoltarea, protecția și 
mărirea productivității pădurilor comunale.

Art. 6. Toți locuitorii țării au datoria cetățenească, 
să contribuie la apărarea și dezvoltarea fondului fo
restier, să participe activ prin muncă la lucrările de 
împădurire, ameliorare a terenurilor degradate, de 
îngrijire și protecție a pădurilor.

Expunere la proiectul de lege privind „Programul național 
pentru conservarea și dezvoltarea fondului forestier 

în perioada 1976-2010“
prezentată de tovarășul VASILE PATILINEȚ, 

ministrul economiei forestiere și materialelor de construcții
Din Însărcinarea Guvernului Repu

blicii Socialiste România, cer permi
siunea de a prezenta spre examinare 
și adoptare de către Marea Adunare 
Națională proiectul privind Progra
mul național pentru conservarea și 
dezvoltarea fondului forestier in pe
rioada 1976—2010.

Pădurile, aurul verde al tării, au 
jucat un rol important in istoria 
zbuciumată a neamului nostru. Ele au 
contribuit la menținerea continuității 
populației daco-romanice în aceste 
ținuturi, la apărarea țării, au servit 
ca loc de refugiu în vremurile grele, 
esigurînd și aprovizionarea cu lemn 
și hrană.

Cu toate străduințele depuse de sil- 
vllcultori și personalitățile înaintate 
ale vremii, la naționalizare, așa cum 
este înfățișat în program, pădurile se 
prezentau într-o stare precară.

Ca urmare a măsurilor luate de 
regimul nostru, în perioada de după 
naționalizare, și îndeosebi în ultimii 
10 ani, avînd la bază indicațiile 
deosebit de valoroase ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, s-au obținut 
succese în gospodărirea fondului fo
restier — împădurirea a peste 2 mi
lioane hectare, reușindu-se să se 
amelioreze efectele despăduririlor, 
amenajarea tuturor pădurilor țării, 
îmbunătățirea sistemelor de tăiere, 
introducerea arborilor repede crescă
tori, ameliorarea pe cale genetică a 
speciilor forestiere.

Raportez Marii Adunări Naționale 
că planul cincinal 1971—1975 pe eco
nomia forestieră a fost realizat îna
inte de termen in condițiile exploa
tării unul volum de masă lemnoasă 
mai redus decît prevederile de plan 
cu 1,5 milioane m.c., ceea ce echiva
lează cu aproximativ 5 000 hectare de 
pădure economisite.

Vorbitorul a subliniat că programul, 
elaborat din inițiativa și in baza in
dicațiilor concrete ale tovarășului

(Urmare din pag. D
pus proiectul de lege pentru adop
tarea Programului național pentru 
conservarea și dezvoltarea fondului 
forestier în perioada 1976—2010.

Tovarășa Stefania Ionescu, vice
președinte al Comisiei M.A.N. pen
tru agricultură, silvicultură și gos
podărirea apelor, a prezentat rapor
tul acestei comisii, care a examinat 
fi avizat proiectul de lege.

Raportul comisiei M.A.N. eviden
țiază însemnătatea deosebită pe care 
o are programul în cadrul preocu
părilor partidului și statului nostru 
privind ocrotirea și dezvoltarea fon
dului forestier, sursă de miiltiple 
bogății a țării noastre. Ciclul mare 
de producție ce caracterizează pă
durile, rolul foarte important al a- 
cestora, atît in ce privește producția 
de lemn, cit și in menținerea echi
librului ecologic, au impus ca mă
surile ce se preconizează în legătură 
cu fondul forestier să se refere la 
o perioadă de timp îndelungată și 
să țină seama de cerințele complexe 
ale unei silviculturi moderne, știin
țifice.

Comisia a apreciat că programul 
cuprinde, într-o concepție unitară, 
cele mai eficiente măsuri menite să 
asigure in viitor sporirea * producției 
de masă lemnoasă, ameliorarea func
țiilor protectoare ale pădurilor, gos
podărirea judicioasă a vînatului și 
pescuitului, crearea unor condiții cit 
mai bune pentru valorificarea supe
rioară a tuturor produselor pădurii.

în raport se dă o înaltă apre
ciere contribuției secretarului gene
ral al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, la elaborarea acestui 
program național, care concretizea
ză directivele cuprinse in documen
tele programatice ale Congresului al 
XI-lea al partidului cu privire la 
conservarea și dezvoltarea fondului 
forestier.

Comisia își exprimă convingerea că 
înfăptuirea prevederilor programului 
va contribui la ridicarea sectorului 
forestier la nivelul înalt al dezvoltă

Nicolae Ceaușescu. ilustrează atenția 
pe care secretarul general al partidu
lui o acordă conservării mediului în
conjurător, trecerii la o silvicultură 
intensivă, păstrării frumuseților na
turii și protejării pădurilor. Ca ur
mare a dezvoltării industriei, urbani
zării și creșterii demografice în țara 
noastră, programul acordă atenție 
deosebită lărgirii utilizării funcțiilor de 
protecție exercitate de păduri — 
conservării resurselor de apă. re
glării debitelor, purificării aerului, 
atenuării extremelor climatice, asi
gurării recreării populației.

Prin amploarea sa, programul de
pășește interesele generației actuale 
și este menit să servească și genera
țiilor viitoare. în. el se reflectă — 
și pe această cale — răspunderea ce 
caracterizează conducerea partidului 
nostru față de destinele poporului.

Nu întîmplător se spune că un po
por se judecă și după Respectul față 
de pădure. Tocmai ca o confirmare 
a atitudinii etice superioare a po
porului nostru, Republica Socialistă 
România se înscrie .printre puținele 
țări din lume care și-au propus o 
asemenea nobilă sarcină de perspec
tivă îndelungată, materializată în 
programul național.

Elaborat în baza unei analize a- 
profundate a situației silviculturii în 
țara noastră de către conducerea 
partidului, supus, totodată, unei largi 
dezbateri publice și ținind seamă de 

,realizârile la nivel mondial, progra
mul prevede în esență limitarea tă
ierilor anuale în deceniul 1976—1985 
Ia 20 milioane mc anual — sub po
sibilitatea normală a pădurilor, ceea 
ce va face posibil ca intr-o perioadă 
de 15—20 de ani să se amelioreze 
echilibrul pădurilor pe clase de 
virstă ; generalizarea tehnologiilor 
moderne de exploatare a pădurilor ; 
reducerea in continuare a pierderi

rii economico-sociale în care este 
angajată țara.

S-a desfășurat, după aceea, dezba
terea generală la acest* proiect de 
lege.

Pentru județul Vrancea. al cărui 
teritoriu este ocupat de păduri în 
proporție de 38 la sută — a arătat 
deputatul Simion Dobrovici .— pre
vederile programului au o valoare 
deosebită ; aceasta p reieșit și din 
participarea largă a cetățenilor la 
dezbaterea publică a programului. în 
adunări, sesiuni ale consiliilor popu
lare. in cadrul conferinței județene a 
consiliilor populare. în județul nos

PRIMA ZI A LUCRĂRILOR
tru. mai ales după 1968, cînd. la indi
cația tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
o comisie guvernamentală a între
prins un studiu complex privind fo
losirea fondului funciar din zona 
montană, refacerea și gospodărirea 
pădurilor au devenit preocupări de 
seamă.

în viitorii 35 de ani, în Vrancea vor 
fi împădurite peste 49 090 hectare, 
din care cea mai mare parte în 
perimetrele supuse eroziunii și de
gradate.

Sintem convinși că adoptarea aces-y 
tui program, elaborat din inițiativa și 
sub îndrumarea conducerii de partid 
și de stat, a secretarului general al 
partidului, va avea urmări dintre cele 
mai favorabile pentru dezvoltarea 
pădurilor țării, a subliniat deputatul 
Vasile Sava. Sintem conștienți că 
realizarea prevederilor sale cere — 
ținind seama de condițiile specifice 
ale județului nostru. Suceava — 
eforturi sporite mai ales în ceea ce 
privește creșterea productivității pă
durilor, aplicarea tuturor regulilor de 
exploatare a acestora, extinderea me
canizării lucrărilor, asimilarea de noi 
tipuri de utilaje, sporirea volumului 
de lemn cu utilizări industriale și re
ducerea consumurilor specifice. 

lor tehnologice, la exploatare ; îmbu
nătățirea compoziției pădurilor prin 
extinderea rășinoaselor ; promovarea 
celorlalte specii autohtone valoroase, 
ca stejar, gorun, paltin, cireș, frasin 
etc., precum și extinderea speciilor 
repede Crescătoare ; continuarea ac
țiunii de refacere a pădurilor slab 
productive ; dezvoltarea economiei 
vînatului și a pisciculturii în apele 
de munte și valorificarea superioară 
a produselor accesorii ale pădurii.

în continuare, programul mai pre
vede : economisirea masei lemnoase 
în toate sectoarele consumatoare, ale 
economiei, creșterea in continuare in 
ritm accelerat a gradului de indus
trializare și a valorificării superioa
re, inclusiv a deșeurilor din exploa
tarea pădurilor și din prelucrarea 
industrială a lemnului ; reorganiza
rea activității de cercetare științifică 
și proiectare integrată pe șase mari 
zone forestiere ; îmbunătățirea acti
vității de conducere a silviculturii și 
a inspecției silvice de stat prin crea
rea Consiliului fondului forestier, 
reglementarea circulației în pădure ; 
participarea la ocrotirea și îngriji
rea pădurilor prin organizarea de 
acțiuni, cu o largă antrenare a ele
vilor, tineretului și a întregii popu
lații la lucrări de împăduriri, orga
nizarea „Lunii pădurii*', îmbunătăți
rea propagandei in sprijinul pădurii.

Transpunerea în fapt a programu
lui național va duce la creșterea ro
lului pădurilor în protecția mediului 
înconjurător, majorarea volumului 
de exploatat la nivelul anului 2010 
cu circa 30 la sută față de anul 1976.

Dată fiind importanța deosebită a 
programului național — moment de 
cotitură în istoria pădurilor țării 
noastre — supun acest proiect de 
lege analizei dumneavoastră, cu spe
ranța că Marea Adunare Națională 
îl va adopta.

Gospodărirea cu mai mare grijă * 
pădurii, avuție ce trebuie lăsată ca 
moștenire de mare preț generațiilor 
viitoare, a spus deputatul Ion Toma, 
imp’une preocupări susținute și răs
punderi sporite și din partea consi
liilor populare pentru mobilizarea 
tuturor cetățenilor- la acțiunile ce 
se vor organiza în scopul conservă
rii și dezvoltării fondului forestier. 
Noi ne-am propus. între altele, în 
județul Vîlcea. să valorificăm prin 
împădurire încă 8 090 hectare tere
nuri neproductive, din afara fondu
lui forestier, inapte pentru culturi 
agricole, pomicultură sau viticultură

— plantații care vor avea și un im
portant rol de protejare a solului și 
de prevenire a eroziunilor.

Programul național pentru conser
varea și dezvoltarea fondului fores
tier stabilește. pentru prima oară în 
țara noastră. într-o concepție uni
tară, un ansamblu de măsuri pentru 
o perioadă de 35 ani, care va asigura 
valorificarea acestei avuții la nive
lul general de dezvoltare economico- 
socială. a menționat în cuvîntul său 
deputatul Ioachim. Moga. Vorbitorul 
a arătat că. potrivit acestui program, 
in județul Hunedoara va fi împădu
rită, în perioada 1976—2010. o supra
față de peste 80 000 hectare, va fi 
subștituită o însemnată suprafață de 
arborete slab productive cu specii 
valoroase. îndeosebi rășinoase, iar 
masa lemnoasă exploatată se va 
menține la o medie, în fiecare an. 
cu 22 000 metri cubi mai puțin față 
de creșterea anuală a pădurilor. De 
asemenea, se vor extinde cu peste 
10 000 hectare pădurile cu rol priori
tar de protecție a localităților și a 
bazinelor de interes hidroenergetic 
și turistic, mai ales din împrejuri
mile municipiului Petroșani, centre
lor siderurgice Hunedoara și Călan 
și orașelor Deva, Brad și Orăștie.

în cuvîntul său, deputata Maria

Gospodărirea superioară a bogă
țiilor naturale ale țării — problemă 
majoră a dezvoltării României în eta
pa actuală și în perspectivă — se si
tuează în centrul preocupărilor parti
dului și statului nostru.

în lumina principalelor orientări 
definite cu claritate și rigoare știin
țifică de secretarul general al parti
dului în cuvîntarea rostită la înche
ierea lucrărilor primei Consfătuiri 
republicane a cadrelor de conducere 
din silvicultură, din octombrie 1974, 
și a prevederilor din documentele 
Congresului al XI-lea al P.C.R., a 
fost elaborat „Programul național 
pentru conservarea și dezvoltarea 
fondului forestier în perioada 1976— 
2010".

Examinat în ședința Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R. din 
23 septembrie 1975 și îmbunătățit pe 
baza indicațiilor date de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, programul a fost 
aprobat de Plenara C.C. al P.C.R. din 
16 decembrie 1975, supus dezbaterii 
publice și aprobat de Congresul con
siliilor populare județene și al pre
ședinților consiliilor populare muni
cipale, orășenești și comunale, din 
4—6 februarie 1976.

Programul cuprinde intr-o concep
ție unitară măsurile ce se impun pen
tru : apărarea, conservarea și dezvol
tarea fondului forestier, introducerea 
unui regim normal de tăiere, și rege
nerare a pădurilor, care să asigure o 
eficiență maximă a exploatării aces
tora ; ameliorarea funcțiilor de pro
tecție ale pădurilor și sporirea volu
mului lemnului pentru utilizări in
dustriale ; îmbunătățirea în conti
nuare a gospodăririi vînatului și a 
pescuitului în apele de munte ; dez
voltarea recoltării și valorificării su
perioare a produselor accesorii ale 
pădurilor ; ridicarea nivelului profe
sional al cadrelor tehnice, corespun
zător gradului de complexitate a gos
podăririi pădurilor ; legarea mai 
strînsă a cercetării și proiectării de 
zonele forestiere ale țării.

După cum a arătat tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la Congresul con
siliilor populare județene și al pre
ședinților consiliilor populare muni
cipale, orășenești și comunale, progra
mul face parte integrantă din 
„programul general de organizare ar
monioasă a întregii vieți economico- 
sociale, prefigurează dezvoltarea 
viitoare, într-o îndelungată perspec
tivă, a societății noastre, perspectiva 
de mîine a patriei, perspectivele de 
viață ale generațiilor prezente și 
viitoare".

Referitor la situația actuală a fon
dului forestier, în program se relevă 
că în țara noastră, la începutul seco
lului trecut, pădurile ocupau 8,5—9 
milioane ha, respectiv 35—40 la sută 
din teritoriu. Suprafața lor s-a redus 
treptat ca urmare a unor exploatări 
neraționale și defrișării unor păduri, 
ajungind la 6.3 milioane ha -la finele 
anului 1975. în prezent, fondul fo
restier ocupă 27 la sută din întinde
rea țării, față de media europeană 
de 29 la sută. Comparativ cu alte 
țări din Europa, fondul nostru fores
tier se situează pe locul 10 după pon
derea pădurilor în suprafața țării.

Intensitatea exploatării pădurilor 
a atins un nivel maxim între cele 
două războaie mondiale — în anul 
1930 depășind cu circa 60 la sută 
creșterea realizată în pădurile acce
sibile — cînd societățile cu capital 
străin au dezgplit bazine întregi. — 
Vrancea. Arieș, Lotru. Ampoi, Sebeș, 
Tr.otuș ș.a. — expunîndu-le eroziu
nii și, totodată, prin tăierea nerațio
nală a pădurilor ajunse la maturi
tate, au dezechilibrat structura aces
tora pe clase de virstă.

Nivelul exploatărilor s-a menținut 
ridicat și în perioada 1949—1964. vo
lumul masei lemnoase din produse 
principale — păduri mature — depă
șind „posibilitatea" — cota de tăiere 
normală — în proporție de ț9—47 la 
sută pe total și de 37—104 la sută la 
rășinoase. în special în bazinele Bis
trița. Moldova. Oituz. La această si
tuație necorespunzătoare s-a adăugat 
și insuficienta atenție față de exe
cutarea lucrărilor de îngrijire in u- 
nele păduri tinere.

în prezent, pădurile au o creștere 
de 4,5 mc/an/ha. sub nivelul condi
țiilor naturale favorabile din țara 
noastră. în principal din cauza pon
derii mici a rășinoaselor în compo
ziția pădurilor (28 la sută), existen
ței a peste 700 mii hectare de păduri 
slab productive — cu creștere medie

Amarghioalei a precizat că progra
mul prevede pentru membrii coope
rativelor agricole de producție, pen
tru toți locuitorii comunelor sarcini 
importante în realizarea lucrărilor 
de gospodărire a pădurilor. Sub în
drumarea consiliilor populare, a spus 
vorbitoarea, se va, asigura o largă 
participare a tinerilor și celorlalte 
categorii de cetățeni din județul Ba
cău la Îngrijirea și curățirea pădurii 
și protecția acesteia Împotriva dău
nătorilor. în acest sens s-a arătat că 
deosebit de importantă este preve
derea din program referitoare la or
ganizarea „Lunii pădurii", acțiune 
care va. contribui la formarea unei 
opinii de masă și. mai ales, la edu
carea elevilor și tineretului în spiri
tul grijii și respectului fată de pă
dure.

Programul național pentru conser
varea și dezvoltarea fondului fores
tier în perioada 1976—2010 — prin
aportul tuturor specialiștilor la elabo
rarea lui. prin participarea largă a 
maselor de oameni ai muncii la dez
baterea sa publică — . întrunește 
adeziunea întregului popor, a spus 
in cuvîntul său deputatul Trandafir 
Cocirlă. Apreciem însemnătatea pre
vederilor din program referitoare la 
'introducerea unui regim normal de 
tăiere și de regenerare a pădurilor, 
precum și cele privind ridicarea pro
ductivității acestora. Vorbitorul a 
menționat că în județul Caraș-Seve- 
rin s-au stabilit măsuri pentru creș
terea suprafeței’ pădurilor prin îm
pădurirea unor poieni și a unor cu
loare de linii electrice aeriene, prin 
majorarea suprafețelor cu specii re
pede crescătoare și valoare econo
mică ridicată și a plantațiilor pentru 
producerea lemnului de celuloză.

înaltul for legislativ a examinat, în 
continuare, proiectul de lege pe ar
ticole și programul pe capitole, vo- 
tînd apoi. în unanimitate. Legea 
pentru adoptarea Programului na
țional pentru conservarea, și dezvol
tarea fondului forestier în perioada 
1976—2019.

Lucrările actualei sesiuni a Marii 
Adunări Naționale vor fi reluate, în 
plen, vineri, 16 aprilie. (Agerpres) 

de pină la 2 mc/an/ha — și a unui 
milion hectare de păduri, îndeosebi 
de fag, trecute de virstă exploatabi- 
lității, situate în mare parte în bazi
ne inaccesibile, în care acumulările 
de masă lemnoasă sint reduse.

Posibilitatea actuală — stabilită 
prin amenajamentele silvice — este 
de 21 milioane mc, față de o creștere 
a pădurilor de 28 milioane mc pe 
an ; diferența dintre volumul creș
terii și al posibilității este necesar 
să fie menținută pentru redresarea 
structurii pădurilor.

Posibilitatea de produse principale 
corespunzătoare tăierilor de regene
rare a pădurilor mature este de 16,4 
milioane mc pe an, iar posibilitatea 
de produse secundare, corespunză
toare tăierilor de îngrijire în păduri 
tinere, este de 4,6 milioane mc.

în perioada de la naționalizarea 
pădurilor și pină în prezent s-au ob
ținut realizări importante atît în 
gospodărirea fondului forestier, cit 
și în cercetarea și amenajarea sil
vică : executarea de lucrări de îm
păduriri pe circa 2 milioane hec
tare ; îmbunătățirea modului de am
plasare și dimensionare a tăierilor, 
in raport cu funcțiile prioritare ale 
pădurii ; diminuarea treptată, înce- 
pind din anul 1966, a volumului tăie
rilor, în vederea înscrierii în posibi
litate, depășirea acesteia mieșorîn- 
du-se continuu (în anii 1974—1975 
s-a exploatat sub cuantumul posibi
lității, economisindu-se 1,5 milioane 
mc de lemn) ; crearea de noi clo
ne de specii repede crescătoare, acli
matizarea și introducerea în produc
ție a unor specii exotice de mare 
randament, perfecționarea tehnologii
lor privind refacerea pădurilor slab 
productive, stabilirea de metode 
pentru prevenirea și combaterea dău
nătorilor pădurilor, amenajarea uni
tară a fondului forestier prin pro
cedee tehnice moderne.

Capitolul I al programului vizează 
asigurarea unui regim normal de tă
iere și regenerare a pădurilor. în 
scopul asigurării unui regim normal 
de -tăiere și regenerare a pădurilor și 
creării condițiilor pentru creșterea în 
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viitor a volumului exploatărilor, se 
stabilesc numeroase măsuri, intre 
care limitarea volumului de tăieri 
anuale, în deceniul 1976—1985, la 20 
milioane mc masă lemnoasă brută 
pe picior. în afara resurselor prevă
zute în program, se estimează — pe 
baza realizărilor din anii anteriori 
— că se va mai putea valorifica 
anual un volum de 1,2—1.6 milioane 
mc prin operațiuni de igienă și cu
rățiri in păduri tinere.

Volumul, structura și destinația 
întregii mase lemnoase se vor aproba 
prin lege, odată cu planul anual unic 
de dezvoltare economico-socială. la 
propunerea Ministerului Economiei 
Forestiere și Materialelor de Con
strucții și a Comitetului de Stat al 
Planificării.

Ținîndu-se seama de virstă. dimen
siunile mici și rolul de protecție ale 
vegetației forestiere din pășunile îm
pădurite. în deceniul 1976—1985 nu 
se va recolta masă lemnoasă de pe 
aceste pășuni.

Alte măsuri se referă la repartiza
rea cotei de tăiere anuală, valorifi
carea multiplelor funcții de protec
ție fizică și socială ale pădurilor. 
Ministerul Economiei Forestiere și 
Materialelor de Construcții, îm
preună cu ministerele și celelalte 
organe centrale interesate vor elabora 
în anul 1977 un proiect de act nor
mativ cu privire la zonarea funcțio
nală a pădurilor, care să aibă preve
deri corespunzătoare cerințelor actua
le și de perspectivă ale societății 
față de pădure, corelat cu Legea pri
vind protecția mediului înconjurător, 
Programul de amenajare a bazinelor 
hidrografice și Legea sistematizării.

în pădurile tinere — neajunse la 
exploatare — se vor executa tăieri 
de îngrijire. Suprafața acestor tă
ieri și a celor de igienă va spori de 
la 1,3 milioane hectare în anul 1975 
la circa 2 milioane ha în anul 2010.

La recoltarea produselor principale 
din exploatarea pădurilor mature se 
vor respecta vîrstele și diametrele 
în funcție de regimul de cultură, fe
lul tăierii de regenerare și clasele 
de producție ale pădurii, în vederea 
asigurării unei eficiente maxime.

Pentru asigurarea regenerării na
turale a pădurilor, care constituie 
unul din factorii d£ conservare a 
mediului înconjurător și de produ
cere a lemnului valoros, cu calități 
tehnologice superioare, Ministerul 
Economiei Forestiere și Materialelor 
de Construcții va lua măsuri pri
vind : extinderea tăierilor grădinări
te și a altor tratamente intensive 
care promovează regenerarea natu
rală — verificate în țara noastră — 
in toate pădurile cu funcții speciale 
de protecție, mai ales în zonele acu
mulărilor hidrotehnice, orașelor, o- 
biectivelor turistice și alte aseme
nea ; restrîngerea Ia maximum a 
tăierilor rase, acestea urmînd să se 
practice în condiții cu totul specia
le. Suprafața parchetelor tăiate ras 
va fi, de maximum 5 ha în pădurile 
cu funcții speciale de protecție, pre
cum și în pădurile pure de molid , și 
de maximum 10 ha in celelalte pă
duri, iar după anul 1985 se va re
duce la 3 ha și. respectiv, 5 ha. 
Pentru, evitarea concentrării tăierilor 
pe bazine, aceste parchete se vor 
amplasa astfel incit alăturarea lor 
să aibă loc la intervale de 3—7 am.

Ministerul Economiei Forestiere și 
Materialelor de ■ Construcții va orga
niza acțiuni ample și susținute de 
curățire a pădurilor și pășunilor îm
pădurite de arbori căzuți, rupți și 
doboriți de vini, de materiale lem
noase rămase de-a lungul văilor, 
drumurilor și pe versanți, în scopul 
valorificării lemnului și asigurării 
unui aspect îngrijit ; va lua măsuri 
de îmbunătățire, pină la finele anu
lui 1977, a normelor tehnice de ame
najare a pădurilor, de sistemati
zare a drumurilor forestiere existen
te, răminind a fi utilizate ca atare 
numai cele necesare gospodăririi și 
exploatării pădurilor, precum și al
tor sectoare ale, economiei potrivit 
Legii drumurilor.

în vederea creșterii volumului de 
lemn pentru industrie și ridicării 
productivității muncii în condițiile 
evitării vătămării semințișurilor na
turale și arborilor rămași în picioa
re, Ministerul Economiei Forestiere 
și Materialelor de Construcții va ge
neraliza tehnologiile de exploatare 

a arborilor cu coroană, trunchiuri 
lungi și catarge la întregul volum 
destinat tăierilor.

Se vor lua măsuri ca pierderile 
tehnologice de masă lemnoasă la ex
ploatare să nu depășească 2.7 la 
sută la nivelul anului 1985 și 2,5 la 
sută la nivelul anului 2 010.

în exploatările forestiere se va 
asigura valorificarea completă a ma
sei lemnoase planificate prin elimi
narea cioatelor înalte, antrenarea in 
producție a doboriturilor de vînt în 
maximum de un an de la produce
rea lor, a lemnului de mici dimen
siuni și a crăcilor.

Cercetările, precum și asimilările 
de noi tipuri de utilaje și mecanis
me trebuie să asigure ca mecaniza
rea principalelor operații din pro
cesele tehnologice, de exploatare să 
atingă la nivelul anului 1980 urmă
torii indici : 98 la sută la doborît și 
secționat, 89 la sută la scos-apro- 
piat și 90 la sută la cojit.

Al doilea capitol al programului 
se referă la conservarea, dezvoltarea 
și creșterea productivității fondului 
forestier. Pentru aceasta se vor lua 
următoarele măsuri : fondul fores
tier se va menține în perspectivă, 
cel puțin la întinderea actuală, în 
primul rind prin analizarea și mai 
exigentă a solicitărilor de scoateri 
de terenuri din acest fond ; tere
nurile degradate din afara fondului 
forestier și cele din albia rîurilor 
supuse inundațiilor — inapte pentru 
agricultură — vor fi in mod obliga
toriu împădurite.

Ministerul Economiei Forestiere și 
Materialelor de Construcții va lua 
măsuri pentru realizarea unei judi
cioase structuri de perspectivă a 
fondului forestier.

în cadrul acestei structuri, în cul
tura speciilor forestiere se va asi
gura : extinderea speciilor de răși
noase — molid, brad, duglas, pini — 
acolo unde condițiile naturale sînt 
favorabile, pentru satisfacerea în 
perspectivă a necesarului economiei 
naționale ; promovarea în cultură a 
celorlalte specii autohtone valoroa

se : stejar pedunculat, gorun, fag, 
paltin, frasin, cireș, tei, nuc ; men
ținerea întinderii pădurilor din zona 
de eîmpie și îmbunătățirea calității 
acestora ; conducerea pădurilor de 
stejari la vîrste înaintate — și gos
podărirea lor adecvată — astfel in
cit să se obțină arbori cu diametre 
mari și cu volum sporit de lemn 
pentru furnire și alte utilizări in
dustriale superioare ; extinderea spe
ciilor de foioase repede crescătoare, 
punindu-se un accent deosebit pe 
plantarea plopilor și sălciei selecțio
nate. îndeosebi în lunca și Delta 
Dunării ; conservarea resurselor ge
netice .forestiere valoroase.

în cincinalul 1976—1980 se vor 
executa împăduriri pe terenuri in 
suprafață de 325 mii hectare, din 
care împăduriri integrale- pe 278 mii 
hectare, restul fiind completări la 
plantații anterioare, iar în cincina
lele următoare de cite 220 mii hec
tare împăduriri integrale. în acest 
scop se vor produce anual circa 250 
milioane puieți necesari pentru îm
păduriri la nivelul întregului fond 
forestier, indiferent de deținători. în 
lucrările de împădurire șe va urmări 
ca, pe total, inclusiv în pădurile co
munale, rășinoasele să ocupe 65—86 
la sută din suprafața ce se împădu
rește anual, iar în pădurile adminis
trate de Ministerul Economiei Fo
restiere șl Materialelor de Construc
ții — 70—77 la sută.

Continuarea acțiunii de refacere a 
celor circa 700 mii hectare păduri 
slab productive se va desfășura în- 
tr-un ritm mediu anual de circa 22 
mii hectare, astfel incit să. se încheie 
în perioada anilor 2 005—2 010. Su
prafața pădurilor cu specii repede 
crescătoare și de valoare economică 
ridicată se va majora pină în anul 
2010 la rășinoase de la 1 735 mii hec
tare la 2 520 mii hectare. Prin plan
tațiile de salcim și tei prevăzute a 
se realiza pe 120 mii hectare se va 
extinde baza meliferă în fondul fo
restier. iar prin plantațiile de dud se 
va dezvolta baza de materie primă 
pentru sericicultură.

Pină în anul 2000 se vor crea 450 
mii hectare plantații speciale pentru 
producerea lemnului de celuloză, din 
care 390 mii hectare cu rășinoase și 
60 mii hectare cu foioase moi. Supra
fața culturilor irigate va crește de la 
500 hectare, cit este in prezent, la 
15 mii hectare în anul 2010: în aceeași 
perioadă se vor aplica fertilizanți pe 
390 mii hectare. Se vor extinde lu
crările de prevenire a apariției în 
masă a dăunătorilor șiia atacurilor in 
păduri și culturi forestiere, de la 80 
mii hectare în 1975, Ia circa 100 mii 
hectare în anul 1990. Extinderea 
treptată a metodelor moderne de 
combatere biologică, a celor chimice 
cu pesticide selective și mai puțin 
poluante, cu doze reduse — în cadrul 
combaterii integrate — se va realiza 
astfel incit la nivelul anului 2000 să 
se aplice pe circa 80 mii hectare. 
Aplicarea ansamblului de măsuri pre
văzute pentru conservarea, dezvol
tarea și creșterea productivității 
fondului forestier trebuie să conducă 
la un spor de creștere a masei lem
noase cu 6,2 milioane mc în anul 
2010. cu 22 la sută mai mare decît 
creșterea actuală, din care 4.6 mili
oane mc în pădurile de rășinoase.

Volumul total al exploatărilor — 
care, pe lingă produse principale și 
secundare, cuprinde și masa lemnoa
să ce rezultă din alte resurse : tățeri 
de igienă, curățiri, din aliniamente, 
din pășunile împădurite — va trebui 
să atingă circa 28 000 000 mc în anul 
2010 ; din acestea. rășinoasele vor 
reprezenta aproximativ 10 milioane 
mc. față de 6 milioane mc, cit se 
exploatează in prezent.

La capitolul III se prezintă dezvol
tarea economiei vînatului și pisci
culturii în apele de munte. Producția 
de păstrăvi pentru consum, de pildă, 
se va majora de la 81 tone pe an în 
prezent, la 185 tone la nivelul anului 
1980 și 690 tone la nivelul anului 2010.

Capitolul IV din program tratează 
măsuri in vederea recoltării și valori
ficării superioare a produselor acce
sorii ale pădurii.

în scopul economisirii masei lem
noase și creșterii gradului de indus
trializare a lemnului exploatat — ce
rințe care constituie capitolul V din 
program — se vor lua măsuri referi
toare la valorificarea in mai mare 

măsură a deșeurilor de lemn h 
cesul de industrializare, conco 
cu extinderea înlocuitorilor pr* 
lor din lemn.

Pentru asigurarea bazei ma 
necesare îndeplinirii sarcinii ( 
dezvoltare a fondului foresti 
cincinalul 1976—1980, în capitf 
se prevăd fonduri de ini 
de 2.7 miliarde lei, care se voA 
za în principal pentru relmpd 
și împăduriri, pentru corectai- 
renților din fondul forestier e 
perimetre aprobate, precum ț- 
tru protecția amenajărilor dir- 
nele hidrografice.

Capitolul VII înfățișează di 
de orientare și sarcinile cerce 
amenajării silvice. între alt 
prevăd crearea, prin selecție, 
forme de molid și pini și ame 
speciilor de foioase cu valoa 
nomică ridicată ; d_^<j'oitaref 
seminologice, astfel*, f 
rul anului 1995 să s e 
necesar de semințe , .ț.
împădurire genetic amt” 
rarea de tehnologii i». > 
pentru refacerea pădurilor s 
ductive, înființarea și ingr. 
culturi speciale pentru lemn 
loză, de prevenire și corn 
dăunătorilor pădurii'. Se pre 
asemenea, reamenajarea 
650 mii hectare păduri.

Pentru îmbunătățirea a 
cercetarea științifică și am 
pădurilor se vor organiza int< 
6 mari zone forestiere și 
Moldova, Cîmpia Dunării — 
gea, Carpații-Subcarpații suc 
nat — Mureșul inferior, Tran 
de nord-vest și Transilvania i 
est. în cadrul fiecărei zone for 
va funcționa cite o filială c 
rezolva toate problemele de 
tare și de amenajare a păduri’’ 
zona respectivă.

La capitolul VIII, preg’(J/> 
drelor, sint stabilite măg^Jț, 
care a nivelului profesiof^l 
lor tehnice prin diferite fo- 
punzătoare nivelului tehn’ 
de mare complexitate p 
program.

îmbunătățirea activități 
ducere a silviculturii și î 
silvice de stai constituie < 
pitolului IX din progran

Se va înființa Consi’1 
forestier, care va răsi 
samblul de măsuri p 
varea și dezvoltarea fc 
tier, va propune volu 
masă lemnoasă ce se j 
trivit programului, va ; 
măsurilor necesare pen 
rea cu strictețe a reguli, 
de exploatare a pădurilor 
și controla periodic mor 
realizează prevederile 1 
stabilind măsuri pentru 
lui.

Pentru asigurarea unul •
tar de gospodărire și cor ol, fn 
personalul silvic al dețiii irilor 
păduri din afara sistemuli Mim 
rului Economiei Forestiere și Ma 
rialelor de Construcții va fi s* 
ordonat și unităților silvice 1 
ocoale și inspectorate județene j 
pe a căror rază de activitate 
află. Toate lucrările de împădu 
din afara fondului forestier ad 
nistrat de unitățile Ministerulu 
conomiei Forestiere și Materia 
de Construcții se vor executa nu> 
cu puieți din speciile recomanda 
de organele silvice, cu asistența 
tehnică și sub îndrumarea acestora. 
Tăierea de arbori din vegetația fo
restieră situată in afara fondului fo
restier se poate face, potrivit legii, 
numai cu aprobarea organelor sil
vice, indiferent de natura proprie
tății — de stat, cooperatistă «au in
dividuală.

Ministerul Economiei Forestiere Și 
Materialelor de Construcții va inten
sifica colaborarea cu organele Mi
nisterului de Interne pentru întări
rea pazei pădurilor, prevenirea in
cendiilor, asigurarea ordinii și dis- 
ciplinei in pădure.

în cadrul capitolului X din pro
gram — participarea populației la
ocrotirea și îngrijirea pădurilor *-
se prevăd măsuri pentru educarea 
oamenilor muncii în spiritul grijii, 
dragostei și respectului față de pă
dure, formarea unei opinii de masă 
favorabile conservării și apărării a- 
cesteia la toți cetățenii țării și In 
special pentru educarea elevilor și 
tineretului. Anual se va organiza 
„Luna pădurii". în cadrul acestei 
acțiuni se va asigura o largă partici
pare a elevilor, tineretului și a ce
lorlalte categorii de cetățeni la lu
crări de împăduriri, asigurindu-se ca 
fiecare cetățean al țării in virstă de 
7 la 60 de ani să planteze anual, în 
medie, cel puțin un puiet. Birourile 
și — după caz — comitetele execu
tive ale consiliilor populare comu
nale, orășenești și municipale ,caiȚ" 
dețin păduri comunale vor asigu 
— prin comitetele de gospodări*, 
silvică — participarea populație, 
potrivit legii, la realizarea lucrăriloi 
silvice în pădurile ce le adminis
trează. Se vor organiza acțiuni per
manente și susținute de informare 
a maselor largi — prin presă, radio 
și televiziune — asupra rolului pă
durii și a necesității de protejare a 
acesteia, a activității desfășurate fci 
gospodărirea fondului forestier.

în final —capitolul XI — se ta-
fățișează eficiența programului. Din
tre efectele aplicării lui reținem : 
creșterea substanțială a aportului 
pădurilor la protecția mediului în
conjurător : la agrementul și recre
area populației : ameliorarea struc
turii fondului forestier ; majorarea 
volumului de exploatat anual la ni
velul anului 2010 cu circa 30 la sută 
față de media cincinalului 1976—1980. 
ca urmare a creșterii posibilității pă
durii ; in aceeași perioadă, volumul 
rășinoaselor va crește cu 60—70 la 
sută. Prin aplicarea și după anul 
2010 a măsurilor propuse in program 
se apreciază că. după trecerea unui 
ciclu de producție, fondul forestier 
va putea 
volum de 
cu 50—60 
1976—1980 
economic 
importante suprafețe

asigura exploatarea unui 
32—35 milioane mc, adică 
la sută mai mult 
; readucerea în 
prin Împădurire

de

decit în 
circuitul 
a unor 
terenuri

degradate.
Transpunerea în viață a măsurilor 

cuprinse în program va asigura o 
creștere însemnată a aportului ail- 
viculturii la continua îmbunătățire a 
mediului înconjurător, la satisface
rea în condiții tot mai bune a nece
sităților multiple ale societății noas
tre. la dezvoltarea economiei națio
nale.
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Istoria patriei—flacără vie a conștiinței socialiste

ÂRTURII ALE DURA TEI ROMÂNEȘTI
La Bugiulești-Vîlcea - cele mal vechi urme ale „hominizilor" europeni
Mărturii asupra continuității dacice și organizării unitare, după retragerea aureliană 

i Mihai Viteazul a gîndit unirea țărilor române încă de cînd era ban al Craiovei

îmlnd patrimoniul muzeal al 
ăriiient a fost inaugurată, la 
JtaicNOUA EXPOZIȚIE PER- 
MAfA DE ISTORIE A MUZEU
LUI ENIEI, prestigioasă insti
tuție ultură, Înființată cu peste 
șase iii în urmă, una din cele 
mai "cabile din țâră. Dimen- 
siunibstui patrimoniu muzeis
tic, 'ea lui reprezentativă nu 
numatru zona Olteniei, dar și 
pentibioul general ăl trecu
tului ;ru, sporirea considera
bilă donatelor In urma nume- 
roasdescoperiri științifice din 
ultimiau impus Înnoirea moda
lității expresie a prețioasei ex- 

.îoflificarea ei pe măsura ne- 
re de valorificare a acestui 
t> lactbjțițtea complexă de 

•,'%4-științifică, revo- 
8 cetățenilor.

/re.prevnă cu primii 
expoziției. Concepu- 

ată în lumina ultimelor
ale cercetării științifice, a 
r muzeografiei moderne, ea 
țișează ca o ..carte- in re- 
oare" a trecutului acestui 
lămlnt românesc, a dură- 

in pofida tuturor vicisi- 
toriei, in vatra permanen- 

rului și patriei. Cele 7 578 
ate Și elemente de grafică 

. e. 896 de documente, 15 
250 de mulaje, 540 de fo- 
i mare parte inedite) „po- 
>rin cele 25 de secțiuni des- 

>e o suprafață de 2 800 metri 
in spirit de obiectivitate 

ă, Intr-o amplasare limpede 
o aleasă viziune estetică, 

i multimilenară a omului a- 
lăminturi — incepind cu pri- 
îinizi cunoscuți in spațiul 
, care își atestă prezența prin 

’ os și alte mărturii ale ac- 
tenționate datind din urmă 
Hioane de ani. Aceste ex-
-od al descoperirilor de 

(Vîlcea) — sînt deose- 
ante pe plan continen- 

itificînd. pentru întîia 
opa, urme ătît de vechi 
>i unor ființe superior 

situînd astfel spațiul 
•an printre principalele 
cesului de antrnpoge- 

de cel din sudul și 
Este contribuția cer- 

fice moderne româ- 
.11 da cunoaștere al

TERMINAREA GRABNICĂ A ÎNSĂMINȚĂRII FLORiISOARELUIîn următoarele 2-3 zile, lucrarea trebuie încheiată pe ultimele 40000 de hectare
Din datele centralizate ieri. 15 aprilie, la Ministerul Agriculturii 

țî Industriei Alimentare rezultă că a fost insămințatâ Cu diferite 
culturi o suprafață de peste 1,5 milioane ha. în ce privește floarea- 
soarelui, mai «înt de semănat circa 40 000 hectare, situate îndeosebi 
în cooperativele agricole din județele Botoșani — 17 000 hectare ; 
Iași — 9 500 hectare-, Constanța — 5 000 hectare; Vaslui — 1700 
hectare ; Vrancea — 2 000 hectare ; Galați — 1 450 hectare ; Timiș — 
1 500 hectare ; Bacău — 800 hectare. Vremea s-a Îmbunătățit din nou, 
ceea ce permite ca lucrările in cimp să se desfășoare cu intensitate.' 
Trebuie depuse eforturi stăruitoare, folosindu-se intens fiecare oră 
de lucru, pentru ca in două-trei zile să se încheie semănatul florii- 
soarelui pe întreaga suprafață și, concomitent, să se lucreze din 
plin la însămințarea porumbului.

Cu prilejul raidului-anchetă organizat în citeva din județele care 
mal au de insămînțat suprafețe mâi mari cu floarea-soarelui, cores
pondenții noștri au căutat răspuns la întrebarea : ce se întreprinde 
pentru terminarea grabnică a semănatului acestei culturi ? Iată răs
punsurile primite s

BOTOȘANI. Semănatul florii-soa- 
relui în cooperativele agricole din 
județul Botoșani a fost întrerupt un 
•imp datorită precipitațiilor abunden
te. La această dată mai sînt de se
mănat circa 17 000 hectare, situație 
care reclamă luarea unor măsuri e- 
nergice pentru urgentarea însămîn- 
țărli acestei culturi. In unele coope
rative, cum sint cele din Sapoveni, 
Ungureni, Mănăstireni ș.a., s-au fo
losit unele ferestre de timp prielnic, 
insămințîndu-se citeva zeci de hec
tare. Incepind de ieri s-au creat 
condiții ca In anumite zone să se 
reia semănatul, mai ales pe supra
fețele in pantă și care au expunere 
la «oare. Terenurile ce urmează a fi 
semănate cu floarea-soarelui sint 
pregătite corespunzător, iar sămlnța 
— asigurată. Acum, conducerile uni
tăților agricole și specialiștii urmăresc 
starea terenului de pe fiecare tarla 
pentru a dirija agregatele acolo unde 
se poate relua lucrul. „Cooperative
le din zona Prutului și chiar cele din 
partea sudică a județului — ne spu
nea ing. Nemes Petru, de la direc
ția agricolă — pot trece la semănat 

•i cel puțin o zi Înaintea celorlalte. 
A. ’ a plouat mai puțin, iar scăul 

umanității, la pătrunderea tainelor 
legate de apariția și răspindirea 
celor mai vechi strămoși ai omului, 
în acest sens, alături de alte expo- , 
nate, impresionează acel craniu de 
„homo sapiens", datind de 29 000 de 
ani, descoperit în Peștera Muierii, și 
avlnd o mare valoare prin faptul că 
este unicul conservat integral.

în privința vechimii in această va
tră, ceramica policromă de la Cîrcea 
(Dolj), aparținind celui mai vechi 
neolitic din România (cea mai veche 
ceramică pictată, devansind-o du 
circa 3 000 de ani pe ceă de la Cu- 
cuteni) atestă și justifică Sta
diul avansat al culturii materiale 
și spirituale existente pe aceste 
locuri din cele mai vechi timpuri. 
Ceramica de la Locusteni $i Cirna, 
tezaurul traco-getic descoperit la 
Craiova, tezaurele monetare de la 
Basarabi și Dunăreni, cel geto-dacic 
de la Băilești Sint tot atitea dovezi 
care, coroborate cu alte descoperiri 
similare din toate zonele istorice ale 
României, dau imaginea globală a 
permanenței de viață șl activitate 
umană, a rădăcinilor și căilor de 
dezvoltare a culturii dace pe teri
toriile locuite azi de români, de- 
monstrind netemeinicia unor păreri 
de peste hotare exprimate de glasuri 
neinformate sau de o dubioasă 
bună credință.

în acest mediu cultural și politic 
s-a afirmat și a ajuns lă Stadiul de 
mâximă înflorire statul dacic al lui 
Burebist.a, mindrul și neînfricatul 
popor ăl lui Decebâl. Acestor pe
rioade muzeul le rezervă un spațiu 
generos, potrivit bogăției documen
telor care argumentează, mai de
parte, organizarea unitară a popu
lației autohtone, în structuri proprii, 
la începutul secolului al II-lea e.n., 
continuitatea ei. după retragerea ar
matei și administrației romane, la 
sfirșitul secolului, al III-leâ e.n.

Un alt etaj este rezervat prezen
tării cronologice in documente și 
imagini sugestive a epocilor medie
vală și contemporană. Momente cru
ciale ale istoriei noastre sint prezen
tate nu doar ilustrativ, ci și emoțio
nal. Ca intr-un epos pe care știința 
arheologiei și istoriei il dăruie cuge
tului și simțirii celor de azi, este 
relevată perioada de zbucium din 
secolul al XVI-lea, cind. numai aici, 
in Valahia Mică, poporul, condus de 
domni viteji și iubitori de țară, a 

nisipos se zvlntă mai repede". (E, 
Nazane).

GALAȚI. Timpul nefavorabil din 
ultimele zile a împiedicat încheierea 
însămințării florii-soarelui. Astfel, 
după ultima situație operativă, din 
cele 20 000 hectare prevăzute a se 
cultiva in cooperativele agricole au 
mai rămas de insămînțat 1 450 hec
tare.

— După unele Încercări efectuate 
marți și in cursul zilei de miercuri, 
mașinile au intrat din nou în cimp, 
ne spunea ing. Ticu Stoleru,1- director 
al direcției agricole județene. Mai 
intii în zonele unde terenul permite 
desfășurarea lucrării, urmind ca apoi, 
in funcție de zvintarea «olului, să se 
treacă treptat pe toate celelalte su
prafețe rămase de lnsămințat cu 
floarea-soarelui. Dacă vremea ne va 
permite, vom încheia lucrările in 
2—3 zile, adică pină vineri seara, cel 
tirziu simbătă dimineața.

în județul Galați s-a încheiat In- 
sămințarea florii-soarelui în 41 de 
cooperative agricole din cele 71 cul
tivatoare și in 3 întreprinderi agri
cole de stat. Unitățile care fac parte

înfruntat, jertfindu-se pentru vatra 
străbună, apărindu-i integritatea ma
terială și spirituală — zestre de preț 
pentru urmași — peste 80 de invazii 
otomane. 80 de invazii, intr-un sin
gur veac de istorie — și doar într-o 
zonă a țării ! Evocarea lor în mu
zeu capătă o impresionantă sem
nificație. Faptul insuși, chiar neco
mentat, este suficient pentru a da 
replica fermă oricăror aserțiuni 
antiștiințifice de tipul celor ce ajung 
pină la a afirma că poporul nostru 
„n-ar avea... istorie", că întîrzierea 
dezvoltării sale istorice s-ar datora... 
lipsei de calități creatoare, iar con
stituirea ca stat ar fi doar expresia 
unei ..șanse circumstanțiale". Docu
mentele demonstrează că tocmai o 
istorie bogată, dramatic frămintată 
caracterizează poporul nostru. Că 
forța lui de dăinuire, în ciuda tutu
ror vicisitudinilor, este cea care îi 
dovedește, în primul rind, vocația 
creatoare. Că. în sfirșit, „șansa" lui 
— dacă poate fi numită astfel con
știința propriei continuități, iubirea 
față de pămintul natal — rezidă 
tocmai in existența unei unități de 
gindire șl simțire a oamenilor din 
toate provinciile românești, in con
știința continuității milenare a po
porului nostru în această vatră.

Același caracter de limpede și 
emoționantă demonstrare a unor 
nete adevăruri istorice il au și ex
ponatele dedicate primei uniri poli

din consiliile intercooperatiste Șen- 
dreni. Cuca. Bălăbănești, Băleni, Co- 
rod, Movileni, Tecuci și altele au 
terminat semănatul acestei Culturi. 
De asemenea, au încheiat această lu
crare și întreprinderile agricole de 
stat Frumușița Ivești, Nicorești și se 
lucrează încă la I.A.S.-urile Berești, 
Dealul Bujorului, Smirdan și altele. 
Făptui că in unele unități mâi Sint 
de insămînțat suprafețe apreciabile 
se datorește aminării începerii aces
tei lucrări. Au fost pierdute astfel 
zile prețioase. Din1 această situație 
trebuie să se tragă învățămintele ne
cesare acum, cind trebuie să se trea
că la semănatul porumbului. (Dan 
PLăeșu).

CONSTANȚA. în cooperativele a- 
gricole din județul Constanța, semă
natul florii-soarelui a început mai 
tirziu. Totuși, datorită măsurilor 
ferme luate de organele județene, 
lucrările au fost intensificate. Dacă 
la începutul acestei săptămini mai 
erau de insămînțat in cooperativele 
agricole aproape 20 000 hectare, 
miercuri seara această suprafață s-a 
redus la numai 5 000 hectare. Evi
dențiem, ca o măsură de ultimă oră 
luată de organele locale, stabilirea 
prin decizii ale consiliilor populare 
comunale a timpului de lucru in 
cimp de la orele 6 la 19, participa
rea efectivă la lucru a tuturor spe
cialiștilor și cadrelor de conducere 
etc.

Cum este și firesc, primele unități 
care au încheiat această lucrare sint 
cele care au început primele semă
natul : întreprinderile agricole de 
stat Pietreni, Ciocirlia, Hirșova, 
precum și cooperativele agricole din 
raza stațiunilor pentru mecanizarea 
agîiculturii „23 August", Băneasa, 
Chirnogeni ș.a. Rămase în urmă au 
fost cooperativele ale căror specialiști 
și cadre de conducere au tergiversat 
declanșarea încorporării seminței în 

tice a țărțlor române, de la 1600. 
Inflrmind aprecierile nefondate, care 
ar vrea să-l prezinte pe Mihai Vi
teazul ca pe o personalitate care a 
înfăptuit unirea fără să fi avut... 
conștiința ei, documentele prezintă 
mărturii faptice ale participării di
recte a domnului unirii — ca mare 
ban al Craiovei — la viața econo- 
mico-soclală. politică a celorlalte 
provincii române, atestări ale mul
tiplelor și bogatelor relații dintre 
țările române, ilustrînd adevărul că 
mugurii ideii unirii — visul multi
secular al poporului nostru din toate 
provinciile — au răsărit în gîndul 
voievodului încă din perioada 
„„.cind a fost domnia mea mare 
stolnic și mare postelnic și mare agă 
și mare ban al Craiovei".

Pe același ferm tărim al datelor 
științifice sint prezentate și cele
lalte momente de istorie : 1821. („De 
aici au plecat pandurii lui Tudor"), 
1848 (prezența Guvernului provizo
riu la Craiova). 1859 (entuziasmul 
Horei Unirii, jucată în piețele pu
blice), 1877 (impresionantul material 
cuprlnzind fotografii de epocă, acte 
oficiale, fotocopii, facsimile, hărți), 
1907, (dovezi ale semnificației politice 
a răscoalelor). 1916—1919 (mărturii 
ale luptelor de partizani împotriva 
trupelor de ocupație, purtate la Gorj 
și Mehedinți. singurele asemenea 
lupte consemnate în Europa primu
lui război mondial). Formarea statu
lui național unitar român, crearea 
P.C.R., criza economică din 1929— 
1933 (in prim plan : procesul de la 
Craiova, la care ă participat, ca 
martor în apărarea cauzei co
muniștilor, și adolescentul Nicolae 
Ceaușescu), momentul insurecțional 
din august ! 194'4 (dezarmarea trupe
lor hitleriste din zonele Craiovei și 
Porților de Fier). sint tot ătiteâ ex
presive capitole muzeale — trepte 
firești către realitățile iștorice des
pre care vorbesc exponatele dedicate 
împlinirilor prezentului socialist.

Respectind rigoarea adevărului Is
toric, demonstrînd realitatea conti
nuității noastre istorice prin însăși 
interdependența logică a expunerii, 
noua expoziție permanentă de isto
rie a mtizeutm din Craiova se irtserie 
ca o reușită a genului, fapt atestat, 
in primul rind, de mărea și perma
nentă afluență de vizitatori, de certă 
valoare educațiv-revoluționară și pa
triotică a exponatelor.

Petre DRAGII

brazdă, sub motiv că au forțe sufi
ciente și timpul poate să mai aștep
te. între acestea se numără coope
rativele agricole din Independența, 
Tuf ani. Fîntină Mare, Techirghiol și 
Cuza Vodă.

Concomitent cu insămințatul cul
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Stadiul insâmînțdrii florii-soarelui — în procente fațd de suprafața planificată — în cooperativele agricole la data 
de 15 aprilie a.c. (Județele marcate cu a linie nu au plan de insdmințâri la această cultură)

0 SARCINĂ [SERIALA A SINDICATELOR:

Stimularea inițiativei 
muncitorești, extinderea 

experienței avansate

Însemnări de la Conferința 
Uniunii sindicatelor 

din ramura minelor, 
petrolului, geologiei 
și energiei electrice

Una din atribuțiile cu care este 
investit sindicatul, indiferent de do
meniul în care își desfășoară acti
vitatea, este aceea a promovării, 
prin toate mijloacele de care dis
pune, a inițiativelor și metodelor 
înaintate de muncă. La o uniune 
sindicală cum este cea din ramura 
minelor, petrolului, geologiei și e- 
nergiei electrice îndeplinirea acestei 
Îndatoriri capătă o importanță cu 
totul deosebită întrucît vizează sec
toare ale industriei, hotărîtoare pen
tru dezvoltarea accelerată a econo
miei naționale. Pentru ca bogățiile 
solului, și subsolului — cărbunele 
cocsificabil sau energetic,, gazele 
sau petrolul, forța energetică a ape
lor etc. — să fie cit mai bine 
valorificate, muncesc pe Întreg cu
prinsul patriei sute de mii de mi
neri, petroliști, energeticieni, anga
jați în întrecerea socialistă, mulți 
dintre ei fiind 
autori a nume
roase inițiative și 
metode avansate 
de muncă.

La Conferința 
Uniunii sindicate
lor din ramura 
minelor, petrolu
lui, geologiei Si 
energiei electrice, 
desfășurată recent 
la Baia Mare, s-â 
vorbit pe larg 
despre inițiative 
cum ar fi : „Două 
cicluri in plus pe 
lună la abatajele frontale" și „Două, 
cimpuri pe aripă și schimb in abata
jele cameră" din bazinul Valea Jiului, 
„100 metri liniari de galerie pe lună", 
de la Cavnic, „Fiecare sondă exploa
tată la potențialul maxim" de la sche
la de extracție Boldești-Prahova, „Fie
care kWh-calOrie-gram de com
bustibil economisit la maximum", 
de la termocentrala Ișalnița-Craio- 
va, a căror aplicare urmărește În
deosebi atingerea obiectivului prin
cipal al întrecerii — sporirea pro
ductivității muncii. O largă râSpîndire 
și aplicare au inițiativele care ur
măresc desfășurarea unei munci po
litico-educative vii pentru ridicarea 
conștiinței socialiste, formarea omu
lui . nou, cu trăsături morale înain
tate.

Un lucru a fost subliniat cu preg
nanță: punctul de pornire, „sursa de 
inspirație" pentru apariția fiecărei 
inițiative le-au reprezentat sarcinile 
de partid stabilite pentru un dome
niu sau altul : la mineri — lărgirea 
bazei de materii prime minerale Și 
de extracție, avindu-se in vedere 
majorarea producției de lignit și 
sporirea ponderii cărbunilor indigeni 
în procesul de fabricare â cocsului ; 
la petroliști — valorificarea ■ superi
oară a zăcămintelor de gaz și țiței ; 
la energeticieni — creșterea produc
ției de energie electrică pe bază de 
cărbune.

Așa cum eră și firesc, In cadrul 
conferinței â fost relevat modul In 
care organizațiile de sindicat s-au 
îngrijit de extinderea și generaliza
rea celor mai valoroase inițiative, 
pentru ca ele Să capete largă ex
tindere și aplicară. A fost insă ne
cesară și binevenită precizarea făcută 
de președintele comitetului «indica-, 
tului de la Centrâla industrială a 
energiei electrice și termice. Nicolae 
Vâsilaehe. Care spunea că este po
zitiv faptul că in întrecere apăr 
multiple inițiative, dar că este 
foarte important ca fiecare dintre 
ele Să fie preluată și aplicată in mod 
creator, Cu discernămînt.

turilor din prima epocă, în majori
tatea unităților agricole a continuat 
cu toate forțele pregătirea terenului 
in vederea însămințării porumbului 
și a soiei, culturi câre vor ocupa în 
acest an în județ aproape 200 000 de 
hectare. In întreprinderile agricole

Prin natura atribuțiilor, uniunea 
«indicatelor de ramură poate favo
riza cel mai bine circulația iniția
tivelor, a experienței înaintate din- 
tr-o parte în alta a țării, de la un 
loc de muncă la altul : ea este da
toare să ceară organelor de condu
cere colectivă ale centralelor, între
prinderilor să promoveze metodele 
înaintate, care și-au dovedit eficien
ța practică, soldîndu-se cu rezultate 
certe. Și tocmai de aceea ar fi fost 
necesar ca în cadrul conferinței să 
se fi stabilit măsuri practice, să se 
definească acțiuni concrete pen
tru generalizarea cu prioritate a 
acelor inițiative și metode avan
sate de muncă ce vizează latu
rile calitative ale activității co
lectivelor .

Numeroși participant la dezbateri 
s-au referit la faptul că sindicatele 
din ramura minelor, petrolului, geo

logiei și ener
giei electrice au 
organizat simpo
zioane, sesiuni 
tehnico-științifice, 
schimburi de ex
periență la care 
au fost atrași un 
număr mare de 
specialiști, frun
tași in producție. 
De cele mai mul
te ori. aceste ma
nifestări și-au do
vedit utilitatea, 
au contribuit lâ 
promovarea nou

lui, generalizarea experienței frun
tașilor. identificarea unor solu
ții Optime de organizare superioară 
a producției și a muncii pentru va
lorificarea superioară a combustibi
lilor, întărirea ordinii și disciplinei. 
Ceea ce nu s-â spus insă in confe
rință este că unele din aceste acțiuni 
au suferit de păcatul improvizației, 
festivismului. De exemplu, mineri 
din bazinul Motru au fost la termo
centrala Ișalnița Și au văzut la față 
locului ce înseamnă Să trimită ca
banelor cărbune cu un procent mare 
de steril. Din păcate insă, după 
schimbul de experiență, in loc să 
se simtă un reviriment.1 vagoanele 
au continuat să transporte nu nu
mai cărbune, ci și foarte multă pia
tră. In felul acesta, schimbul de ex
periență a devenit, în cele din urmă, 
6 simplă excursie turistică. De ase
menea, o inițiativă care și-a dove
dit pe deplin valoarea, „Ora de di- 
rigenție muncitorească", pornită de 
la E. M. Lonea, și care urmărește 
sporirea rolului maiștrilor, șefilor 
de brigadă în educarea și formarea 
unor colective omogene. în elimina
rea fenomenului de fluctuație nu 
este aplicată nici măcar in toate 
exploatările miniere din Vâlea Jiu
lui, deși în cei cițiva ani de cind 
se vorbește despre ea ar fi fost timp 
pentru aceasta.

Uniunea sindicatelor din ramura 
minelor, petrolului, geologiei și ener
giei electrice este chemată să acțio
neze mai ferm pentru că experiența 
bună, inițiativele cu adevărat valo
roase să. fie aplicate și generalizate 
neintirziat. Organele și organizațiile 
de sindicat, împreună cu conduce
rile colective ale unităților, au dato
ria de â crea cadrul favorabil dez
voltării spiritului de inițiativă în 
rindul tuturor oamenilor muncii din 
ramură, astfel ca aceștia să Obțină 
rezultate tot mai bune in Întrecerea 
socialistă.

Ion LAZAR

I

de stat Dorobanți. Horiâ și Crucea, 
precum și in cooperativele agricole 
din raza consiliilor Intercooperatiste 
Pantelimon, Hirșova și Băneasa au 
fost insămințate ieri, 15 aprilie, pri
mele suprafețe cu porumb. (George 
Mihăescu).

FAPTUL;
DIVERS

I Pasiuni
Tot mai mulți mineri suceveni 

iși consacră o parte a timpului 
liber unor frumoase pasiuni, 
intru bucuria fi satisfacția 
lor. a familiilor și colegilor. 
Minerul M anole Gordei din 
Ostra este mare meșter al 
sculpturii in lemn; maistrul 
Dumitru Ilișoi confecționează 
din resturi de mase plastice că
suțe miniaturale bucovinene ; 
maistrul Vasile Bordeianu iți 
îmbogățește mereu colecția de 
linguri de lemn incrustate. Ade
vărate obiecte de artă pot fi ad
mirate și in locuința inginerului/ 
Simon Goldring și in cea a 
subinglnerului Dumitru Cristea, 
cărora le place să minuiască 
uneltele de sculpturi si cele de 
traforaj. Pe cit de dură este con
fruntarea acestor oameni cu roca 
adincurilor. pe atit de sensibile 
le sint inimile la toț ce e fru
mos in preajma lor.

w

Nu degeaba-1 
cheamă 
Vulpe

Un copil in stare gravă trebuia 
transportat de urgență la un spi
tal din Capitală. S-a oferit Să-l 
ducă Alexandru Vulpe, cu un au
toturism „Dacia 1300“, proprieta
tea unui alt cetățean, săritor la 
nevoie. Vulpe a dus copilul la 
spital, dar de întors, nu s-a mai 
întors cu mașina la proprietarul 
ei. A luat cu el pe un prieten, 
Dumitru Iove, au părăsit Bucu- 
reștiul și au pornit spre Cluj- 
NapOca. După ce a admirat 
orașul de pe dealul Poleacului, 
Vulpe a poposit cu mașina intr-o 
piață.

— De vtnzare 1
— De vinzare, a răspuns 

Vulpe.
— Cit ’
Vulpe a bătut palma si a pri

mit un avans de vreo 30 000 de 
lei, apoi a dispărut cu prieten 
cu tot. Au apărut la tribunal, 
de unde au „dispărut" iar pe cile 
2 ani fi 8 luni.

În albia 
Timișului

i

Șoferul Badea Gîlă a pornit la 
drum cu o autospecială a Direc
ției județene de poștă și teleco
municații Timiș. După ce a dus 
la uf> punct de lucru doi anga
jați, văzînd că pină la termina
rea misiunii acestora mai are 
timp disponibil, șoferul s-a dus 
cu autospeciala s-o spele in rîul 
Timiș din apropiere. A virat 
spre riu. a intrat in apă. dar ne- 
cunoscînd locurile, a nimerit in- 
tr-0 groapă în albia Timișului, 
de unde n-a mâi putut Să iasă. 
A fost găsit înecat.

Ca-n filme
Ana P. din satul Traniș, ju

dețul Cluj, se întorcea de la 
tirg. La o cotitură a drumului 
spre casă i-au ieșit In față dbl 
indivizi. Ana ii cunoștea : erau 
Pasc Bentan și loan Avram, cio
bani din sat.

— Sa ne plătești oile furate — 
i-au zis ei.

— Care oi t — a făcut femeia 
mirată.

— Cele două oi eare ne lip
sesc. Le-ai furat, nu le-ai furat, 
nu ne privește. Știm că ai bani 
la tine și noi avem nevoie de 
1 OOo de iei.

Femeia avea bani la ea. dar 
n-a vrut să. le dea. Cei doi 
tiu dus-6 intr-o prăpastie fi 
au legat-o de un copac. Apoi 
au scris o declarație, ca din 
partea ei, precum că „la bună 
învoială și nesilită de nimeni" 
a plătit contravaloarea a două 
oi. Neavind încotro, femeia 
le-a dat banii, dar l-a dat 
și pe mina miliției, iar instanța 
de judecată i-a condamnat la 
cite 4 ani și 6 luni închisoare 
pe fiecare.

| omule?
De citeva luni de zile, trei co

pii, între 6 și 9 ani — Măricel, 
Elena și. Mihai — întreabă nedu
meriți. mai ales seara, înainte de 
Culcare : „Cind vine tăticu, mă- 
mico ?“ Tăticul lor, pe nume 
Dumitru Siminiceanu din Bo
toșani, in vîrstă de 38 de ani, 
a plecat hai-hui prin țară, fără 
să mai dea nici un semn de 
viață. Cine ti cunoaște sau îl 
Intîlnește este rugat să-i dea 
aceste rînduri să le ditească. Și 
să-i mai spună că-1 așteaptă, cu 
același dor și drag, copiii. Auzi, 
omule ?

Fara
comentarii

Un ttn&r de 19 ani din comuna 
Lețcanl, județul Iași, a devenit 
criminal într-o Împrejurare ciu
dată. Mama lui, Natalia Anușca, 
l-a vizitat pe băiat acasă îm
preună cu concubinul ei, un 
anume Constantin Dascălu. De 
față era și sora tinărului. După 
ce au întrecut măsura cu bău
tura. mama copiilor s-a luat la 
ceartă cu C. D. Apoi, la bătaie. 
Văzînd că mama este lovită, bă
iatul l-a scos afară pe C.D., 
a pus mina pe topor... Acum, 
este anchetat pentru crimă.

Rubrică redactată de
Petre POPA
cu sprl|inul corespondenților 
„Scîntell"
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SĂLAJ. într-o singură zi, peste 6000 
da cetățeni din comunele Dobrin, 
Crișeni, Sălățig și orașul Cehu-Silva- 
niei au executat lucrări de înlăturare 
a excesului de umiditate pe mai bine 
de 500 ha în luncile Sălajului, Gîrce- 
iului, Dejei și Ulciugului, executînd 
ampla lucrări de îmbunătățiri fun
ciare. Acțiuni de masă de acest fel 
«-au desfășurat și- pe văile_Someșu- 
lui, Almașului, Crasnei 
(Gheorghe Rusu).

a fost conectat Ia circuitul telefoniei 
automate interurbane. Prefixul de 
apel pentru această localitate este 
975. Abonații din orașele Buzău și 
Rimnicu-Sărat obțin legătura telefo
nică între ei fără prefix, formînd la 
aparat doar numărul de 
natului respectiv. (Mihai

apel al abo- 
Băzu).

și Barcăului.
IALOMIȚA. în cadrul 

achimb de experiență,

„Crucii Roșit 
singe, (Dan

.“ și al donatorilor de 
Drăgulescu).

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

ZIUA NAȚIONALĂ A DANEMARCEI

BOTOȘANI. Pentru 
vară a elevilor se 
acum pregătiri la Botoșani. în apro
pierea pădurii de la Agafton, acolo 
unde in copilărie venea adesea Mihai 
Eminescu, echipe formate din pio
nieri și elevi mai mari din școlile și 
liceele botoșănene amenajează un 
sat al vacanței cu o capacitate de ca
zare de 300 locuri, alcătuit din 20 de 
căsuțe, 4 cabane, terenuri de sport și 
de joacă. Beneficiarii așezării vor fi 
și pionieri din alte județe. (E. Na- 
zarie).

vacanța 
fac de

de 
pe

unui recent 
______ ___ ___ ___ —sericicultorii 
din județul Ialomița și-au ' analizat 
posibilitățile de a realiza în acest an 
60 tone gogoși de mătase prin apli
carea celor mai bune tehnologii do 
creștere a viermilor de mătase, cu 
frunze de dud și de ricin. Se vor în
ființa fi plantații intensiva de dud 
pitic.

VÎLCEA. 
nicu-Vilc-ea 
rietate dendrologică, 
nu mai puțin de 15 specii de conifere 
și 80 de foioase, plus specii rare, mo
numente ale naturii Recent, din ini
țiativa consiliului popular munioipal, 

■ parcul a fost transformat in grădină 
botanică și dat in grija elevilor de 
la școala silvică. (Ion Stanciu).

Parcul „Zăvoi" din Rîm- 
dispune de o mare va- 

aici existind

Stimate tovarășe Ceaușescu,
Mulțumesc cordial pentru felicitările ,?i urările de sănătate și succese 

In munca mea. transmise in pumele dumneavoastră și al Consiliului de Stat 
al ' Republicii Socialiste România, cu prilejul realegerii mele în funcția de 
președinte al Consiliului de Stat al Republicii Populare Polone.

Folosesc acest prilej pentru a împărtăși convingerea dumneavoastră că 
relațiile de prietenie tradițională și colaborare intre Republica Populară 
Polonă și Republica Socialistă România se vor dezvolta in continuare in 
toate domeniile, în interesul poporului român și poporului polonez, al 
comunității socialiste, păcii și securității tn Europa și in • lumea întreagă.

HENRYK JABLONSKI
Președintele Consiliului de Stat 

al Republicii Populare Polon»

GORJ. în gospodăriile populației 
din comunele situate in zona submon- 
tană a Gorjului a început o largă ac
țiune pentru extinderea plantațiilor 
de nuc. Un număr de 13 000 puieți vor 
fi plantați chiar în această primăvară, 
urmînd ca în toamnă să mai fie 
plantați peste 40 000 puieți de nuc. 
M terialul săditor realizat din ' cele 
’ i productive selecții locale ește 

rizat de Stațiunea experimentală 
Birsești. (Dumitru Prună).

ILFOV. Inspectoratul școlar jude
țean a pus recent la dispoziția vii- , 
torilor absolvenți ai clasei a opta un 
ghid de orientare școlară și profe
sională pentru anul de învățămint 
1976—1977. Ilustrat cu aspecte pri
vind bogata bază didactică-materială, 
broșura furnizează informații pri
vind condițiile de admitere și mese
riile ce pot fi Învățate in cele 26 de 
licee agroindustriale, industriale, pe
dagogice și real-umaniste din județ. 
(Alexandru Brad).

DÎMBOVIȚA. în această primă
vară, unitățile inspectoratului silvic 
al județului Dîmbovița au realizat 
80 la sută din prevederile planului 
anual de împăduriri cu material să- 
ditor obținut in întregime din pepi
nierele proprii — din rășinoase și 
specii repede crescătoare cu efi- , 
ciență economică ridicată. Prin în
locuirea arboretului de slabă, pro
ductivitate au fost refăcuta păduri 
pe o suprafață de 400 hectare. O su
prafață de 200 hectare a fost împă
durită prin acțiunile de muncă pa
triotică ale cetățenilor, uteciștilor fi 
pionierilor. (Al. Dumitrache).

Tovarășului MANEA MĂNESCU
Prim-ministru al Republicii Socialiste România

Tovarășe prim-ministru,
Survolînd teritoriul Republicii Socialiste România, folosesc prilejul de a 

transmite poporului român și dumneavoastră personal salutările noastre 
cordiale și cele mai bune urări de noi și mărețe succese tn construirea 
socialismului în țara dumneavoastră, pentru dezvoltarea în continuare a 
colaborării intre Republica Populară Bulgaria și Republica Socialistă România, 
în interesul cauzei păcii și socialismului în lume.

STANKO TODOROV
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare Bulgaria

‘BUZĂU. Se modernizează rețeaua 
de telecomunicații a localităților ju
dețului Buzău. Orașul Rimnicu-Sărat

VRANCEA. Seri de întrebări și 
răspunsuri, simpozioane, mese ro
tunde, pțoiecții de filme — sint 
cîteva dintre acțiunile întreprinse la 
căminele culturale și casele de cul
tură avînd ca temă educația sanitară 
a populației. Eficiența educativă a 
acestor manifestări este ilustrată și 
de faptul că în trimestrul I din acest 
an a crescut numărul membrilor

vremea
Ieri tn țară : vremea »-a Încălzit ușor, 

tn cea mai mare parte a tării. Cerul a 
fost temporar noros. Au căzut ploi lo
cale In nordul Dobrogel, In sudul și 
nordul Moldovei și tn jumătatea de est 
a Transilvaniei. După-amiaza. ploile 
au avut un caracter de averse Însoțite 
și de descărcări electrice și s-au extins 
pe alocuri In Crișana, sudul Banatului, 
Oltenia și Muntenia. In zona munților

Semenlc șt Lâcăuți și la Rm. Vtlcea 
a-a semnalat grindină.

Timpul probabil pentru zilele de 17, 
18 și 19 aprilie. In țară : vreme ușor 
instabilă, cu cerul temporar noros. Vor 
cădea ploi locale. îndeosebi sub formă 
de averse, mai frecvente tn zonele de 
deal și de munte. Vint slab pini la 
potrivit. Temperatura în scădere ușoa
ră tn nord-vestul țării. Minimele vor 
fi cuprinse Intre zero și 10 . grade, iar 
maximele între 12 și 22 grade local mai 
ridicate la începutul intervalului. Tn 
București, vremea va fi ușor instabilă. 
Cerul va fi schimbător, favorabil ploii 
de scurtă durată. Vint slab pînă la po
trivit. Temperatura ușor variabilă.

Generalul Mohamed El Gamasy, 
viceprim-ministru și ministru de 
război și al producției militare al 
R. A. Egipt, și delegația militară 
care-1 însoțește, împreună cu gene
ralul de armată Ion Ioniță. ministrul 
apărării naționale al Republicii So
cialiste România, au făcut o vizită la 
Academia militară.

Oaspeții egipteni au vizitat, de a- 
semenea. unele obiective economice 
și turistice din județele Prahova și 
Brașov.

George Macovescu, ministru) afa
cerilor externe al Republicii Socia
liste România, a trimis o telegramă 
de felicitare ministrului danez al a- 
facerilor externe, K. B. Andersen, 
cu ocazia Zilei naționale a Dane
marcei.

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

★
Joi după-amiază s-a înapoiat în 

Capitală tovarășul Ion Iliescu, mem
bru supleant al Comitetului Politie 
Executiv a' CC. al P.C.R.. prim-se- 
cretar al Comitetului județean Iași 
al P.C.R., care a reprezentat Parti
dul Comunist Român la lucrările 
Congresului. Partidului Comunist din 
Belgia.

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
a fost prezent tovarășul Mihai Dalea, 
membru supleant al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R.

★
Joi la amiază a părăsit Capitala 

delegația grupului român din Uniu
nea Interparlamentară, condusă de 
Cornehu Mănescu. președintele 
grupului, care va participa la sesiu
nea de primăvară a Uniunii Inter
parlamentare. ale cărei lucrări se vor 
desfășura la Ciudad de Mexico:

La plecare, pe aeroportul Otopeni,» 
au fost prezenți deputati. membri ai 
grupului român, alte persoane 
ciale.

Erau de față Armando Cantij, 
basadorul Mexicului, și Oliviera 
res, însărcinatul cu afaceri ad-inte- 
rim al Braziliei la București.

★
Joi s avut loc, la sediul Asocia-^ 

ției de drept internațional și relații

ofi- .

Pa-

Masuri pentru „desfacerea lacătelor'* 
de la porțile unor baze sportive

Spectacol de gala prezentat 
de Teatrul dramatic „Sofia"

Maiestății Sale
Regina MARGARETA a Il-a a Danemarcei

Aniversarea zilei de naștere a Maiestății Voastre — Ziua națională a 
Danemarcei — îmi oferă plăcutul prilej de a vă adresa cele mai sincere ie li
citări, urări de sănătate și fericire personală, de progres și bunăstare po
porului danez.

îmi exprim convingerea că relațiile de prietenie și colaborare existente 
Intre România și Danemarca se vor dezvolta continuu, spre binele popoarelor 
român și danez, al păcii și cooperării internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele 

Republicii Socialiste România

Excelenței Sale Domnului ANKER JO ERGEN SEN
Primul ministru al Danemarcei

Cu ocazia Zilei naționale a Danemarcei vă transmit^călduroase felicitări, 
împreună cu cele mai bune urări 
ritate pentru poporul danez.

de fericire personală, de progres și prospe-

MANEA MĂNESCU
Prim-ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România

Miercuri, 14 aprilie, la Consiliul 
municipal pentru educație fizică și 
sport a avut loc o consfătuire de lu
cru destinată stabilirii măsurilor ne
cesare pentru înlăturarea neajunsu
rilor constatate recent în folosirea 
bazelor sportive din 
ajunsuri semnalate 
„Baze sportive cu 
apărut în numărul 
aprilie, al ziarului 
participat activiști sportivi din sec
toarele bucureștene, reprezentanți ai 
principalelor organizații obștești cu 
atribuții in dezvoltarea sportului de 
masă, precum și ai inspectoratului 
școlar municipal.

în vederea Îndeplinirii perseve
rente și integrale a Planului de mă
suri pentru dezvoltarea continuă a 
educației fizice și sportului in Bucu
rești, în anul 1976 — plan aprobat 
de Comitetul municipal al P.C.R. — 
s-au stabilit următoarele sarcini: 
toate bazele și amplasamentele spor
tive să fie puse la punct și date în 
folosință în cursul acestei săptămini; 
utilizarea tuturor bazelor să se facă 
fn mod organizat, rațional și inten
siv, după un program zilnic, la rea
lizarea căruia să concure asociațiile, 
instructorii și profesorii de educație 
fizică, toți activiștii sportivi din uni
tățile de învățămint, întreprinderi și 
instituții; să se asigure, de aseme
nea. după un program zilnic precis, 
prezența și activitatea la baze a per
sonalului tehnic special retribuit de 
către organizațiile sportive, școli și 
organizații obș'îști; să se ' itreprindă 
urgenta regularizare a urior baze 
mai rv-țm cunoscute, cum sintr.de 
exemplu, cele ale U.T.C. de la Strău- 
lăști (sectorul 8) și Pantelimon (sec
torul 3), inclusiv a orelor de acces 
organizat .al tineretului și școlarilor 
care locuiesc în imediata vecinătate 
a acestor baze.

în cadrul consfătuirii au fost com
bătute ferm unele pretexte (cu pri
vire la starea timpului etc.), demon- 
ștrîndu-se cu exemple concrete că 
folosirea intensă a bazelor depinde

Capitală — ne- 
și in articolul 

lacăte la porți" 
de ieri, joi, 15 
„Scinteia". Au

pasiunea, de capacitatea de lucru 
mobilizare a diferiților organiza

tori. într-adevăr, duminica trecută, 
in timp ce multe alte baze stăteau 
închise sau erau insuficient folosite, 
la Tenis Club București activitatea 
sportivă se desfășura in mod nor
mal. De luni, în această ultimă săp- 
tămînă de vacanță, 270 de elevi și 
eleve se intrec pe echipe și indivi
dual în cadrul „Criteriului tinerelu
lui". De asemenea, peste drum de 
T.C.B., terenurile cu bitum (in grija 
Casei pionierilor din sectorul 7) erau 
ocupate, fără excepție, de copii și 
tineri — cea mai bună dovadă despre 
dorința de a face sport dacă ești pri
mit cu brațele deschise.

Am ajuns astfel la una dintre 
principalele teme dezbătute in con
sfătuire, cu influență decisivă asu
pra propășirii sportului de masă: 
atitudinea față de muncă a cadrelor 
tehnice, special instruite și special 
retribuite pentru activitatea sporti
vă. Ca să fim drepți, lipsa de pro
gram duminical la un șir de baze 
se datorează comodității și lucrului 
de mintuială manifestat de unii an
trenori și profesori de specialitate. 
Duminica trecută, la bazinul școlii 
generale nr. 3 (sectorul 4) participa
seră la un concurs de masă numai 
25 de copii. Două ore de activitate 
și numai 25 de elevi tn plină va
canță, cind in sector copiii se nu
mără cu miile, cind numai școala 
respectivă are șapte clase speciali
zate (!), cu circa 300 de înotători! 
Menționăm că patru instructori de la 
Casa pionierilor din sector sint re- 
tribuiți pentru înot, iar în școală lu
crează trei profesori de natație.

Considerăm drept binevenit accen
tul care s-a pus la consfătuirea de 
miercuri re Întărirea răspunderii 
față de muncă la toate cadrele teh
nice, la toți activiștii sportivi, față 
de formarea sportivă a copiilor și 
tinerilor. v

Valeriu MIRONESCU

de 
?i

ÎN C1TEVA RÎNDURI
HOCHEI

Miercuri noaptea în campionatul 
mondial de hochei pe gheață (grupa 
A) s-au întîlnit echipele R. F. Ger
mania ți R. D. Germane. Hocheiștii 
vest-germani au obținut' victoria, cu 
«corul de 7—1 (3—0, 4-0, 0-1).

Ieri, In campionatul mondial de 
hochei pe gheață (grupa A) selecțio
nata Cehoslovaciei a învins cu scorul 
de 10—2 (4—0. 4—1, 2—1) reprezen
tativa S.U.A., tn 
diei a intrecut 
(1-0, 1-2, 2—1)

MOTOC1CL1SM
Peste 100 000 de spectatori au ur

mărit pe circuitul de la Le Castellet 
(Franța) o cursă internațională de 
motociclism, în care victoria a reve
nit campionului venezuelean Johnny 
Ceccoto („Yamaha — 750 cmc"). 
Ceccoto a parcurs 213.200 km în 
lh59’47”, cu o excelentă medie orară 
de 160,055 km.

timp ce echipa Sue- 
cu scorul de 4—3 
formația Finlandei.
★

Aseară, la patinoarul „23 August* 
din Capitală, în derbiul campionatu
lui republican de hochei pe gheață, 
echipele Steaua și Dinamo au ter
minat la egalitate : 3—3 (1—1. 1—0, 
1—2). într-un alt joc, S. C. Miercurea 
Ciuc a Învins cu scorul de 6—4 (2—2, 
3—1, 1—1) formația Dunărea Galați, 
în clasament conduce Dinamo, ur
mată de

BOX
După cum s-a mai anunțat, cam

pionul mondial de box la categoria 
grea Cassius Clay iși va pune la 3» 
aprilie centura in. joc în fața ameri-. 
canului Jimmy Young. Meciul va 
avea loc pe ringul unei arene din 
Landover (Maryland). în deschidere 
la acest meci. Ken Norton il va în- 
tilni pe Ron Stander. în cazul că va 
termina victorios. Clay va boxa din 
nou oficial, de data aceasta cu en
glezul Richard Dunn (meciul va fi 
programat, la 25 mai, la Miinchen).

Steaua.

RUGBI
In nocturnă, la Graulhet «i 
vor desfășura meciurile

Astăzi,
Albi se 
semifinale ale campionatului euro
pean de rugbi pentru juniori (Cupa 
F.I.R.A.). Echipa României va Intîlni 
In orașul Albi selecționata Spaniei, 
În timp ce formația Franței va juca 
Ia Graulhet cu reprezentativa Italiei.

ȘAH
în runda a IX-a a turneului inter

național de șah de la Las Palmas 
(Insulele Canare) Florin Gheorghiu 
(România) a remizat in 14 mutări cu 
Robert Hubner (R. F. Germania). în 
clasament, Gheller 
puncte, fiind urmat de Larsen și 
Portiseh cu 6 puncte 
«iă întreruptă. Florin 
Pă locul 6 cu 5 puncte,

totalizează 6.5

și cite o parti- 
Gheorghiu ocu-

Colectivul Teatrului dramatic ..So
fia" din R. P. Bulgaria și-a început, 
joi seara, turneul in țara noastră cu 
un spectacol de gală, prezentat pe . 
scenă mică a Teatrului Național din 
București, sub egida Consiliului Cul
turii și Educației Socialiste. Artiștii 
tînărului teatru bulgar, a cărui pre
ocupare esențială o constituie promo
varea dramaturgiei contemporane și 
în primul rînd a celei originale, au 
interpretat o piesă ilustrînd această 
principală tendință-..— „Roșu și brun" 
de Ivan Râdoev. unul dintre repre
zentanții de frunte ai poeziei și dra
maturgiei bulgare actuale, oaspete cu 
acest prilej al țării noastre. Piesa, 
montată de Vasil Lukanov. are un 
caracter militant pregnant, înfățișînd

pentru prima dată in teatrul bulgar 
figura revoluționară a lui Gheorghi 
Dimitrov. Personalitatea sa complexă 
a fost pusă în relief de artistul eme
rit. Kosta Tpnev,

în asistență se aflau Ion Dodu Bă
lan. vicepreședinte al Consiliului 
Culturii si Educației Socialiste, func
ționari superiori din Ministerul Afa
cerilor Externe, reprezentanți ai Aso
ciației de prietenie româno-bulgară, 
personalități ale vieții noastre cultu
rale. numeroși spectatori.

Au fost prezenți, de asemenea. Ivan
■ Abagiev. ambasadorul R. P. Bulgaria 

la București, alti șefi de misiuni di
plomatice acreditați in țara noastră, 
membri ai corpului diplomatic.,

(Agerpres)

internaționale. » masă rotundă la 
care Morton Kaplan, profesor de re
lații internaționale la Universitatea 
din Chicago, oaspete al A.D.I.R.I., a 
făcut o . expunere cu tema „Proble
mele actuale ale politicii americane". 
Au luat parte profesori universitari, 
specialiști în domeniul relațiilor 
ternaționale, cercetători, ziariști.

★
Joi. dimineață, la Universitatea 

Timișoara a avut loc vernisajul 
poziției naționale de creație științi
fică studențească, prestigioasă mani
festare a creativității tineretului u- 
niversitar consacrată realizărilor ob
ținute de studenți în procesul de in
tegrare a învățămîntului cu cerceta
rea și producția.

*
în cadrul ediției jubiliare — a X-a 

— a Festivalului național al artei 
studențești, incepînd de joi, munici
piul Suceava găzduiește întrecerile 
ansamblurilor și formațiilor folclo
rice și colocviul Societății studen
ților folcloriști din România. Aceste 
manifestări dedicate aniversării a 55 
de ani de la crearea partidului și 
pregătirii Congresului educației poli
tice și culturii socialiste sint organi
zate sub egida Uniunii Asociațiilor 
Studenților Comuniști și Ministerului 
Educației și învățămîntului.

Timp de patru zile, la casa de 
cultură a sindicatelor din localitate 
se vor Întrece peste 1 000 de studenți 
din 16 centre universitare ale țării, 
reprezentîrid principalele zone etno
grafice românești.

in-

din 
Ex-

Situată la cumpăna 
a două mări — Nor
dului și Baltica — Da
nemarca, patria cute
zătorilor vikingi, ca și 
a nemuritoarelor po
vești ale Iui 
se prezintă 
cu un inalt 
dezvoltare, 
faptului' că 
este lipsit 
materii prime de bază, 
indiferent dacă este 
vorba de minereu de 
fier, cărbune sau pe
trol. Hărnicia și dir- 
zenia în muncă a da
nezilor au compensat 
Insă zgircenia na
turii. Continulnd tra
dițiile străvechilor lo
cuitori ai acestor me
leaguri — iscusiți con
structori de nave 
— industria navală 

cunoaște o 
extindere, 

peisaj eco-

Andersen, 
ca o țară 

grad de 
in ciuda 

subsolul 
de orice

daneză 
continuă 
Variatul 
nomic îmbrățișează, de 
asemenea, o gamă de 
domenii de vîrf ale 
industriei contempo
rane. cum ar fi side
rurgia, construcțiile de 
mrfșini și utilaje, apa
ratura electronică, in
strumente de înaltă 
precizie etc., care con
tribuie. într-o propor
ție tot mai însemnară, 
la producerea venitu
lui național, O ponde
re substanțială revine, 
în continuare, produ
selor tradiționale agro- 
alimentare, a căror

este de 
stabilită.

mult 
Deși 
ocu-

faimă 
bine 
culturile agricole 
pă 70 la sută din su
prafața țării, In secto
rul agrozootehnic nu 
lucrează, datorită ni
velului ridicat de me
canizare. decît 11 la 
sută din populație, 
metodele moderne asi- 
gurind o Înaltă 
ductivitate.

Popor mic, dar 
rajos, danezii au 
Întotdeauna să 
față vicisitudinilor is
toriei. O pagină me
morabilă au înscris, in 
acest sens, In anii ul
timului război mon
dial, patrioții din Re
zistență. care s-au opus 
cu dirzenie ocupației 
hitleriste, au luptat cu 
bravură 
gardarea independen
ței și suveranității 
țării.

în lumina trecutului 
istoric recent, Dane
marca este vital inte
resată tn stabilirea pe 
continent a unui cli
mat de pace și secu
ritate, aspirațiile sale 
In această privință 
coincizind cu aspira
țiile țării noastre, deși 
orinduirile celor două 
state sint diferite. Pe 
baza acestor interese 
comune, Intre Româ
nia și Danemarca s-au 
statornicit și se dez-' 
voltă cu succes relații

pro-

cu- 
știut 
facă

pentru salv-

suveranității

pe multiple planuri, In 
spiritul stimei, res
pectului și avantajuiul 
reciproc. La acest curs 
au contribuit, mai a- 
les în ultima vreme, 
contactele tot mai nu-, 
meroase la nivel gu
vernamental, parla
mentar, vizitele re
ciproce ale unor oa
meni de știință și re
prezentanți ai vieții 
publice. Pe această li
nie se înscriu și re
centa vizită in Româ
nia a ministrului afa
cerilor externe al Da
nemarcei, K. B. An
dersen, precum și se
siunea Comisiei mixte 
româno-daneze de co
operare economică, in
dustrială și 
care a avut loc la 
București, in noiem
brie anul trecut — 
soldată prin semnarea 
unui protocol de coo
perare în diverse do
menii, precum și pa
rafarea 
termen 
laborare 
industrială, tehnologi
că și științifică. Aces
tea sint tot atîtea pre
mise menite să asigu
re dezvoltarea în con
tinuare a 
dintre cele 

interesul 
păcii și 
Europa.

tehnică

Acordului pe 
lung de co- 

economică.

relațiilor 
două țări 

reciproc, 
securității

(Agerpres) G. DASCALU

PKOGRAMUL I
16,00 Teleșcoală.
16,40 
17.00 
13,45 
18,55 
19,20 
19.30

„STERN"

Expoziția de tapiserii franceze
Ai Raoul 

nranței la
secolele 

adevărată

Curs de limbă engleză.
Emisiune tn limba germană. 
Tragerea loto.
Secve.n(e daneze.
1091 de seri. 
Telejurnal.

20,00 Prima ediție a Festivalului etnte- 
cului muncitoresc, revoluționar și 
patriotic.
Film artistic : „Dirigintele de poș
tă".
24 de ore.

21,05

Zona canalului Panama o colonie
național din țara noastrăAi Raoul 
Delaye, ambasadorul Franței la 
București, au rostit alocuțiuni.

Au asistat Ion Dodu Bălan, vice
președinte al Consiliului Culturii și 
Educației Socialiste, Ion Pacea, vice
președinte al Uniunii artiștilor plas
tici. funcționari superiori din Minis- 

reprezen- 
tanți ai Asociației de prietenie 
România—Franța, oameni de cultură 
și artă.

Erau de față șefi de misiuni di
plomatice acreditați in țara noastră 
și alți membriJ ai corpului diplo
matic. (Agerpres)

Tapiserii franceze din 
XVI—XX. ce constituie o 
solie artistică sosită din Franța, sîht 
expuse, incepind de joi, in sălile 
Muzeului de artă al Republicii So
cialiste România, oferind publicului 
bucureștean prilejul î'ntîlnirii cu ca
podopere ale genului. Cele 30 de 
lucrări de mari dimensiuni, realizaie , terul Afacerilor Externe, 
in manufacturi celebre — Gobelins, 
Aubusson, Beauvais — alcătuiesc o 
antologie concentrată a artei fran
ceze de a țese imagini, de-a lungul 
mai multor secole.

La vernisaj, Vasile Drăguț, direc
torul Direcției patrimoniului cultural

(Urmare din pag. I)
tea de grinar, am trecut 
decis la etapa industriali
zării, adică la etapa mo
dernă inexorabilă, fără de 
care am fi fost tot timpul 
dependenți și anacronici ; 
și că, trecînd printr-un act 
de decizie și organizare po
litică. am găsit resursele 
naturale pentru această e- 
voluție în fostul popor de 
țărani constelat de citeva 
nuclee muncitorești. Așa 
cum au făcut și alte po
poare. Așa cum e normal 
să tacă toate popoarele lu
mii.

Vreau să mă sprijin șl 
pe citeva exemple concre
te din ultimele două de
plasări. Am văzut la CUrtea 
de Argeș o fabrică de por
țelan. Sarcini foarte mari, 
parametri buni. Oameni ve- 
niți de cîțiva ani fac por
țelanuri de o calitate se
rioasă de serie, și cu unica
te remarcabile. Aș vrea să 
întreb pe cei care au scep- 
ticisme și delicateți : ciți 
ani are Meissen-uJ ? Fabri
cile din Boemia ? Ciți ani 
are Sevres-ul ? Răspuns : 
sute de ani. Uităm mereu 
acest amănunt, scumpi to
varăși strimbători din nas, 
că la Sevres 
mai bine de 
ani, adică de peste 15 ge
nerații, și

Argeș româncuțele noastre 
ce păzeau giște produc de 
cîțiva ani... Singele de 
care vorbeam se cheamă 
timp, adică istorie.

„Electro-Argeș" 
phoenuri în Elveția, 
văzut aceste phoenuri. 
mondiale. Ieșite din 
nile unor vlăstare de

exportă
Am 
sîrit 
mîi- 
cio-

22,10

17.00
17,05

PROGRAMUL ti
Telex.
„Sint pe lume multe flori" 
zică populară românească. 
Desene animate.
Șah mat... în 15 minute. 
Vîrstele peliculei.
1001 de seri.

17.30
17.50
18,05
19.20
19.30 Telejurnal. 
20.00 ■“
20.20
20.30

21.35
21.40
22,05

mu-

Viața economică a Capitalei.
Chitarele tinereții — muzică ușoară. 
Teatru TV : ..In vintul de primă
vară" de Letiția Papu.
Telex.
Treptele afirmării.
Pagini de umor : Ce vrăji a mai 
făcut nevasta mea.

croni și cu subunități de 
microni. De unde au ve
nit japonezii sau nemții 
care lucrează acolo ? Nu 
sint. japonezi, sint tinerii 
noștri cu o practică de nici 
un deceniu. Și ei fac și 
rulmenți în serie mică,
daptați comenzii, adică un 
lucru și mai greu. Au sau

a-

Românul
și talentul tehnic

se produce de 
trei sute de

la Curtea de

bani, pietrari, plugari. Teh
nicitatea lor e în afara ori
cărei discuții.

Am văzut noua Fabrică 
de mobilă din Vaslui. A- 
celași fenomen. Oameni cu 
deprinderi noi fac mobilă 
pentru țări și continente. 
Ce vedem uneori in revis
ta ..Neckermann" e mobila 
făcută la Vaslui, unde nu 
exista nici un fel de tradi
ție industrială.

Sint competitivi in lume 
rulmenții tăcuți 
pe linia de mare 
faci un rulment 
joacă, trebuie să 
multi factori, lucrezi cu mi"

la Birlad 
serie. Să 
nu e o 

satisfaci

n-au „în singe* tehnica, 
dar sint pe piața Americii.

A fost un mare 
fort să 
fabrica 
matice 
fiindcă 
industrial al viitorului: 
pupitre, 
silențioasă, niște copii 
jur de 20 de ani, copiii 
rii noastre, făceau, cu 
gete fine și cu mintea 
gură, legături și felee 
cele mai complicate. Erau, 
cei mai mulți. bacalaureați. 
Erau curați. Erau cu pri
virea sănătoasă, frumoasă, 
cu franchețe. Nu se sim-

recon- 
văd. tot la Birlad, 

de elemente pneu- 
de automatizare, 

ea prefigura stilul 
la 

cu o concentrare 
în 

ță- 
de- 
si- 
din

țeau timizi nici față de șefi 
și vizitatori, nici față de 
mecanismele ce Ie stăteau 
in față : aveau meseria în 
mină. Toată fabrica era 
ca un laborator. Totul era 
curat, aerat, spațios. Ori
ei t de banal sună aceste 
lucruri, eu sint obligat să 
repet : cred mult In posi
bilitatea noastră tehnică, 
plecind de la minte și a- 

-jungind la virful degetelor. 
Cred in așezarea noastră 
legitimă in parametrii de 
sus ai tehnicii universale.

Cîndva. intr-o piesă mai 
veche. .,Costache și viața 
interioară", un personaj 
cu mandat politic. Boțogan, 
un hitru și un dibaci, zi
cea mereu, pe jumătate în 
glumă și jumătate în se
rios : „la nivel mondial !“ 
Asta cerea el, într-un fund 
prăpădit de vale, ca toate 
să fie concepute și realiza
te la nivel mondial. Cei
lalți mustăceau, mai zîm- 
beau — piesa era comedie.

Iată, a venit vremea cind 
nu mai e cazul să zîmbim 
la acest deziderat, sau să 
zimbim .altfel, cu mîndrie, 
fiindcă el se împlinește, 
fiindcă Boțogan avea drep
tate. Unde au fost smircuri 
și viroage omul nostru face 
porțelan, mobilă și rul
menți la nivel mondial. 
Cine nu crede să meargă 
să vadă.

în mijlocul unui stat suveran
«Canalul Panama — punct nevral

gic pe mapamond —a devenit un bu
toi cu pulbere. Cei 1.6 milioane de 
panamezi vor să administreze singuri 
Zona canalului, care Împarte in două 
țara lor și care din 1903 se află sub 
dominație absolută a S.U.A.

...în fiecare dimineață cind Erie 
Ramirez se Îndreaptă spre locul său 
de muncă se întreabă dacă explozia 
nu Se va produce din nou ; in fiecare 
dimineață cei 2 700 de studenti ai săi 
s-ar putea hotărî să pornească lupta.

Eric Ramirez este rector al „Insti
tute Nacional" — o școală profesio
nală din Ciudad de Panama, iar școa
la este situată pe Avenida 4 de Julid 
(Bulevardul 4 iulie), bulevard care 
formează „frontiera" dintre statul 
suveran Panama și Zona canalului. 
De o parte a bulevardului, dincolo 
de un gard înalt, se află o 
parte din America cea bogată : 
44 000 de locuitori, clădiri îngri
jite, în 
nuri de 
nautice, 
proprie, 
militare. De cealaltă parte a Bu
levardului. 4 iulie se află statul Pa
nama : „slums“-uri mizerabile, care 
în perioada ploilor tropicale sint pe 
cale de a se scufunda in sărăcie și in 
nămolul pestilențial.

Pe linia aceasta de graniță, explo
zia s-a mai produs o dată. în ianuarie 
1964, studenți ai „Institute Naciona1" 
au traversat Bulevardul 4 iulie pen
tru a înălța, in fața școlii americane 
Balboa High School, situată 
canalului, drapelul statului 
Cind lucrurile s-au potolit 
numărați 24 de morți.

Nu este greu să-i înțelegi

un gard înalt, 
din America

i de locuitori,
stil colonial, parcuri, tere- 

golf, cluburi de călărie și 
magazine proprii, o poliție 
o legislație proprie și 13 baze

in Zona 
Panama, 
au fost

Nu este greu să-i înțelegi pe stu
denți. „Dincolo — spune un repre
zentant al lor. arătind spre gardul 
înalt în spatele căruia se întinde un 
gazon îngrijit și clădiri albe — se află 
o colonie în mijlocul țării noastre. 
Este o sfidare. Pămintul ne aparține. 
Canalul ne aparține. Americanii tre
buie să plece".

Impunător, pe o colină, se înalță 
palatul guvernamental al Zonei ca
nalului — cel mai important edificiu 
din țară. Guvernatorul Zonei — com
pusă din canalul propriu-zis și cite.o 
fișie de pămînt, lată de 8 kilometri,

ale căii navigabilede ambele părți 
dispune de puteri absolute. El poate 
interzice cetățenilor panamezi accesul 
in Zona canalului (suprafață de 1 430 
kmp), care se află in mijlocul statu
lui Panama — și face uz de această 
putere. El poate Împiedica pe cetățe
nii panamezi de a-și stabili domici
liul in Zonă — și recurge la acest 
drept. El poate opera arestări și 
pronunța, în Zona canalului, ver
dicte după legi proprii. Ca șef 
al Societății 
fectua angajări 
face 
mult, pentru că, după cum afirmă, 
„din punct de vedere al dreptului in
ternațional, nu poate fi nici o îndoială 
că aici. în Zona canalului, ne aflăm 
pe un teritoriu asupra căruia Statele 
Unite iși exercită deplina suverani
tate".

într-adevăr,. realitatea tristă atestă 
că, tn 1903, contra unei sume de 10 
milioane dolari și a unei plăți anuale in 
valoare de 250 000 dolari. Washingto
nul a achiziționat „pe vecie" dreptul 
de a dispune, după terminarea con
strucției canalului, asupra căii navi
gabile și a teritoriului care formează 
Zona canalului.

Astăzi nu mai sîntem In anul 1903. 
iar panamezii de astăzi nu mai sint 
cei de la începutul secolului. Tinerii 
de la „Institute Nacional" nu se mai 
pot împăca cu această situație. „Cit 
au cîștigat americanii de cind admi
nistrează canalul ?“ — intreabă tine
rii panamezi. Fără îndoială, o avere, 
miliarde de dolari.

„Americanii trebuie să Înțeleagă că 
— spune diplomatul panamez dr. Lo
pez Guevara — nu mai au ce căuta 
aici".

...Debarcăm. De jur-tmprejur. Ame
rica de Nord. Străzile sint perfecte, 
automobilele — luxoase, casele — 
albe, iar oamenii arată ca cei din 
Boston sau Massachusetts. După doar 
cîteva minute de mers cu mașina 
ajungem pe Bulevardul 4 iulie. Spre 
stingă, clădiri cu instalații de aer 
condiționat, spre dreapta — sărăcie, 
tristețe, căldură sufocantă. Aici se 
află și „Institute Nacional" cu tiner 
rii săi care nu mai sint dispuși că 
tolereze toate acestea».

canalului, poate 
și concedieri, 

toate acestea și chiar

e-
E1

mai

• 1N 32 DE LOCALITĂȚI DIN TE
LEORMAN, lectori și propagandiști 
ai comitetului județean de partid au 
prezentat expunerea „Momente din 
trecutul glorios de luptă al partidu
lui. Activitatea eroică a comuniști
lor pentru edificarea socialismului 
pe pămintul patriei noastre". • LA 
ALBA IULIA a apărut o lucrare 
care prezintă experiența brigăzilor 
artistice de agitație ale sindicate
lor din Întreprinderile industriale 
ale județului. • AGENDĂ DOL- 
JEANĂ. La cabinetul județean de 
partid : simpozionul „Semnificația 
valorilor morale oglindită în Codul 
principiilor vieții și muncii 
niștilor. ale eticii și echității 
liste". La Muzeul Olteniei : 
siune de comunicări cu 
„Muzeul — factor determinant în 
cercetarea științifică și conservarea 
patrimoniului cultural". Sindicatele 
au organizat o săptămînă cultural-

Codul 
comu- 
socia- 
o se- 
tema

artistică sub genericul „Țară a fe
ricirii. țară a frumuseții". La Ciu- 
percenii Noi s-a desfășurat faza ju
dețeană a festivalului „Cintec dol- 
jean“. • LA VASLUI a început 
festivalul republican al formațiilor 
cobale și orchestrale pionierești — 
faza finală — care reunește peste 
1000 de participanți din Bacău, Bo
toșani, Galați, Harghita, Iași. 
Neamț, Suceava, Tulcea. Vaslui și 
Vrancea. • AGENDĂ CARAS-SE- 
VERINEAN A. Sub genericul „Pe 
drumul gloriosului partid", la Ora- 
vița, Moldova Nouă și Bozovici 
s-au desfășurat concursuri cultural- 
artistice. La Reșița, galeriile de artă 
„Paleta" găzduiesc o expoziție de 
pictură a creatorilor locali Traian 
Baia, Helmuth Scheibling și Bebe 
Cojocaru și o alta înfățișînd... tro
feele obținute la manifestările ar
tistice de peste hotare de către an
samblurile folclorice „Semenicul".

„Reșițeana „Ciobănașul".
Ciuchici și Sichievița s-a prezentat 
recitalul de muzică și poezie pa
triotică ..Pămînt, oameni și flori". 
La Bocșa a avut loc consfătuirea 
„Brigada artistică de agitație — for
mă eficientă a muncii politice de 
masă". • 30 DE FORMAȚII AR
TISTICE ale sindicatelor din Gorj 
s-au intrecut pe scenele din Tg. Jiu, 
Mot.ru și Tg. Cărbunești. • LA ZA
LĂU, cineaștii Dumitru Done, Ioana 
Popescu și Toth Francisc au pre
zentat, ,1a filatura de bumbac și la 
clubul tineretului, filmele „Sfatul 
omeniei", „Să treacă vara". „Pe 
orice căi", „Un pahar prea plin" și 
„Iarna unor pierde-vară". Au urmat 
interesante discuții. • CORUL

>

ULTURAL
„MORAVSKI“ al cadrelor didactice 
din Moravia (R.S. Cehoslovacă), 
răspunzînd invitației corului de ca
meră „Ateneu" al Sindicatului în- 
vățămînt-cultură din Bacău, a pre
zentat o suită de concerte în locali
tățile Gh. Gheorghiu-Dej, Bacău și 
Slănic Moldova. • ELEVII SCOLII 
GENERALE NR. 2 din Hunedoara 
s-au întîlnit într-un concurs al cu
noștințelor intitulat „Istoria parti
dului e-n inimile noastre", pe teme 
desprinse din documentele celui 
de-al XI-lea Congres al partidului. 
• LA COVASNA a fost editată 
foaia volantă „Ogorul", in limbile 
română și maghiară.' cuprinzînd 
prețioase indicații privind buna

desfășurare a campaniei agricole de 
primăvară, exemple pozitive și ne
gative din această activitate. • IN 
AȘEZAREA MONTANA Belișul 
Nou (Cluj) un grup alcătuit 
din actori, poeți, studenți ai conser
vatorului, cadre universitare, mu
zeografi a prezentat o manifestare 
cultural-artistică și educativă la 
care a participat, cu un scurt con- . 
cert de muzică folclorică, formația 
de tulnicărese din localitate. • LA 
DROBETA TURNU-SEVERIN con
cursul interjudețean al brigăzilor 
artistice de agitație și dansului eu 
temă (participanți din Caraș-Seve- 
rin, Dolj și Mehedinți), s-a desfă
șurat sub genericul „Programul 
partidului — programul nostru". 
• IN AVLA LICEULUI „AUGUST 
TREBONIU LAURIAN" din Bo
toșani ■ avut loc un simpozion, cu

prilejul împlinirii a 109 de ani de 
la nașterea lui Andrei Popovici- 
Biznoșeanu, fost președinte al So
cietății profesorilor de biologie din 
România. • AGENDĂ GĂLĂ- 
TEANĂ. Numeroase brigăzi științi
fice s-au deplasat in comunele ju
dețului, pe traseele : Vlădești, Oan- 

cea, Piscu, Independența. Pechea, 
Rediul. tn comuna Independența, 
cercul foto a deschis expoziția >de 
fotografii „Pe cărările patriei". La 
Casa de cultură a studenților a fo-t 
organizată o șezătoare literară. 
Muzeul de științe naturale a des
chis expozițiile „Rolul creator al 
selecției naturale în lumea păsări
lor" <Iă clubul siderurgiștilor) și 
„Fluturi, petale zburătoare" (la 
sediu). Muzeul de artă românească 
contemporană a găzduit dezbaterea 
„Arta contemporană și cerințele pu
blicului". (Corespondenții „Scinteii")

sintr.de
Mot.ru
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în favoarea extinderii colaborării 
economice dintre țările nealiniate

Declarația finală a reuniunii de la Havana
HAVANA 15 (Agerpres). — în Ca

pitala Cubei s-au încheiat lucrările 
celei de-a treia sesiuni a Biroului 
de coordonare al țărilor nealiniate — 
organ consultativ permanent — con
sacrată examinării problemelor rela
țiilor economice dintre țările neali
niate.

în declarația finală 
evidențiază 
programului 
ministerială 
a avut loc __ __________ __
necesitatea extinderii, în continuare, 
a cooperării dintre țările nealiniate 
și celelalte țări in curs de dezvol
tare.

Reprezentanții țărilor nealiniate an 
condamnat măsurile de presiuni e- 
conomice adoptate de forțele impe
rialiste împotriva statelor care își 
apără drepturile legitime ale suvera
nității și autodeterminării.

în cadrul sesiunii au fost elaborate 
o serie de recomandări vizind lărgi
rea colaborării dintre țările neali-

niate în domeniile economic, valu- 
tar-financiar, tehnic și științific, al 
utilizării energiei nucleare în scopuri 
pașnice, al ocrotirii sănătății și în 
alte domenii.

Lucrările Congresului al XV-lea
al P.C. din Cehoslovacia de științe sociale și politice a României DE PRETUTINDENI

adoptată se 
realizarea cu succes a 
elaborat de reuniunea 
a țărilor nealiniate care 
la Lima, subliniindu-se

★
în cea de-a doua zi a lucrărilor re

uniunii experților economici din țările 
nealiniate, care se desfășoară la Santa 
Maria del Mar (Cuba), au fost ana
lizate aspecte ale problemelor finan
ciare și monetare pe care le implică 
transferul de tehnologie. Discuțiile 
au fost purtate pe marginea rapor
tului prezentat de delegațiile Indiei 
și Indoneziei, însărcinate din partea 
grupului neaiiniaților cu concertarea 
programelor de acest gen. Reprezen
tanții Perului, Gu,vanei, Cubei. Al
geriei, Nigeriei, Irakului și alții au 
evidențiat necesitatea dezvoltării și 
consolidării cooperării financiare în
tre țările în curs de dezvoltare, cu 
scopul de a se stimula propășirea 
economică independentă a acestor 
state.

Evoluția situației din Liban
• Ciocniri violente la Beirut și în alte localități din |arâ • Irakul 
a cerut convocarea unei sesiuni extraordinare a Consiliului 

ArabeLigii
15 (Agerpres). — Situația 
a continuat, joi, să se de-

BEIRUT 
din Liban ________
terioreze, cu toate că nici una dintre 
grupările implicate nu a anunțat în 
mod oficial că ultimul acord de în
cetare a focului ar fi luat sfîrșit.' 
Luptele din ce în ce mai intense, la 
Beirut și în alte părți ale Libanului, 
s-au soldat în ultimele 24 de ore cu 
cel puțin 74 morți și 150 de răniți.

în acest timp, negocierile privind 
soluționarea politică a conflictului 
trenează și grupările rivale s-au 
acuzat,, joi, reciproc de încălcarea 
înțelegerii privind suspendarea osti
lităților.

succesiv, la Beirut, pe Kamal Joum- 
blatt, liderul Partidului socialist 
progresist libanez, Saeb Salam, fost 
prim-ministru, și Abdel Osseirane,' 
ministrul economiei, comerțului și 
justiției. Aceste întrevederi, se in
dică din sursă palestineană, s-au re
ferit la aprovizionarea cu alimente 
a regiunilor controlate de forțele pro
gresiste.

★
Yasser Arafat, președintele Comi

tetului Executiv al Organizației pen
tru Eliberarea Palestinei, a întîlnit

★
BAGDAD. — Guvernul irakian, in

formează agențiile de presă, a cerut 
tinerea unei sesiuni extraordinare a 
Consiliului Ligii Arabe pentru a exa
mina situația din Liban. Reprezen
tantul Irakului la Liga Arabă a pre
zentat miercuri o notă în acest sens 
lui Mahmud Riad, secretarul general 
al organizației panarabe.

Președintele S.U.A. despre
relațiile americano-chineze

Creșterea prețurilor 
in țările Pieței comune

PRAGA 15 — Corespondentul A- 
gerpres transmite : La 15 aprilie s-au 
încheiat dezbaterile pe marginea do
cumentelor prezentate Congresului 
al XV-lea al P.C. .din Cehoslqyacia. 
Șefii unor delegații ale partidelor co
muniste și muncitorești, socialiste și 
mișcări de eliberare națională au 
adus congresului salutul partidelor 
pe care le reprezintă.

în Încheierea dezbaterilor a luat 
cuvintul secretarul general 
P.C. din Cehoslovacia, 
Gustav Husak.

După-amiază s-a trecut
punct de pe ordinea de zi : alegerea 
organelor centrale conducătoare ale 
P.C. din Cehoslovacia.

al C.C. al 
tovarășul

la ultimul

Miting alprieteniei româno-tehoslovace
Delegația Partidului Comunist Ro

mân, condusă de tovarășul Emil 
Bobu. membru al Comitetului Poli
tic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., 
vicepreședinte al Consiliului de Stat, 
care participă la lucrările celui de-al 
XV-lea Congres al P.C. din Ceho
slovacia. a fost, în .cursul zilei de joi, 
oaspetele orașului. Hradec Kralove, 
capitala regiunii Cehia de Est.

Delegația P.C.R. a vizitat orașul și 
uzinele 
bruarie 
vități a 
miting 
slovace.

Secretarul Comitetului regional 
Cehia de Est al P.C. din Cehoslova
cia, Ales Novotny, a adresat comu
niștilor, întregului popor român un 
cald și tovărășesc salut.

Mulțumind, tovarășul Emil Bobu » 
relevat succesele obținute după in
staurarea orînduirii socialiste de po
poarele Cehoslovaciei în dezvoltarea

constructoare de mașini „Fe- 
victorios". în sala de festi- 
uzinelor a fost organizat un 
al prieteniei româno-ceho-

economiei, științei și culturii. în ridi
carea nivelului de trai material și 
spiritual. El s-a referit Ia îndelunga
tele tradiții de prietenie și solidari
tate ce leagă partidele și popoarele 
noastre, subliniind că prietenia ro- 
mâno-eehoslqvacă a fost puternic ci
mentată în timpul celui de-al doilea 
război mondial prin lupta dusă 
armata română și detașamentele 
patrioți cehi și 
armata sovietică, 
tași români au 
singe în luptele 
popoarelor și pămîntului Cehoslova- 

. ciei prietene de sub : ocupația hitle- 
ristă. Relevînd că în anii construc
ției socialiste colaborarea dintre par
tidele și popoarele noastre s-a ridi
cat pe un plan superior, găsindu-și 
concretizarea în însăși politica de 
stat a celor două țări, vorbitorul a 
încheiat adresind întregului popor 
cehoslovac urări de succese tot mai 
mari în intensa activitate de edifi
care a societății socialiste.

CIUDAD DE MEXICO 15 (Ager
pres). — Președintele 
Luis Echeverria Alvarez, 
prof, dr, docent Mihnea 
președintele Academiei 
sociale și politice a Republicii So
cialiste România, care vizitează Me
xicul la invitația Consiliului național 
al populației.

Cu acest prilej. Mihnea Gheorghiu 
a transmis președintelui Mexicului și 
doamnei Esther Zuno de Echeverria 
un salut prietenesc și urări de sănă
tate și fericire, de prosperitate po
porului mexican din partea tovară
șului Nicolae Ceaușescu. președintele 
Republicii Socialiste România, și a 
tovarășei Elena Ceaușescu.

Mulțumind pentru deosebita aten
ție. Luis Echeverria a evocat cu plă
cere convorbirile avute cu șeful sta
tului român, precum și celelalte ma-

Mexicului, 
a primit pe 
Gheorghiu, 
de științe

nifestărl ale bunelor relații româno- 
mexicane și a rugat să se transmită 
un cald salut președintelui Nicolae 
Ceaușescu și respectuoase omagii 
tovarășei Elena Ceaușescu, reinnoind 
expresia celor mai bune sentimente 
de prietenie care leagă cele două 
popoare frățești de peste mări.

în cursul vizitei în Mexic. Mihnea 
Gheorghiu a avut întrevederi cu 
prof. Mario Moya Palencia, președin
tele Consiliului național al popu
lației, ministrul de interne al guver
nului mexican, ing. arh. Antonio 
Calzada, guvernatorul statului Quer- 
retaro. dr. Francisco Luna Khan. gu
vernatorul statului Yucatan, și cu alte 
personalități ale vieții social-politice 
și culturale, în cursul cărora au. fost 
abordate probleme legate de extin
derea relațiilor cultural-științifice 
dintre Mexic și România.

O. N. U.

de 
de 
de 

os-
de

slovaci. alături 
Peste 65 000 de 
dat tributul lor 
pentru eliberarea

PNOM PENH

Orientările de politica interna si externi
ale Cambodgiei Democrate

• METEORITUL RE
GĂSIT La 13 noiembrle anul 
trecut a fost semnalată căde
rea unui meteorit în Marea in
terioară a Japoniei. Pe urmele 
corpului ceresc a pornit o ex
pediție specială, sub egida Mu
zeului național nipon. Vapoare 
și elicoptere, înzestrate cu apa
ratura necesară investigațiilor 
subacvatice, au cercetat minu
țios zona fără să fi avut pînă 
acum vreun succes aparent. Zi
lele acestea însă, presa niponă 
a făcut cunoscut că șeful expe
diției a identificat pe una din 
înregistrările submarine făcute 
de camerele de luat vederi în 
apropierea insulei Take Shima, 
un uriaș bloc de piatră care se 
pare că este tocmai obiectul 
mult căutat. Atît imaginea, cit 
și datele furnizate de stația 
seismică din prefectura Okaya
ma care a înregistrat căderea 

.meteoritului au permis spe
cialiștilor să aprecieze eă este 
vorba de cel mai 
meteoriții 
pe globul nostru terestru.

mare dintre
identificați ca atare

Dezbaterile din Consiliul de Securitate
în problema Timorului de Est

WASHINGTON 15 (Agerpres). - 
Președintele Ford a declarat miercuri
— cu prilejul ceremoniei prestării 
jurămîntului de către Thomas Gates,' 
noul șef al Biroului de legătură ame
rican la Pekin — că dezvoltarea 
unor relații durabile și constructive 
eu R.P. Chineză constituie „un ele
ment esențial" al politicii externe a 
Statelor Unite. S.U.A. și R.P. Chine
ză — a precizat președintele S.U.A.
— „nutresc aceeași preocupare ca 
lumea să rămînă liberă de dominație 
prin forță militară sau intimidare". 
El a adăugat că, datorită dialogului 
constructiv stabilit între cele două 
țări, „în prezent sintem în măsură 
să întărim cooperarea și acțipnea 
noastră paralelă în ce privește nu
meroase probleme mondiale".

BRUXELLES 15 (Agerpres). - Co
misia Pieței comune a dat publici
tății la Bruxelles datele statistice cu 
privire la creșterea prețurilor in ță
rile membre ale C.E.E. în perioada 
1972—1975. Datele - - -
landa prețurile au 
perioadă cu 58 la 
cu 57 la sută. în 
sută, în Danemarca — cu 38 Ia sută, 
în Belgia și Franța cu 36 la sută. în 
Olanda — cu 31 la sută, în Luxem
burg — cu 29 la sută, iar în R.F. 
Germania — cu 21 la sută.

arată că în Ir- 
crescut în această 
sută, în Anglia — 
Italia — cu 54 la

NATIUNILE UNITE 15 (Agerpres). 
— Consiliul de Securitate al O.N.U. 
și-a continuat, miercuri seara, dez
baterile asupra situației din Timorul 

. de Est. După cum s-a anunțat, reu
niunea are loc în conformitate cu 
rezoluția adoptată la 22 decembrie 
1975, prin care, subliniind necesita
tea menținerii integrității teritoriale 
și a desăvirșirii procesului de deco
lonizare 
consiliul 
ziată a 
pătruns 
la începutul lunii decembrie.

Luînd cuvîntul, reprezentantul Ifr 
doneziei a 
pele țării 
contribuie 
securității 
forțele indoneziene nu intenționează 
să părăsească Timorul de Est, vor
bitorul a afirmat că locuitorii aces
tuia ar fi hotărît integrarea completă

a fostei colonii portugheze, 
reclama retragerea neîntir- 

trupelor indoneziene ce au 
în zona răsăriteană a insulei

susținut, din nou, că tru- 
sale au fost chemate 
la menținerea ordinii 
în teritoriu. Adăugind că

să 
Si

a teritoriului la Indonezia. Această 
afirmație a fost puternic combătută 
de reprezentantul Frontului Revolu
ționar pentru Independența Timoru
lui de Est (FRETILIN). în ciuda 
intervenției miiitare indoneziene, a 
spus el, forțele FRETILIN controlea
ză în prezent peste 80 la 
teritoriu.

Reprezentantul Australiei 
mat sprijinul țării sale față 
rațiile poporului din Timorul 
Est de a decide singur asupra viito-» 
rului statut al teritoriului. El a ce
rut Națiunilor Unite să intervină 
pentru respectarea acestui drept și a 
propus, totodată, efectuarea unei noi 
misiuni în insulă de către reprezen
tantul special al secretarului general, 
Vittorio Winspeare-Guicciardi. în ve
derea consultării tuturor părților.

Pentru respectarea dreptului la 
autodeterminare al poporului din Ti
morul de Est s-a pronunțat și re
prezentantul Filipinelor.

sută din

a expri- 
de aspi

de

PNOM PENH 15 (Agerpres). — 
După cum s-a mai anunțat, Aduna
rea Reprezentanților 
Cambodgiei Democrate s-a 
în prima 
prilie.

într-un 
siunea a 
rilor generale de la 20 martie 
constatind că ele au avut loc în con
formitate cu legea constituțională a 
tării. Toți deputății aleși sint repre
zentanți autentici ai muncitorilor, ță
ranilor. ai altor categorii muncitoare 
ale poporului și ai armatei revolu
ționare. care au participat la lupta 
revoluționară împotriva imperialis
mului. colonialismului și neocolonia- 
lismului și rrfarionetelor lor. iar în 
prezent sînt angajați cu entuziasm 
in construcția și apărarea țării.

După numirea Prezidiului de Stat 
al Cambodgiei Democrate și desem
narea guvernului, Adunarea Repre
zentanților Poporului a adoptat, în 
unanimitate, orientările politicii in
terne și externe care vor fi urmate 
în viitor de cele două organe condu
cătoare în stat., în acest sens, comu
nicatul sesiunii relevă necesitatea 
consolidării și dezvoltării, cu un simț 
al responsabilității față de revoluție,

Poporului a 
întrunit 

sa sesiune între 11 și 13 a-

comunicat se arată că se- 
examinat rezultatele alege- 

a.c„

Manifestările prilejuite

/

agențiile de presă transmit
Deschiderea Tîrguluî

ROMA 15 — Corespondentul Ager
pres transmite : La Milano și-a des
chis porțile cea de-a 54-a ediție a 
Tîrgului internațional, care reunește 
peste 500 de expozanți din 83 de 
țări din Europa, Asia, Africa și 
America Latină.

Expresie a continuei dezvoltări a 
raporturilor de colaborare și coope
rare economică dintre România și 
Italia, țara noastră participă și în 
acest an la tîrgul de la Milano, fi
ind prezentă cu un birou comercial 
la care sînt reprezentate majorita
tea întreprinderilor românești de 
comerț exterior, care prezintă mo
toare electrice, convertizoare de su
dură, lămpi cu incandescență șl 
lămpi cu vapori, precum și case pre
fabricate.

Delegația Academiei „Ște
fan Gheorghiu",condusă de t0* 
varășul Leonte Răutu, președintele 
consiliului de conducere și rector al 
academiei, a vizitat, in cursul șede
rii Sale în Iran, Centrul iranian de 
management. Institutul de manage
ment industrial, Centrul de pregătire 
a cadrelor pentru administrația de 
stat, precum și colegiul de admini
strație publică al Universității Tehe
ran. In cursul întîlnirilor avute s-a 
procedat la un larg schimb de ex
periență și de opinii și s-au exami
nat căile de continuare a contacte
lor între Academia „Ștefan Gheor
ghiu" și organismele de specialitate 
din Iran.

Vicepreședintele R. A. 
Egipt, ^asn’ Mubarak, va efectua, 
incepind 
in R. P. 
rul „Al 
oficialitățile chineze, 
vor fi consacrate ................... ... —-
de extindere a relațiilor economice, 
politice și in alte sfere de activitate 
dintre cele două țări.

de sîmbătă. o vizită oficială 
Chineză — informează zia- 
Ahram“. Convorbirile cu 

scrie ziarul, 
examinării căilor'

Senatorul democrat ame
rican Mike Mansfield, aflat în vi
zită la Tokio, s-a pronunțat pentru 
retragerea tuturor forțelor americane 
din Coreea de sud.

ALGER

Convorbiri polono-bulga- 
j*g La Varșovia au început convor
birile între Piotr Jaroszewicz. pre
ședintele Consiliului de Miniștri al 
R. P. Polone, și Stanko Todorov, 
președintele Consiliului de Miniștri 
al R. P. Bulgaria, sosit în vizită ofi
cială la Varșovia. Părțile discută pro
bleme ale colaborării politice și eco
nomice bilaterale.

Secretarul de stat al 
S.U.A., Henry Kissinger, și minis
trul afacerilor externe al Greciei. Di
mitrios, Bi’tsios, au parafat joi la 
Washington un acord-cadru privind 
menținerea prezenței militare ame
ricane pe teritoriul grec. Documentul 
constituie baza unui acord detaliat 
ce urmează a fi negociat de cele două 
părți în următoarele luni. Potrivit 
agenției U.P.I., Statele Unite vor fur
niza Greciei in următorii patru ani, 
în schimbul utilizării instalațiilor pe 
care le dețin pe teritoriul grec, o asis
tență militară totalizind 700 milioane 
dolari.

Continuindu-și turneul tn 
Grecia, ansamblul teatrului 
„Constantin Nottara" din Bucu
rești a susținut, miercuri seara, 
pe scena „Naționalului" din 
Atena, un spectacol de pală cu 
piesa „întoarcerea la Mycene" 
de Evanghelos Aver.of Tositsa. 
La spectacol au participat pri
mul ministru al Greciei, Con
stantin Karamanlis. membri ai 
guvernululj, intre care Averot 
Tositsa. autorul piesei, lideri ai 
partidelor politice. Spectacolul 
a fost îndelung aplaudat de a- 
sistență. în pauza spectacolului, 
premierul Constantin Karaman
lis si celelalte oficialități grecești 
s-au întreținut cordial cu artiștii 
români, felicitîșiA,u-i călduros 
pentru măiestria lor interpreta-

a națiunii și poporului'cambodgian, a 
unității națiunii și întregului popor, 
păstrînd vigilența revoluționară pen
tru apărarea țării, independentei, su
veranității și integrității teritoriale 
in cadrul frontierelor actuale. Tre
buie consolidată și dezvoltată, se a- 
rată în continuare în comunicat, uni
tatea întregului popor pentru a lan
sa ofensiva pe toate fronturile în 
toate domeniile productive, în special 
în, agricultură, pentru promovarea 
producției de bunuri de existentă. în 
vederea îmbunătățirii rapide a con
dițiilor de viață ale poporului și, în 
același timp, pentru a impulsiona 
reconstrucția națională.

Tn ceea ce privește politica exter
nă, documentul subliniază necesita
tea continuării liniei politice de in
dependență, pace, neutralitate și ne
aliniere a Cambodgiei Democrate. 
De asemenea, se afirmă necesitatea 
consolidării și dezvoltării solidarită
ții și prieteniei cu toate mișcările re
voluționare, cu toate țările prietene 
din lume, în lupta împotriva impe
rialismului, colonialismului, neocolo- 
nialismului și tuturor forțelor reac
ționare, pentru cauza revoluției, in
dependență reală, pace, democrație, 
prietenie și progres social în lume.

de aniversarea victoriei

poporului khmer
PNOM PENH 15 (Agerpres). — Tn 

Cambodgia au început joi manifes
tările festive consacrate împlinirii, la 
17 aprilie, a unui an de la elibera
rea capitalei țării. Pnom Penh. și a 
întregii Cambodgii de sub dominația 
fostului regim reacționar. Această

acțiuni ale studenți-
care au participat și cadre

Noi 
lor, la 
didactice, împotriva proiectului de 
reformă a sistemului de învățămint 
superior preconizat de guvern au 
avut loc joi în toate centrele univer
sitare ale Franței. Deoarece acțiuni
le studenților au luat amploare, gu- 
vernul a decis să amîne pentru mo
ment punerea in aplicare a proiec
tului de reformă.

Congresul U,G.T. din Spa- 
jțțțj. La Madrid s-au deschis, joi, 
lucrările celui de-al XXX-lea Con
gres al Uniunii Generale a Muncito
rilor din Spania (U.G.T.). Congresul, 
autorizat de guvern, reunește 500 de 
delegați din țară și străinătate. Ulti
mul congres public al U.G.T. a avut 
loc în anul 1932.

Guvernele Elveției și Mo- 
iambicului au hotăr,t sâ stabi* 
lească relații diplomatice la nivel de 
ambasadă — s-a anunțat oficial în 
capitalele celor două țări.

Fostul președinte al Co
lumbiei *n Perioada 1946—1950, li
der al Partidului conservator, Ma
riano Ospina Perez, a încetat din 
viață la Bogota, în urma unui atao 
de cord.

RIO DE JANEIRO PARIS

Planul „Comedor" 1

1 • COMPUTERUL GRĂ
DINAR Pornind de 'a pcemt- 
sa că prin asigurarea 
ții optime de creștere 
Ipr se poate renunța 
ratele chimice de combatere a 
dăunătorilor, cercetătorii olan
dezi în domeniul legumiculturll 
au recurs, în căutarea acestor 
condiții ideale, la serviciile unul 
computer. La centrul de cerce
tări de la Naaldwijk, un număr 
de 24 de sere sînt supraveghea
te de un computer, care înre
gistrează și reglează cu preci
zie instalațiile de încălzire a 
aerului și solului pe baza unul 
program. Zilnic circulă între 
aparatele de climatizare și mă
sură. pe de o parte, și creierul 
electronic, pe de altă parte, 
circa un milion da comenzi șl 
date.

de condi- 
a plante- 
la prepa-

zi. care marchează, finalul victorios 
al luptei armate a poporului khmer 
împotriva agresiunii imperialiste și a 
reacțiunii interne, este aniversată ca 
sărbătoare națională a Cambodgiei 
Democrate.

Reprezentanți ai mișcării 
progresiste din S.U.A.,com* 
ponenți ai brigăzii „Venceremos", au 
sosit în Cuba pentru a participa la 
lucrări de construcție în mediul ru
ral. Acesta este cel de-al nouălea 
grup de tineri nord-americani sosiți 
la Havana după anul 1970.

Premierul britanic Jame* 
Callaghan a procedat, miercuri, la 
o miniremaniere a cabinetului său, 
modificările în componența acestuia 
vizind unele posturi de secretari de 
stat. Printre noii numiți se numără 
Edward Rowlands, devenit ministru 
de stat la Foreign Office, în locul 
lui David Ennals. desemnat săptă- 
mina trecută in funcția de ministru 
pentru problemele sociale. Au mai 
fost numiți secretari de stat Bryn- 
mor John (Ministerul de Interne), 
Dickson Mabon (Ministerul Ener
giei), Gregor Mafkenzie (pentru pro
blemele Scoliei) și Dennis Concan- 
non (pentru Irlanda de Nord).

Uîl avion aPartinînd Compa
niei petroliere naționale din Argen
tina s-a prăbușit, miercuri, în apro
pierea orașului Neuquen. Agenția 
Noticias .menționează că nu există 
nici un supraviețuitor printre cele 
36 de persoane care se aflau la bor
dul aparatului. Sursa cih;tă preci
zează că avionul a explodat în zbor.

• POPULARITATEA LUI 
GOETHE. Din datele publi
cate în ultimul „Anuar Goethe" 
reiese că operele marelui scri
itor german se bucură în con
tinuare de mare popularitate. 
Intr-un interval de șase luni au 
fost editate, în întreaga lume, nu 
mai puțin de 316 lucrări pe mar
ginea vieții și activității sale 
multiple de poet, dramaturg, ro
mancier, botanist etc. Dintre 
scrierile sale, „Faust" continuă să 
fie cea mai apreciată.

• ANTICORPI LA CO
MANDĂ. Cercetători d. 1» 
Institutul național al sănătății 
din S.U.A. consideră că. în cu- 
rind, vor putea fi fabricați 
anticorpi sintetici, pentru a 
proteja organismul uman împo
triva bacteriilor, virușilor și 
altor agenți patogeni. Un pre
țios, punct de plecare în aceas
tă direcție îl constituie descope
rirea structurii anticorpilor, 
care, după cum se știe, sînt 
substanțe proteinice elaborate 
de organism ca mijloc de apă
rare împotriva corpurilor străi
ne. Structura lor ar fi trilobară, 
anticorpii fiind alcătuiți din 
două lanțuri scurte de proteine 
și unul lung. Datorită unei 
flexibilități deosebite, forma lor 
poate varia, aducind fie cu un 
Y, fie cu un T. Cercetătorii au 
și construit un model tridimen
sional, deosebit de util, ca 
prim pas în vederea creării 
anticorpi pe calea sintezei.

un 
da

• RECLAMĂ INVO
LUNTARĂ. Numele blamat 
al firmei care a făcut atîta 
vîlvă în ultimul timp — „Lock
heed" 
aceia 
ea, a 
doxal, 
unui 
nez, Hiroe Mijashima. Cînd în 
urmă cu cîțiva ani acesta cum
păra de la firma „Lockheed" un 
avion scos 
transforma 
rant, nimic _____  . .
teșită din comun. îndată 
ce scandalul „Lockheed" a în
ceput să facă înconjurul lumii, 
modestul restaurant — prea 
modest chiar și pentru a-și face 
reclamă — botezat la repezeală 
„Lockheed-restaurant", a în
ceput să se bucure de afluență 
de public și să 
ritabil punct de

— compromițînd pe toți 
ce au avut de-a face cu 
contribuit, in mod para- 
la reușita comercială • 
mic întreprinzător japo-

din uz pentru a-1 
!ntr-un mic restau- 
nu anunța o afacere 

însă

devină un ve' 
atracție.

Capitală a unei țărî 
Înscrise cu hotărire pe 
orbita dezvoltării eco
nomice și sociale de 
sine stătătoare. Alge
rul își construiește în 
continuare edificii mo
derne. noi cartiere da 
locuințe, largi bulevar
de. Schelele construc
țiilor sînt elemente 
nelipsite ale cotidianu
lui. Pilcurile de case 
albe, în stil arab, în
șirate pe terasele unor 
stînci abrupte, speci
fice zonei în care se 
află, au fost întregite 
cu blocuri impunătoa
re din beton și sticlă. 
Ele se prelungesc a- 
cum, peste coamele u- 
nor coline din împre
jurimi, cu noi zone de 
locuințe, implantate 
printre grădini cu flori 
și zone cu palmieri, 
pini, eucalipți. însem
nele modernității sînt 
armonios integrate in 
tradiționalele elemente 
arhitectonice orienta
le. Dat recent în folo
sință. 
RASSI". a 
tă domină 
figurează, 
nalitatea 
rod al 
creatoare, edificiile vii
toare ale Algerului.

De curînd. autori
tățile algeriene au e- 
laborat un plan de

hotelul „AU- 
cărui silue- 
orașul. pre- 
prin origi- 
construcției, 

unei fantezii

descongestionare și 
modernizare a capita
lei. a cărei populație 
este în continuă creș
tere. imprimînd orașu
lui un ritm de dez
voltare altădată de 
neconceput. Potrivit a- 
cestui plan, cunoscut 
sub numele de „CO
MEDOR" — după de
numirea Comitetului 
algerian* pentru urba
nism — se ya proce
da la transferarea. în- 
tr-o regiune situată la 
circa 20 km de cen
trul Algerului, pe țăr
mul dantelat al Medi- 
teranei, la est de rîul 
El Harach, a princi
palelor instituții gu
vernamentale. admi
nistrative și comer
ciale. precum și a car
tierului 
Planul 
prevede 
în acest 
puțin de 26 
turn, alte edificii pu
blice. sediul Adunării 
Populare Naționale, un 
centru de calcul, hote
luri străjuite de ma
gazine de tip univer
sal. Nu vor lipsi nici 
unitățile prestatoare 
•de servicii, precum și 
școli, așezăminte sa
nitare etc. Desconges
tionarea și moderni
zarea capitalei alge
riene mai include șl

diplomatic. 
„COMEDOR" 

a se construi, 
scop, nu mai 

blocuri-

zone-
unor

In 
a 
depozite 
precum 

in-

transferarea, 
le periferice, 
industrii și 
de materiale, 
și reorganizarea
tegrală a transportu
lui urban în funcție 
de amplasamentul noi
lor instituții, ca și de 
legarea 
cestora. 
străzi, 
de port . _
viară. aflate și ele în- 
tr-un stadiu de moder
nizare corespunzător 
traficului tot mai in
tens pe care îl cunosc.

La elaborarea pla
nului „COMEDOR" 
s-a apelat la serviciile 
cunoscutului arhitect 
Oscar Niemeyer, unul 
din autorii principali 
ai cutezătoarelor pro
iecte după care a fost 
construită Brasilia și 
care a mai proiectat și 
alte edificii algeriene, 
între care moderna u- 
niversitate din orașul 
Constantine.

Algerul, capitală

directă a a- 
prin auto- 

de aeroport, 
și gara fero-

a 
unei țări în plină în
florire. este 
simbolizeze 
vintul său 
întregului 
drumul propășirii sale 
multilaterale.

chemat să 
prin a- 

eforturile 
popor pe

Mircea
S. 1ONESCU

„Conflictul încălțămintei
Declanșat cu un an 

tn urmă, cînd autori
tățile de la Washington 
au instituit suprataxe 
asupra exporturilor 
braziliene de încălță
minte, 
prețurile scăzute 
acestora 
sidiilor 
tale) ar 
dustria 
S.U.A., 
„conflict 
lor" a revenit în ac
tualitate odată cu re
comandarea Comisiei 
americane pentru co
merț internațional de 
a se fixa noi supra
taxe. Casa Albă ur
mează să se pronun
țe foarte curînd asu
pra recomandării și, 
in cazul că ar apro
ba-o, majorările taxe
lor vamale ar ajunge 
pînă Ia 40 Ia sută, ceea 
ce stîrnește, de pe a- 
cum, o explicabilă ne
liniște în rîndurile pro
ducătorilor de încălță
minte brazilieni. Nu 
mai puțin preocupate 
se arată și autoritățile, 
dat fiind că industria 
de încălțăminte este u- 
nul din sectoarele cele 
mai dinamice ale eco
nomiei braziliene, eu o 
producție ce aproape

Misterul unui naufragiu

sub motiv că 
ale 

(datorate sub- 
guvernamen- 
amenința in- 
respectivă a 

așa-numițul 
al pantofi-

s-a dublat în ultimii 
cinci ani și cu o sub
stanțială creștere a 
exporturilor. Anul tre
cut, vînzările de încăl
țăminte pe piața ex
ternă au atins 37 la 
sută din totalul pro
ducției acestei ramuri, 
principalul debușeu 
fiind S.U.A. (42 mi
lioane de perechi). Dar 
recomandările privind 
majorarea drastică a 
taxelor vamale întu
necă perspectivele ex
porturilor 
readuci nd 
riscurile 
implică 
excesivă de o singură 
piață. Producătorii de 
încălțăminte speră în 
eventualele rezultate 
ale demersurilor gu
vernului brazilian pe 
lingă autoritățile no“rd- 
americane. însă în ge
nere o soluție de du
rată se așteaptă. în 
primul rînd, ca urma
re a eforturilor, vizi
bile în ultima vreme, 
de diversificare a pie
țelor de desfacere. .în 
această privință, re
prezentanți ai cercu
rilor de afaceri au fă
cut declarații în sen
sul că țările socialiste, 
statele din Orientul

braziliene, 
în atenție 
pe care le 
dependența

Mijlociu șt din alte 
zone ale lumii repre
zintă alternative va
loroase pentru relațiile 
generale de import
export ale economiei 
braziliene, amenințate 
de restricții pe piața 
S.U.A. „Potențialul ță
rilor socialiste este 
foarte mare — declara 
Nelson Palermo, pre
ședintele unui cunos
cut grup de afaceri. E- 
xistă posibilitatea de a 
face schimburi reci
proc avantajoase de 
produse, eliminînd ast
fel o parte a defici
tului balanței noastre 
comerciale". Ideea di
versificării parteneri
lor comerciali face o- 
biect de comentarii și 
în paginile presei bra
ziliene. Astfel, ziarul 
„O Estado de Săo 
Paulo" scria recent : 
„Nemaifiind în mă
sură să suporte defi
citul din balanța sa 
cu S.U.A. (1.5 miliar
de dolari anul trecut), 
Brazilia va trebui 
să-și îndrepte privirea 
spre noi zone de acti
vitate".

Valentin 
PĂUNESCU

...Sub un vint de 150 
km la oră. izbit de ta
lazuri de 15 metri 
înălțime, un uriaș pe
trolier este rupt ' în 
două tn apropierea 
insulei Ouessaut.

Naufragiul superpe- 
trolierului ..Olympic 
Bravery" reține de cî- 
teva săptămîni atenția 
ziarelor franceze, 
un deplasament 
275 000 tone. ..Olympic 
Bravery" tocmai pără
sise 
drum 
unde 
corat 
timp, 
menzi. O pană de mo
tor l-a lăsat insă pra
dă valurilor care l-au 
aruncat pe stîncile de 
lingă insula Ouessaut. 
încercările de remor- 
care au dat greș, iar 
ultima furtună care a 
zguduit coastele bre
tone și Marea Mînecii 
l-a rupt ca pe o 
tie de chibrituri, 
fel s-a scufundat 
mai mare navă 
istoria marinei.

Din fericire, 
era gol. poluarea 
provocată doar de re
zervele sale de carbu
rant. Dacă era încăr
cat ? Specialiștii nici 
nu vor să-și imagineze 
această ipoteză. Tot 
mai multi dintre ei

Cu 
de

portul Brest în 
spre Norvegia, 
urma să fie an- 
pentru mai mult 
din lipsă de co-

cu-
Ast- 
cea 
din

vasul 
fiind

încep să se întrebe 
însă cum de a fast 
posibilă catastrofa. 
Marinarii afirmă că 
un naufragiu este, de 
cele mai multe ori. o 
taină a mării. în ca
zul de fată misterul 
începe să fie elucidat. 
După oprirea acciden
tală a motoarelor, e- 
chipajul n-a lansat în 
eter obișnuitul și obli
gatoriul „S.O.S.". De 
ce ?

Această întrebare, șl 
altele, au adus în ac
tualitate problema su- 
perpetrolierelor de 
sute de mii de tone 
în contextul crizei e- 
conomice occidentale. 
Doar în urmă cu cîți- 
va ani un armator 
putea acoperi costul 
unui petrolier . uriaș, 
circa 250 milioane de 
franc), în numai 
ani de exploatare, 
trași de profituri 
pide. armatorii au
mandat vase tot mai 
mari. Ce-a urmat se 
cunoaște : criza ener
getică. recesiunea eco-' 
nomică in toate țările 
capitaliste. reducerea 
consumului de petrol, 
în consecință, aproxi
mativ un sfert din to
najul mondial al pe
trolierelor depășește 
acum necesitățile de 
transport. Si tot acum

trei
A-
ra- 
co-

încep să lasă dintr-o 
serie de șantiere na
vele comandate înain
tea crizei. Prima reac
ție a proprietarilor 
este acum de a le vin
de cît mai repede. Dar 
ele nu-și găsesc cum
părători nici la o trei
me din preț, iar în
treținerea unui super
tanker. chiar ancorat 
tn radă. îl costă pe 
armator 100 000 franci 
pe zi. Lumea nababi
lor maritimi e în de
rută : pierderile se ci
frează în miliarde.

Si atunci 7 Printr» 
bătrînii marinari, al
biți în transportul pe
trolier. se zvonește că, 
în definitiv, cel mai 
bun lucru pentru un 
armator rămîne acela 
de a-și pierde 
aruncindu-1. la nevoie, 
chiar și pe 
Compania de asigu
rări va plăti. Și, în- 
tr-adevăr, compania 
,.Lloyds" a decis să 
despăgubească pe pro
prietar cu 220 milioa
ne franci...

Dar. deocamdată, nu 
se știe ce va stabili 
ancheta asupra eșuă
rii lui „Olympic Bra
very".

• POLO
FANȚI. Un meci cu totul ne* 
obișnuit 
putat în 
Pentru 
jocului 
s-au deplasat călare nu pe cai, 
ci pe... elefanți, fiecare pachi
derm purtînd în spate cîte doi 
jucători : unul, așezat în față, 
dirija animalul, celălalt lovea 
mingea cu un fel de crosă 
lungă de doi metri. Un plus de 
inedit l-a adus faptul că elefan
ții au dovedit o vneașteptată pa
siune 
marcheze pe cont propriu, 
ajutorul... trompei, spre mare» 
satisfacție a spectatorilor 1

CU ELE

de polo călare s-a dis- 
orașul indian Jaipur, 

prima dată în analele 
de polo competitorii

sportivă, încercînd să
cu

t

vasul,

stînci.

Pani
DIACONESCU

—

• PROLIFERAREA DIA
BETULUI. în Statele Unit» 
diabetul a devenit un adevărat 
flagel, aproape tot atît de te
mut cum sint maladiile corona
riene sau cancerul. într-un ra
port prezentat Congresului de 
Comisia națională pentru proble
mele diabetului se arată că, în 
momentul de față, 10 milioane 
de americani suferă de această 
maladie. Același document re
levă o creștere alarmantă a ca
zurilor de îmbolnăvire : din 1965 
pînă în 1973 numărul suferinzi
lor a crescut cu 50 la sută. în
tr-un singur an, 1975, au dece
dat din cauza diabetului și a 
complicațiilor provocate de a- 
eeastă boală 338 000 de persoana.
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