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Cnr.~.. _■ Național al Frontu-, 
ii Unității Socialiste a exami

LUCRĂRILE SESIUNII

concrete în domeniul respectiv 
pentru aplicarea în viață a ho- 
tărîrilor Congresului 
al partidului.

Dezbătînd Raportul 
re la organizarea și 
rea activității de control ob
ștesc, pl 
țațele b> 
domeniu, 
propuse, 
necesitatea 
continuare a activității de co
ordonare unitară de către consi
liile Frontului Unității Socialiste 
a controlului obștesc, .asigurînd 
antrenarea la această largă ac
țiune cu caracter democratic a 
opiniei publice, a maselor ce
lor ce muncesc în vederea mo
bilizării tot mai puternice a re
surselor materiale și umane de 
care dispunem, pentru îndepli
nirea sarcinilor economico-so- 
ciale prevăzute în planurile de 
stat, pentru ridicarea perma
nentă a nivelului de trai ma
terial și spiritual al celor ce 
muncesc.

Plenara Consiliului Național a 
hotărit organizarea în cursul a- 
cestui ari a unei consfătuiri pe 
țară cu privire la activitatea de 
control obștesc desfășurată de 
organizațiile componente ale 
F.U.S.

Plenara a aprobat activitatea 
de relații externe a Consiliului 
Național al Frontului Unității 
Socialiste desfășurată în anul 
1975 pe linia dezvoltării legătu
rilor de prietenie și colaborare 
cu organizații similare din ță
rile socialiste, cu partide și miș
cări democratice, progresiste, an- 
tiimperialiste dintr-un mare nu
măr de țări ale lumii, apreciind 
că aceasta reprezintă o contri
buție importantă la aplicarea în 
viață a politicii axterne a Parti
dului Comunist Român, a Repu
blicii Socialiste România.

Plenara a adoptat planul de 
relații externe al Consiliului 
Național al Frontului Unității 
Socialiste pe anul 1976, apre
ciind că acțiunile prevăzute se 
înscriu în spiritul hotărîrilor 
Congresului al XI-lea al P.C.R. 
de promovare pe plan interna
țional a unor relații de prietenie 
și colaborare între popoare, de 
respect al libertății, independen
tei și suveranității naționale a 
tuturor statelor, de deplină ega
litate între toate națiunile lumii. 
Plenara a aprobat constituirea 
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 libertă
ții și independenței naționale a 
popoarelor, pentru progres social 
în întreaga

noștințelor științifice de către 
consiliile Frontului Unității So
cialiste. in vederea lărgirii ori
zontului ideologic, politic și cul
tural al celor ce muncesc și 
creșterii capacității lor de a în
țelege și interpreta in mod just, 
de pe pozițiile concepției mate- 
rialist-dialectice. fenomenele din 
natură și societate, de a aplica 
politica internă și externă a 
partidului nostru de făurire a 
societății socialiste multilateral 
dezvoltate si înaintare a Româ
niei spre comunism.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
subliniind importanța deosebită 
pentru dezvoltarea societății 
noastre a hoțăririi Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R. 
de a se ține in cursul 
an Congresul educației 
si culturii socialiste, a 
Consiliului Național al 
lui Unității Socialiste sâ-și asu
me răspunderea de a convoca, 
organiza și asigura buna desfă
șurare a acestui congres.

Propunerea a fost însușită și 
adoptată in unanimitate de Ple
nara Consiliului Național al 
Frontului Unității Socialiste.

Consiliul Național a adoptat 
ordinea de zi a Congresului e- 
ducatiei politice . și 
soci 
aibă loc 
nie a.c. 
de zi a 
politice 
stabilită 
toarea :

1. — Cu privire la activitatea 
de înfăptuire a hotăririlor Con
gresului al XI-lea. a prevederi
lor Programului P.C.R.. referi
toare la educația oamenilor 
muncii in spiritul patriotismu
lui socialist și al solidarității 
internaționale cu cei ce mun
cesc de pretutindeni, la mun
ca politico-ideologică și cultu- 
ral-educativă de formare a 
omului nou. constructor conști
ent și devotat al societății so
cialiste multilateral dezvoltate 
și al comunismului în Romania.

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

3. — Creația literar-artistică 
și rolul ei în educația revolu- 
ționar-patriotică a maselor, in

idealurilor nobile 
revoluționar, 

instituțiilor 
de artă, mișcarea artistică de 
amatori, dezvoltarea și valorifi
carea artei populare.

5. — Rolul educativ al pre
sei și radioteleviziunii.

Dezbaterile în cadrul con
gresului vor avea la bază ex
punerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. secretarul general 
al partidului, președintele Fron
tului Unității Socialiste, care Va 
fi prezentată la deschiderea lu
crărilor congresului.

Lucrările congresului se vor 
desfășura atît in plen cit 
secțiuni.

Congresul va adopta o 
luție privind direcțiile de 
țiune în domeniul educației 
politice a maselor și al dezvol
tării culturii socialiste în ur
mătorii ani. De asemenea, fie- 
tare secțiune a congresului va 
adopta un program de măsuri

al XI-lea

cu privi- 
desfășura-

ilenara a apreciat rezul- 
>une obținute în acest 

aprobînd măsurile 
Plenara a subliniat 

îmbunătățirii în

și pe

acestui 
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propus 
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rezol
ac-
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în unanimitate do- 
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promovarea 
ale umanismului

4. — Activitatea
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MARII ADUNĂRI NAȚIONALE
în ziua de 15 aprilie au în

ceput lucrările celei de-a treia 
sesiuni din cadrul celei de-a 
șaptea legislaturi a Marii Adu
nări Naționale a Republicii So- 
cialiste România.

( întimpinați cu aplauze puter
nice de deputați și invitați, in 
lojile oficiale au luat loc to
varășul Nicolae Ceaușescu, 
tovarășul Manea Mănescu, tova
rășa Elena Ceaușescu, tovarășii 
Cornel Burtică, Gheorghe 
Cioară, Lina Ciobanu, Janos Fa- 
zekas, Paul Niculescu, Gheorghe 
Oprea, Gheorghe Pană, Ion Pă- 
țan, Dumitru Popescu, Gheor
ghe Radulescu, Virgil Trofin, 
Iosif Uglar, Ilie Verdeț, Vasile 
Vîlcu, Ștefan Voitec.

In sală se aflau membrii su- 
pleanți ai Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R.

Erau, de asemenea, prezenți 
numeroși invitați — membri ai 
C.C. al P.C.R.. miniștri, condu
cători de instituții centrale și 
organizații obștești, reprezen
tanți ai oamenilor muncii, per
sonalități ale vieții științifice, 
culturale și artistice.

Au fost de față șefi ai misiu
nilor diplomatice acreditați la 
București, precum și corespon
denți ai presei străine.

Lucrările au fost deschise de 
tovarășul Nicolae Giosan, pre
ședintele Marii Adunări Națio
nale.

Cei prezenți au păstrat un 
moment de reculegere în me
moria tovarășului Emil Bodna- 
raș, vicepreședinte al Consiliu
lui de Stat, care s-a stins din 
viață in perioada ce a trecut de 
la ultima sesiune.

în continuare, Marea Adunare 
Națională a adoptat ordinea de 
zi a sesiunii :

1. Validarea alegerii deputa
tului Iancu Drăgan ;

2. Depunerea jurămîntului 
credință și devotament față 
Republica Socialistă România 
către unii deputați ;

3. Proiectul de lege pentru
doptarea Programului național 
de perspectivă pentru amena
jarea bazinelor hidrografice din 
Republica Socialistă România ;

4. Proiectul de lege pentru a- 
doptarea Programului național 
pentru conservarea și dezvolta
rea fondului forestier in perioa
da 1976—2010 ;

5. Proiectul de lege pentru 
modificarea și completarea Le
gii nr. 5/1975 privind Congresul 
deputaților consiliilor populare 
județene și al președinților con
siliilor populare. Conferința pe 
țară a președinților consiliilor 
populare, precum și conferințele 
județene ale deputaților consi
liilor populare ;

6. Proiectul de lege pentru 
doptarea planului cincinal 
dezvoltare economico-socială
Republicii Socialiste România pe 
perioada 1976—1980.

La primul punct de pe ordi
nea de zi, deputatul Mihai Te- 
lescu, președintele Comisiei de 
validare, a prezentat raportul 
acestei comisii. Marea Adunare 
Națională a validat, in unanimi
tate. alegerea ca deputat a to
varășului Iancu Drăgan, în cir
cumscripția electorală nr. 24 
Nicolae Bălcescu, municipiul 
București.

A avut loc apoi depunerea 
jurămîntului de credință și de
votament față de Republica 
Socialistă România de către 
deputății Zaharia Cărbunaru și 
Iancu Drăgan.

Din însărcinarea guvernului, 
tovarășul Florin Iorgulescu, pre
ședintele Consiliului Național al 
Apelor, a înfățișat proiectul de
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al femeilor — Botoșani. Mihai 
Burcă. președintele Consiliului 
Național al Societății de Cruce 
Roșie. Srilagy; IF zi derm, re
dactor șef al ziarului ..Eidre", 
Stelian Ionescu. membru al Bi- 

Executiv al U.N.C.A.P., 
Costache, membră a Bi- 
Consiliului Național al
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Lege pentru adoptarea Progra
mului național de perspectivă 
pentru amenajarea bazinelor 
hidrografice din Republica So
cialistă România.

Tovarășul Vasile Vi leu. pre
ședintele Comisiei M.A.N. pen
tru agricultură, silvicultură și 
gospodărirea apelor, a -pi 
raportul acestei com 
examinat și aprobat 
de- lege. 
M.A.N. 
dițiile 
mai sus istriei
culturii și a celorlalte 
aîe economiei naționale, conco
mitent cu sporirea continuă a 
gradului de urbanizare, precum 
si a cerințelor mereu crescinde 
a!e populației. Programul propus 
reprezintă o necesitate obiecti
vă, el cuprinzind. intr-o concep
ție unitară, de largă viziune, 
problemele complexe pe care le 
ridică gospodărirea rațională a 
tuturor resurselor de apă.

Cu prilejul dezbaterilor ce au 
avut loc în cadrul Comisiei — 
se arată în raport — deputății 
au subliniat modul cuprinzător 
în care Programul reflectă grija 
permanentă a secretarului gene
ral al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, pentru reali
zarea sarcinilor izvorîte din lu
crările Congresului al XI-lea al 
Partidului Comunist Român cu 
privire la amenajarea complexă 
a tuturor bazinelor hidrografice, 
pentru a se asigura prevenirea 
și combaterea acțiunii distruc
tive a apelor, folosirea rațională 
a acestora. în vederea satisface
rii cerințelor de apă actuale și 
de perspectivă ale populației și 
ale tuturor ramurilor economiei 
noastre naționale.

Relevîndu-se importanța pre
vederilor cuprinse în documen
tul supus examinării și aprobă
rii Marii Adunări Naționale, în 
raport se arată că realizarea 
obiectivelor și sarcinilor prevă
zute în Programul național de 
perspectivă pentru amenajarea

în ra

ne bază 
dezba

NicoUe Mănescn a 
ramul național 
ptim și complet 

jiului apelor 
o mare parte 

ăzute ser- 
T.erzie hi
re caracte- 

ale Programului 
ere o constituie

In incheirea dezbaterilor a luat 
mvintul tovarășul 1 
CEAUSESCU, secretar 
al Partidului Comunist 
președintele Frontului 
Socialiste.

Cuvintarea se va da 
ții.
Plenara Consiliului 

al Frontului Unității Socialiste, 
apreciind rezultatele pozitive 
obținute pină in prezent in acti
vitatea cultural-educativă de 
masă și in răspindirea cunoștin
țelor științifice, a scos, totodată, 
la iveală o serie de neajunsuri 
care se mai manifestă în acest 
domeniu, stabilind măsuri me
nite să conducă la Îmbunătățirea 
acestei activități desfășurate de 
organizațiile componente ale 
F.U.S.. corespunzător sarcinilor 
ce decurg din Programul Parti
dului Comunist Român, din 
hotăririle Congresului al XI-lea.

Plenara a stabilit să se in
tensifice munca de coordonare 
a activității cultural-educative 

masă și de răspindire a cu

LA PROIECTUL DE LEGE PENTRU ADOPTAREA PROGRAEXPUNERE
MULUI NATIONAL DE PERSPECTIVĂ PENTRU AMENAJAREA BAZINE 

LOR HIDROGRAFICE DIN REPUBLICA SOCIALISTĂ ROMÂNIA

LEGE
pentru adoptarea . Programului național de perspectivă pentru amena

jarea bazinelor hidrografice din Republica Socialistă România"

EXPUNERE LA PROIECTUL DE LEGE PRIVIND PROGRAMUL NATIO
NAL PENTRU CONSERVAREA SI DEZVOLTAREA FONDULUI FORESTIER 

IN PERIOADA 1976-2010

LEGE
pentru adoptarea ,,Programului național pentru conservarea și dezvolta

rea fondului forestier în perioada 1976-2010"

CAMPANIA AGRICOLA 
DE PRIMĂVARĂ

Pecețile continuității noastre
Interviu cu pictorul Traian Brădean

— Ați evocat în numeroa
se lucrări momente sim
bolice ale istoriei naționale. 
Reprezintă acestea o preocu
pare aparte in creația dum
neavoastră, orientată in bună 
măsură către explorarea lu
mii satului ?

— Sînt, pentru mine, as
pecte înrudite, armonios condi
ționate ale aceleiași viziuni, ale 
aceleiași perspective artistice. 
Vatra satului mi s-a părut din- 
totdeauna — și am argumente 
pentru aceasta — o vatră a is
toriei noastre. „Văd" și evoc 
lumea satului sub aceeași con
stantă morală. Satul, păstrător 
al tradițiilor, s-a vădit a fi păs
trător al integrității ființei 
noastre etnice, al concepțiilor 
noastre despre viață și univers, 
al aspirațiilor noastre de neatîr- 
nare. Satul, expresie a unei ro- 
busteți spirituale, a fost de-a 
lungul secolelor și o expresie a 
unei complexe energii pe care 
istoria ne-a relevat-o mai lim
pede, in clipele ei încordate. Sa-,

tul este, sub un anumit aspect, 
certificatul continuității noastre. 
Dovezile scrise atestă, la atitea 
și atitea sate, vechimi de citeva 
secole, tot așa cum dovezile ar
heologice vin să spună, cu lim
pezime, că vetrele lor n-au fost 
niciodată părăsite, abandonate, 
încerc să evaluez lucid amploarea 
și semnificațiile unui fenomen 
istoric. Am convingerea că sa
tul, dacă nu ne rețin aspectele 
pitorești, este un nucleu al is
toriei. De care mă apropii cu 
respect, într-o anumită stare de 
spirit. Pe de altă parte, orice 
perspectivă realistă în artă pre
supune conștiința istorică. Iată 
de ce lucrările cu subiect is
toric nu mi se par o preocupare 
„aparte" în contextul 
care o fac.

— înțelegem că 
rică 
tema

s-a împletit 
actualității...

picturii pe

tema isto- 
firesc cu

teme diferite. Reflecția asupra 
istoriei nu este, pentru mine, o 
îndeletnicire colaterală. O de
dublare, dictată de rațiuni r.e- 
artistice. în reflecția asupra is
toriei se contopește o reflect.e 
asupra actualității. ..Citesc" is
toria din perspectiva unui des- 

pentru a 
unor 
plac 

_______ _ senti
mentale. Ca și speculațiile sti
listice in jurul unor documente 
de epocă. Asupra istoriei m-am 
aplecat constant. O 
mai vastă de sinteză a istoriei 
naționale, întreprinsă cu 
mulți ani în urmă (care pentru 
mine a constituit o fertilă expe
riență artistică), m-a îndemnat 
să adincesc, mereu, un moment 
sau altul al acesteia in lucrări 
de-sine-stătătoare. Fiindcă, „de-

tin, și nu doar 
reproduce legende ale 
vremi apuse. Nu-mi 
paseismul și înfloriturile

încercare

mai

— Da. 
haine”

Pentru că nu îmbrac 
diferite în fața unor

C. R. CONSTANTINESCU

In această săptămină vre
mea a fost rece ți a plouat 
in intreaga fără. In nord- 
vestul Moldovei. in sudul ți 
estul Transilvaniei precipi
tațiile au fost și sub formă 
de lapoviță ți ninsoare. A 
plouat mai abundent, in Ol
tenia, Muntenia, Moldova, 
Transilvania, in sudul 
natului ți al Dobrogei.

$i in aceste condiții, 
ogoare a continuat activita
tea pentru grăbirea lucrări
lor agricole de primăvară. 
Culturile din prima epocă au 
fost insămințate, pină la 15 
aprilie, pe 92 la sută din su
prafețele prevăzute. Sfecla 
de zahăr pe 95 la sută din 
suprafețele stabilite, floarea- 
soarelui pe 91 la sută, car
tofii de toamnă pe 55 la su
tă, legumele pe 40 la sută, 
iar furajele pe 68 la sută.

Porumbul a fost semănat 
pe suprafețe mai mari in 
Dolj, Teleorman, Olt, Mehe
dinți și Timiș.

FIECARE ZI, FIECARE 
ORA BUNA DE LUCRU FO
LOSITE DIN PLIN PENTRU 
EXECUTAREA ÎNSĂMÎN- 
ȚĂRILOR.
(Cititi relatările noastre din 
pag. a II-a privind mersul 
lucrărilor agricole in județele 

Argeș și Bacău)
(Continuare in pag. a ll-a)

ținai 
ama*/

Om și oțel — broderie pe 
cerul de 
dincolo de 
pasiune și
rului de noi arhitecturi in
dustriale.

primăvară — iar, 
ea, curaj, efort, 

satisfacția făurito-
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___  __ , . culturii 
ialiste, hotărind ca acesta să 

Ta începutul lunii iu- 
la București. Ordinea 
Congresului educației 
și culturii socialiste, 

de Plenară, este urmă-

Adoptînd 
cumentele 
Plenara Consiliului National al 
Frontului Unității Socialiste a 
exprimat voința fermă a tuturor 
organizațiilor componente de a 
acționa in deplină unitate pen
tru aplicarea consecventă în 
viață a politicii interne și exter
ne a Partidului Comunist Ro
mân. pentru ridicarea României 
pe noi trepte de civilizație și 
bunăstare.

PULSUL ÎNTRECERII
PE MARILE PLATFORME
INDUSTRIALE ALE ȚĂRII
Din cele patru furnale de pe 

platforma Combinatului side
rurgic din Galați, unul este „al 
tineretului". Echipele de uteciști 
care lucrează aici și-au sporit 
eforturile pentru o mai bună 
organizare a muncii, pentru o 
folosire la maximum a capaci
tăților de producție. Rezultatele 
obținute pe primul trimestru 
exprimă pe deplin dăruirea și 
entuziasmul acestor tineri în în
trecerea socialistă : sarcinile de 
plan au fost depășite cu peste 
8 000 tone fontă. „Pe secție, la 
sfirșitul celor trei luni, ne spu
nea tovarășul Ion Dinu, inginer 
șef al „Uzinei furnale aglome
rare". depășirea este de peste 
30 000 tone. De aici se vede că 
tinerii sînt în frunte. Dar mai 
rețineți o dovadă : în perioada 
amintită, furnalul tineretului a 
funcționat față, de celelalte cu 
cel mai mic 
Avem deci 
foarte inimoși".

Pe platforma furnalului, cu
vintele de apreciere ale ingine
rului șef sînt susținute de ar
gumentul concret al faptelor. 
Tineri, precum Apostu Uarion, 
Ion Drugan, Sterian Chiticaru, 
Sterian Panait sau Jenică Flo- 
rea sint pre.zehți mereu acolo 
unde este mai greu, acționează 
operativ pentru funcționarea 
ireproșabilă a marelui agregat. 
Tovarășul Alexandru Ceapă, se
cretarul comitetului U.T.C. pe 
uzină, ne vorbește de străduința 
tuturor tinerilor de aici pentru 
obținerea unei creșteri a tem
peraturii în furnal pină la 1 350 
de grade, cale sigură pentru re
ducerea în continuare a con
sumului de cocs și asigurarea 
de noi producții suplimentare. 
Eforturi care, în cinstea zilei de 
1 Mai' și a aniversării a 55 de 
ani de la crearea P.C R., se vor 
concretiza în elaborarea de noi 
și importante cantități de fontă 
peste plan.

Și printre oțelari, inițiativa 
are o mare putere de stimulare 
a faptelor de prestigiu. Pină în 
prezent ei și-au depășit sarci
nile cu peste .13 500 tone oțel. 
„La baza succeselor noastre, ne 
spune inginerul Constantin Bi-

consum de cocs, 
tineri destoinici,

rișteică, șeful secției Oțelării 1 
și 2, stă realizarea exemplară a 
inițiativei : „Fiecare șarjă ela
borată într-un timp eît mai scurt 
și cu o producție suplimentară 
de 1,5 tone pe șarjă". Reușita 
noastră a presupus eforturi deo
sebite pentru a reduce timpul 
de încărcare, pentru întreține
rea la cald a convertizoarelor, 
pentru o mai bună organizare a 
muncii. în întrecere se situează 
și de această dată pe primul 
loc secția condusă de tînărul 
inginer Alexandru Ivănescu.

Și aici mai reținem un fapt 
edificator pentru eforturile oțe- 
larilor- de perfecționare a pro
cesului de producție : reducerea 
rebutului cu 10 la sută față de 
al doilea semestru al anului tre
cut. Continuînd seria succeselor, 
muncind cu și mai mult elan, 
oțelării gălățeni sînt hotărîți ca 
pină la marile evenimente pe 
care le sărbătorim în luna mai 
să-și îndeplinească jumătate din 
angajamentul anual privind de
pășirea sarcinilor de plan.

— Și noi ne înscriem cu o 
inițiativă și realizări importante 
în cinstea acestor evenimente, 
ne declara Alexandru Turturică, 
secretarul comitetului U.T.C. de 
la laminorul de benzi la rece. 
Am lansat la începutul anului 
inițiativa „Calitatea produselor, 
oglindă a muncii noastre". Ne 
îndeplinim în bune condiții 
obiectivele propuse : rebutul a 
fost redus cu 20 la sută, iar 
producția de bandă de calitatea 
întîi a crescut cu 4 la sută. In 
sector nu s-a mai înregistrat 
nici o absență nemotivată, toți 
tinerii participă la acțiunile de 
perfecționare profesională ori 
la cursurile de policalificare".

Realizările dobîndite sint ro
dul unor fapte și inițiative sus
ținute cu mult spirit de dă
ruire, cu elan tineresc. îh între
cerea socialistă, siderurgiștii 
gălățeni sînt hotărîți să obțină 
în continuare noi succese, să 
elaboreze noi și importante 
cantități de fontă, oțel și lami
nate în contul producțiilor 
suplimentare.

iQN CHIBIS
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TELEGRAME

>
Președintele Republicii Socialiste România, NICOLAE 

CEAUȘESCU, a trimis Reginei MARGARETA A II-A a Danemarcei, 
următoarea telegramă :

Aniversarea zilei de naștere a Maiestățili Voastre — Ziua națio
nală a Danemarcei — îmi oferă plăcutul prilej de a vă adresa cele 
mai sincere felicitări, urări de sănătate și fericire personală, de 
progres și bunăstare poporului danez.

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

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Populare Polone, 
HENRYK JABLONSKI, a trimis președintelui Republicii Socialiste 
România, NICOLAE CEAUȘESCU, următoarea telegramă :

Stimate tovarășe Geaușescu,
Mulțumesc cordial pentru felicitările și urările de sănătate și 

succese în munca mea, transmise în numele dumneavoastră și al 
Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, cu prilejul 
realegerii mele în funcția de președinte al Consiliului de Stat a! 
Republicii Populare Polone.

Folosesc acest prilej pentru a împărtăși convingerea dumnea
voastră că țelațiile de prietenie tradițională și colaborare între 
Republica Populară Polonă și Republica Socialistă România se vor 
dezvolta în continuare in toate domeniile, în interesul poporului 
român și poporului polonez, al comunității socialiste, păcii și secu
rității in Europa și în lumea întreagă.

STANKO TODOROV, președintele Consiliului de Miniștri al 
Republicii Populare Bulgaria, a trimis primului ministru al Republi
cii Socialiste România, MANEA MANESCU, următoarea telegramă :

Tovarășe prim-ministru,
Survolînd teritoriul Republicii Socialiste România, folosesc pri

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

Primul ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, 
MANEA MANESCU. a trimis primului ministru al Danemarcei, 
ANKER JOERGENSEN, următoarea telegramă :

Cu ocazia Zilei naționale a Danemarcei, vă transmit călduroase 
felicitări. împreună cu cele mai bune urări de fericire personală, de 
progres și prosperitate pentru poporul danez.

George Macovescu, ministrul 
afacerilor externe al Republicii 
Socialiste România, a trimis o 
telegramă de felicitare ministru-

lui danez al afacerilor externe, 
K.B. Andersen, cu ocazia Zilei 
naționale a Danemarcei.

(Agerpres)

50SI RE
Joi după-amiază s-a înapoiat 

in Capitală tovarășul Ion Ilies
cu. membru supleant al Comi
tetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., prim-secretar al Co
mitetului județean Iași al 
P.C.R., care a reprezentat Parti
dul Comupist Român la lucră
rile Congresului Partidului Co
munist din Belgia.

La sosire, pe aeroportul Oto- 
peni, a fost prezent tovarășul 
Mihai Dâlea, membru supleant 
al Comitetului Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R.

VIZITĂ
Generalul Mohamed El Ga- 

masy, viceprim-ministru și mi
nistru de război și al producției 
militare al R. A. Egipt, și de
legația militară care-1 însoțește, 
împreună cu generalul de ar
mată Ion Ioniță, ministrul a- 
părării naționale al Republicii 
Socialiste România, au făcut o 
vizită la Academia militară.

Oaspeții egipteni au vizitat, 
de asemenea, unele obiective

economice și turistice din jude
țele Prahova și Brașov.

PLECARE
Joi la amiază, a părăsit Ca

pitala, delegația Grupului român 
din Uniunea Interparlamentară, 
condusă de Corneliu Mănescu, 
președintele Grupului, care va 
participa la Sesiunea de primă
vară a Uniunii Interparlamen
tare ale cărei lucrări se vor des
fășura la Ciudad de Mexico.

La plecare, pe aeroportul Oto- 
pent, au fost prezenți deputați. 
membri ai Grupului român, alte 
persoane oficiale.

Erau de față Armando Cantu, 
ambasadorul Mexicului, și Oli- 
viera Pares, însărcinatul cu 
afaceri ad-interim al Braziliei la 
București.

MASĂ ROTUNDĂ
Joi a avut loc, la sediul Aso

ciației de Drept Internațional și 
Relații Internaționale, o masă 
rotundă la care Morton Kaplan, 
profesor de relații internaționa
le la Universitatea din Chicago,

oaspete al A.D.I.R.I., a făcut o 
expunere cu tema ..Problemele 
actuale ale politicii americane".

Au luat parte profesori uni
versitari, specialiști în domeniul 
relațiilor internaționale, cercetă
tori, ziariști.

EXPOZIȚIE
Joi dimineață, la Universita

tea din Timișoara a avut loc 
vernisajul Expoziției naționale 
de creație științifică studențeas
că. prestigioasă manifestare a 
creativității tineretului universi
tar consacrată realizărilor obți
nute de studenți în procesul de 
integrare a învățămintului cu 
cercetarea și producția.

Expoziția reunește 270 de lu
crări științifice în domeniile 
electrotehnica, electronică, auto
matizare, chimie, agricultură și 
alte sectoare de producție. De 
asemenea, sint prezentate lucrări 
cu caracter aplicativ in activita
tea didactică, precum și creații 
de literatură, muzică, arhitectură 
și arte plastice. De menționat că 
toate exponatele tehnice — apa
rate. dispozitive, instalații — sint 
insoțite de proiecte și studii te
matice, și fac obiectul unor con
tracte sau sint în curs de apli
care în numeroase Întreprinderi 
ale țării.

ARTIȘTI ROMÂNI 
PESTE HOTARE

Străvechi obiceiuri populare 
românești, aspecte ale realită
ții noastre socialiste, oglindite 
în creații artistice, vor fi pre
zentate în curind publicului de 
peste hotare cu ocazia unor 
spectacole susținute de ansam
bluri ale sindicatelor, a unor 
expoziții de artă plastică sau 
gale de filme.

In ultima săptămînă a acestei 
luni, ansamblul întreprinderii 
..Unirea" din Cluj-Napoca va 
figura printre participanții la 
două festivaluri internaționale 
de folclor, găzduite de orașele 
Atena și Levadia.

Intre 27 aprilie și 2 mai, in 
localitatea Szolnok — R.P. Un
gară, va avea loc festivalul in
ternațional de muzică corală 
„Vandor Sandor", manifestare 
Ia care țara noastră va fi re
prezentată de Corul mixt al 
sindicatelor C.F.R.-Brașov ; pro
gramul acestui cor cu o veche 
tradiție va reuni mai cu seamă 
creații muzicale românești cu 
un profund caracter patriotic, 
revoluționar.

Creații ale artiștilor noștri a- 
matori vor fi prezente, tot in 
această primăvară, la al 16-lea 
Festival muncitoresc al Repu
blicii Democrate Germane. U- 
niunea Generală a Sindicatelor 
a pregătit, pentru actuala edi
ție a manifestării, mai multe 
filme documentare și de anima
ție. realizate de cinecluburi din 
întreaga țară, numeroase lu
crări de artă plastică și foto
grafică amatoare : cintecul și 
dansul românesc vor fi ilustrate 
de ansamblul folcloric ..Hațe- 
gana" al Combinatului siderur- 
gic-Hunedoara.

Amintim, de asemenea. că 
numeroase alte ansambluri ar
tistice ale sindicatelor vor mai 
participa, in această primă par
te a anului, la festivalurile in
ternaționale de folclor din Bul
garia. Belgia. Elveția, Franța. 
Olanda, U.R.S.S.

Fiecare zi, fiecare oră bună de lucru, folosite
din plin pentru executarea

Lucrările agricole de primăviri continuă in ritm intens. 
Acțiunea de maximă importantă care solicită in prezent 
eforturile mecanizatorilor si cooperatorilor, este semănatul 
porumbului. Pentru aceasta — tinird cont că ploile căzute 
au împiedicat buna desfășurare a insămințârilor — se impune 
luarea tuturor măsurilor peutru folosirea fiecărei zile si ore 
bune de lucru, astfel că răminerile în urmă să fie cit mai 
grabnic recuperate. Totodată, unitățile agricole au datoria să 
efectueze toate lucrările necesare menținerii apei in sol.

ARGEȘ : Timp optim 
declanșării semăna

tului porumbului
Specialiștii din agricultura ju

dețului Argeș urmăresc acum 
momentul optim declanșării din 
plin a semănatului .porumbului, 
pentru încadrarea acestei lu
crări in timpul prevăzut. Odată 
cu deplasarea la fața locului 
sint indicate și tehnologiile de 
aplicare a întregului complex 
de lucrări. Aceste măsuri luate 
de organele agricole de resort 
sint necesare deoarece. în urma 
precipitațiilor, rezerva de apă 
din sol este suficientă pentru a- 
sigurarea răsăririi porumbului. 
In aceste condiții terenul trebuie 
bine pregătit pentru a reduce 
pierderile de apă.

Unitățile agricole din Consi
liul intercooperatist Căteasca. 
după ce au incorporat în sol se
mințele culturilor din epoca ta
tii pe întreaga suprafață prevă
zută. adică 814 ha. au trecut la 
pregătirea terenului pentru se
mănatul porutnbului. întreaga 
suprafață destinată acestei cul
turi, aproape 2 600 ha. este a- 
rată și discuită. Din această su
prafață, pe 800 ha se poate in
tra cu semănătorile. După cum 
ne preciza tovarășul Nicolae Br>- 
gatu, inginer șef al consiliului, 
pină în prezent s-a făcut și er- 
bicidarea la porumb pe suprafa
ța de 400 ha. Acțiunea continuă 
și pe alte terenuri ocupate cu 
această cultură. Semănătorile 
vor lăsa în brazdă odată cu 
boabele de porumb și doza de 
îngrășăminte chimice prevăzu’ă 
Aceleași tehnologii vor fi apli
cate și celor 65 ha ce vor fi 
semănate cu fasole în cultură 
pură. Cele 25 de semănători sint 
pregătite din timp : se așteaptă 
doar momentul prielnic semăna
tului. Cu o viteză de 260 ha pe 
zi cit este prevăzut, ta mai pu
țin de zece zile se va Încheia 
semănatul porumbului «i faso
lei.

La unitatea agricolă coopera
tistă din Căteasca organizarea 
muncii pe echipe in acord glo
bal a cuprins întreaga supra
față de teren inclusiv aceea cin 
vatra satului și din jurul fer
mei zootehnice, in scopul obți
nerii de pe fiecare palmă de 
pămînt a unor recolte cit mai 
mari. Astfel pentru a dispune 
de cit mai multe furaje pentru 
animale, au fost însămînțate în 
plus 25 ha cu trifoliene. Aceas-

tâ suprafață a fost obținută prin 
defrișări de arberete. folosirea 
curiilor și a drumurilor inutile. 
Avind culturile din prima epocă 
însămînțate pe întreaga supra
față de 115 ha. ta ziua raidului 
nostru membrii cooperatori lu
crau la modernizarea sistemului 
de irigații. Canalele principale 
vor fi dalate pe o lungime de 
2 500 de metri și se vor curăța 
in continuare canalele secunda
re. Prin grija conducerii unită
ții au fost școlarizați patru mo- 
topompiști și 16 udători care 
vor asigura buna funcționare a 
agregatelor din sistemul de iri
gații. Astfel cele 125 de hecta
re cu plante furajere cit și su
prafețele destinate legumelor vor 
primi la timp apa necesară.

Dovedind o înaltă ordine și 
disciplină, punctualitate și preci
zie in executarea tuturor lucră
rilor. membrii cooperatori îm
preună cu mecanizatorii au reu
șit să erbicideze peste o sută de 
hectare destinate porumbului și 
40 de hectare ce vor fi semăna
te cu fasole in cultură pură. 
„Respectind pe mai departe 
programele zilnice de lucru — 
re spunea tovarășul Dan Zam- 
firescu. președintele unității co- 
ooeratiste — vom putea să în
cheiem și semănatul celor 270 
de hectare cu porumb la ter
menul stabilit. De fapt, suprafa
ța destinată acestei culturi este 
pregătită, iar ne tarlalele unde 
terenul este zvintat au intrat se- 
mănătorile". Modul cum a fost 
pregătită și se desfășoară actua
la campanie de primăvară in 
cooperativa agricolă din Că
lească garantează obținerea u- 
nor recolte sporite in acest an.

OVIDIU MARIAN

BACĂU: Atenfie 

maximă folosirii la 
intreaga capacitate 
a mașinilor agricole 

încheierea in cel mai scurt 
timp a actualei campanii de pri
măvară depinde in mare măsură 
de buna funcționare a mașinilor 
si utilajelor agricole, de folosi
rea lor la capacitatea maximă, 
de organizarea judicioasă a fie
cărui loc de muncă. In ce mă
sură este acest lucru înțeles de 
cei care răspund de efectuarea 
lucrărilor agricole ? Iată pe scurt 
citeva concluzii desprinse în rai
dul efectuat prin citeva secții

j

de mecanizare a agriculturii din 
județul Bacău.

Secția S.M.A. Glăvănești. Cu 
tot timpul rece, in ziua raidu
lui nostru, la ora 6.00 în incin
ta secției S.M.A. nu se mai afla 
nici un tractor. Cele 16 mașini, 
repartizate de seara la discuit, 
tăvălugit. semănat si transpor
tat îngrășăminte, se aflau pe 
cimp in plină activitate. De la 
șeful secției Vasile Meleșcanu 
aflăm că s-a terminat deja gră- 
patul pe toate cele 500 ha plani
ficate. discuitul pe 1200 ha. se
mănatul inului pe 45 ha. a ovă
zului pe 35 ha și a sfeclei de 
zahăr pe 70 ha.

— Realizările obținute de noi 
— ne spune tinărul Vasile Me
leșcanu — sint urmarea unor 
eforturi colective, a unei munci 
bine organizate și chibzuite 
Zilnic începem activitatea la 
5.30 și terminăm cînd nu se mai 
poate lucra din cauza întune
ricului. Remedierea defecțiuni
lor ce nu suferă aminare o fa
cem în schimburile de noaDte. 
Defecțiunile curente se Înlătu
ră imediat pe cimp de echipa 
de intervenție, formată din me
canici cu experiență. în felul 
acesta reușim să folosim la ma
ximum ziua lumină, să depășim 
normele planificate și să termi
năm mai devreme campania.

Aceeași activitate susținută și 
bună organizare am întilnit si 
la secțiile S.M.A. din Căbești. 
Frumușelu. Podu Turcului. Si 
aici se acționează susținut cu 
toate mașinile din dotare în ve
derea încheierii grabnice a se
mănatului culturilor din prima 
urgență și pregătirea terenului 
în vederea Începerii semănatu
lui culturilor din epoca a 11-a. 
De la tovarășul Mihai împăra- 
tu. directorul S.M.A. de care a- 
parțin toate secțiile amintite, a- 
flăm că pină la această dată 
s-au grăpat 3 300 ha. s-a pregă
tit terenul în vederea semăna
tului pe 1 015 ha și s-a semănat 
255 ha sfeclă de zahăr, 210 ha 
lucemă și jumătate din supra
fața destinată culturii florii-soa- 
relui. „Totodată, ne-am organi
zat in așa fel munca incit se
mănatul celor 2 300 ha porumb. 
160 ha fasole. 110 ha cinepă. 105 
ha porumb siloz (deci culturile 
din epoca a n-a) să se încheie 
in cel mult opt zile, adică cu 
cinci zile mai puțin, decit in 
campania precedentă".

DUMITRU DUCA

TIMIȘOARA

Filmul 
și arta 

f olograf ică-
reporta j al actualității

Cele aproximativ 50 de filme 
prezentate in Festival, de către 
cinecluburile studențești din in
treaga țară, cit și fotografiile 
expuse abordind diverse teme, 
de la documentarul istoric la 
cel al participării directe la spo
rirea bazei materiale a învăță
mintului superior, de la filmele 
de ficțiune, la cele care tratează 
profilul moral al generației ti
nere, au ilustrat, într-o elocven
tă sinteză, participarea activă a 
studențimii noastre la amplul 
proces de construcție socialistă. 
Eforturile depuse in însușirea 
celor mai adecvate modalități de 
expresie, pledează convingător 
pentru seriozitatea artiștilor a- 
matori studenți, pentru nivelul 
producțiilor lor.

Toate aceste numeroase stră
danii orientate spre surprinde
rea faptelor reprezentative au 
susținut, in mod pozitiv, calita
tea filmelor sau fotografiilor 
prezentate, au conferit acestora 
substanță, adevăr, stringentă 
actualitate. îmbucurător este 
insă faptul că o asemenea ori
entare au dat-o, in numeroase 
cazuri, studenții înșiși. Subli
niind astfel practic, ca și în dez
baterile asupra problemelor fil
mului și fotografiei, care au ur
mat faptul că instructorii și 
cinecluburi pot și trebuie să fie 
in egală măsură buni cunoscă
tori ai vieții și muncii tinere
tului. propagandiști activi ai nou
lui. ai aplicării in viață a nor
melor eticii și echității socia
liste. Perspectiva educativă tre
buie, de asemenea, si ca
racterizeze și să impulsio
neze activitatea cinecluburilor și 
cercurilor foto și in domeniul 
formării culturii cinematogra
fice a tinerilor.

In încheierea dezbaterii orga
nizate, juriul a prezentat lista 
fotografiilor și filmelor premi
ate.

Laureați ai artei fotografice : 
Fotoclubul Universității din 
Centrul universitar Cluj- 

. Napoca, Studioul Dacia Felix din 
C. U. Brașov, Cercul foto Iris din 
C.U. Timișoara, Cercul foto al Ca
sei de cultură a studenților „Gri- 
gore Preoteasa" din C. U. Bucu
rești, Cercul foto al Institutului 
pedagogic din C. U. Constanța,

studenților Dumitru Podgornii 
anul IV Facultatea de industrie 
a lemnului C. U. Brașov, Silviu 
Steflea Fotoclubul Universității 
Cluj-Napoca, Ion lonașcu, anul 
II Facultatea de științe econo
mice din C. U. Craiova, Dumi
tru Alexe, Universitatea Bucu
rești, Nicolae Terteleac anul IV 
Geologie-geografie din C. U. 
București, Cristian Sfetcu, anul 
IV Facultatea de utilaj tehno
logic din C. U. București, Emi- 
lian Romeo Adamin, anul III 
Facultatea, de mecanică din 
C. U. Galați, Constantin Duma, 
anul 1 Institutul politehnic din 
C. U. Timișoara, Katalin Dori, 
anul II Institutul pedagogic din 
C. U. Tg. Mureș, Mihai Babaș, 
anul IV I.M.F. din C. U. Tg. 
Mureș

Film : Cineclubului „Stud-film" 
al Casei de cultură a studenți
lor „Grigore Preoteasa" din C.U. 
București pentru cea mai bună 
selecție de filme prezentate in 
festival ; Filmului de ficțiune 
„Nostalgie" al Cineclubului 
„Gaudeamus" al C. U. Timi
șoara : „Casca" al Cineclubului 
Stud-film, C. U. București pen
tru cea mai bună imagine color 
și valoare regizorali ; „Echinoc- 
țiul" Cineclubului Stud-film din 
C. U. București ; „Campionii" 
Cineclubul Stud-film București ; 
„Cărările apelor" cineclubul Da
cia Felix din C. U. Brașov ; Do
cumentare „Făuritorii de mîine" 
cineclubul C. U. Tg. Mureș pen
tru scenariu și imagine alb-ne- 
gru și „Casă nouă" al cineclu
bului „Gaudeamus" din C. U. 
Timișoara ; filme de animație : 
„Fapt divers în sesiune" al Ci
neclubului „Gaudeamus" din 
C. U. Timișoara, și „Ora 12“ al 
Cineclubului din C. U, Craiova ; 
Documentarul „Zîmbet furat" al 
Cineclubului din C. U. Petroșani 
pentru scenariul și imagine alb- 
negru ; Film folcloric : „Parada 
costumelor" C. U. Iași : Filmului 
documentar didactic „Odă osta
șilor români" al Cineclubului 
Stud-film București ; Premii de 
interpretare studentei Lidia Du
mitru (in filmul „Pentru cine" 
C. U. Iași) și Dorel Văsilescu 
(in filmul „El e Dorel", C. U. 
Constanța).

ION DANCEA
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taliul" pe care nu-1 putea re
leva in toate nuanțele sale pa
norama, mi s-a părut bogat in 
înțelesuri, exemplificator.

— Observ în atelier proiec
tul unei lucrări cu subiect 
istoric (DECEBAL), iar pe 
șevalet, eboșa acesteia la 
proporții monumentale...

— Istoria înaintașilor noștri 
geto-daci exercită asupra mea o 
puternică atracție. In urmă cu 
aproape două mii de ani popu
lația autohtonă ajunge la ceea 
ce istoricii numesc conștiință de 
sine. Tendința de contopire a 
triburilor cu aceeași structură 
etnică, ardoarea de a apăra me
leagurile străvechi, moștenite, 
iar prin ele însăși ființa lor is
torică, civilizația caracteristică 
sint elocvente pentru ceea ce 
vreau să spun. I-am înfățișat pe 
daci ca pe un zid protector al 
propriului pămint, înarmați, nu
mai cu scuturi. Pentru că nu și-au 
propus să cucerească lumea (pe 
atunci Roma), dar nici n-au ac
ceptat să i se supună. Așa cum 
am intrat în istorie, așa am tra
versat istoria. Cu mindrie, ne
înfricat curaj, apărîndu-ne. se
col după secol, vatra izvodirii in 
lume. At.it cit s-a mai păstrat 
din cuvintele cronicarilor stră
ini, nu ne îndeamnă a fi exce
siv de rezervați în afirmații. 
Pentru epoca la care ne refe
rim, și chiar mai înainte, prin 
Burebista. formația statală 
geto-dacă era singura capabilă 
în Europa a se opune Imperiu

lui Roman (Galici și' Spania fiind 
demult transformate în provin
cii, iar triburile germanice dez
binate). Și a fost intr-adevăr 
singura care a hărțuit pe par
cursul unui secol colosul, hrănit 
numai de. cuceriri. Am ales a- 
ceastă epocă fiindcă ea ne re
levă. pentru prima oară virtuțile 
unui popor, pentru că ea pre
cede și explică cristalizarea

sculptural al pierdutelor „co
mentarii", prin care Traian re
edita gestul lui Cezar („De bel- 
lo galico") și aleg mai mult de- 
cit istoria unor înfruntări ar
mate. Văd cum se îmbrăcau și 
trăiau dacii, văd cum își con
struiau cetățile, văd că nu erau 
mai prost înarmați decît roma
nii și nici mai puțin pricepu’! 
în lupte, văd cum romanii că

și reprezentative lucrări ale 
elenismului), ne apropie, in chip 
sensibil o epocă. Ne face să 
trăim sentimentul istoric, așa 
cum n-o poate realiza stricta 
informație istorică. Documenta
rea, pentru un artist, nu se li
mitează la stabilirea exactității 
recuzitei istorice, ci include tot 
ceea ce îl face să vibreze in fata 
subiectului ales, toate acele

Pecețile continuității noastre
noastră istorică. Am ales aceas
tă epocă pentru eă ea ne dez
văluie tocmai începutul proce
sului etnogenetic, elementele 
de civilizație autohtonă și ro
mană care au concurat organic 
la formarea poporului nostru. 
Ea ne spune că am intrat in is
torie sub semnul eroismului, 
trăsătură caracteristică a între
gii noastre evoluții istorice.

— Ați folosit material do
cumentar ?

— Da. Lucrări de istorie. Dar 
mai înainte de toate notațiile 
mele după Columna lui Traian. 
Vizitez adesea Muzeul de isto
rie. Și de fiecare dată am sen
zația că descopăr ceva ce nu 
știam, ceva ce exista numai ne
bulos în mine, ca presentiment. 
Cercetez Columna, echivalent

rau după victorie, pe cai. obiec
tele artistice ale tezaurului dac. 
Simt că în teribila încleștare a 
celor două popoare, victoria a 
surîs pe rînd ambelor tabere, că 
dacii nu se socoteau nici o clipă 
înfrînți, reluînd lupta, cu Îndă
rătnicie, chiar atunci cînd erau 
dominați numeric. Privești Co
lumna și nu încerci un senti
ment de umilință. Privești Co
lumna și nicăieri, în nici o ima
gine. învinsul nu îți apare demn 
de dispreț. Fără îndoială, Co
lumna ne furnizează documen
tar o serie de adevăruri _ (mod 
de viață, tehnică de luptă, tipo
logii specifice etc.). Columna 
este, sub acest aspect, o „carte 
de istorie" unică, dar este și mai 
mult decît o carte. Valoarea ei 
artistică, asupra căreia nu s-a 
insistat, din păcate (eu o con
sider una dintre cele mai reușite

elemente care stimulează fer
voarea și tensiunea creatoare.

— în ce măsură adevărul 
faptic condiționează, in ope
ră, adevărul artistic ?

— Orice operă cu subiect is
toric valorifică un adevăr fun
damental. Speculațiile nu sint 
resimțite ca verosimile. In con
secință sint neconvingâtoare. E- 
talarea neartistică a documen
tului nu justifică, la rindul ei, 
opera. în creația pe deplin iz
butită aveam de-a face cu o 
transfigurare a evenimentului 
istoric, cu o sensibilizare a la
conicului său mesaj, ce se ins
tituie în termenii artei, ca ade
văr. Firește, în viziuni care se 
înscriu pe orbita unei conștiințe 
istorice constituite, care nu elu
dează sistemul de referință și

acumulările aperceptive tradi
ționale. Pornind de la aceste 
constatări de domeniul eviden
tei se impun citeva disocieri. 
Cea mai îndrăzneață interpre
tare artistică a istoriei compor
tă un dublu aspect : acela de 
obiect estetic și document, de 
proiecție a unor convingeri de 
ordin personal și document al 
perspectivei specifice epocii. 
Chiar o capodoperă deține, com
plementar. statut de document. 
Lucrările cu caracter istoric ale 
pașoptiștilor, de pildă, sint eloc
vente nu numai pentru orien
tarea individualităților crea
toare. ci și pentru aspirațiile 
profund specifice ale epocii. E- 
venimentul istoric este, după 
opinia mea, un subiect deschis. 
Nici o generație nu-1 poate e- 
puiza. Fiecare generație il des
coperă insă, descoperindu-se pe 
sine. Operele nu sint decit re
pere, in timp, ale maturizării și 
consolidării conștiinței civice a 
creatorilor. Intr-un sens mai 
larg, al culturii. Epopeea națio
nală, incepută de inaintașii noș
tri rămine sub acest aspect un 
deziderat major, căruia noi ii 
dăruim intreaga forță de crea
ție, plenitudinea sentimentelor 
noastre patriotice. Epopeea na
țională dirijează efortul nostru 
către riguroasă construcție și 
grave motive de meditație : re
levă noilor generații in limbajul 
sensibil și larg accesibil al ar
tei, propria istorie, contribuind 
sub aspect ideologic Ia contura
rea și cimentarea conștiinței lor 
civice, a convingerilor revolu
ționare și patriotice.

• ÎN RUNDA A 9-A a tur
neului internațional de șah 
de la Las Palmas (Insulele 
Canare), Florin Gheorghiu 
(România) a remizat în 14 
mutări cu Robert Hubner 
(R. F. Germania). Lide
rul clasamentului, Gheller 
(U.R.S.S,), a cîștigat la spa
niolul Augusto Menvielle, iar 
Larsen (Danemarca) l-a în
vins pe Orestes Rodriguez 
(Peru). în partida centrală a 
rundei, maghiarul Lajos Por- 
tisch a obținut victoria la is- 
landezul Sigurjonsson. In 
clasament, Gheller totalizea
ză acum 6,5 puncte, fiind 
urmat de Larsen și Portisch 
cu 6 puncte și cite o partidă 
întreruptă, Sigurjonsson și 
Byrne, cu cite 5,5 puncte etc. 
Florin Gheorghiu ocupă locul 
6, cu 5 puncte.

• CAMPIONATELE MON
DIALE DE SCRIMA pentru 
tineret încep astăzi la Poz
nan, cu participarea a 34 de 
țări printre care și România. 
Competiția debutează cu eli
minatoriile probei masculine 
de floretă, a cărei finală va 
avea loc simbătă seara. în
trecerea floretistelor se des
fășoară simbătă și duminică 
in timp ce finalele la sabie 
Si spadă se vor disputa luni 
19 aprilie.

• ASEARĂ, LA PATI
NOARUL „23 AUGUST" din 
Capitală în derbiul campio
natului republican de hochei 
pe gheață, echipele Steaua 
și Dinamo au terminat la e- 
galitate : 3—3 (1—1, 1—0,
1—2). într-un alt joc. S. C. 
Miercurea Ciuc a invins cu 
scorul de 6—1 (2—2, 3—1, 
1—1) formația Dunărea Ga
lați. în clasament conduce 
Dinamo, urmată de Steaua.

• LA KATOWICE, in cam-

pionatul mondial de hochei 
pe gheață (grupa A) selecțio
nata Cehoslovaciei a învins 
cu scorul de 10—2 (4—0, 4—1, 
2—1) reprezentativa S.U.A., 
în timp ce echipa Suediei a 
întrecut cu scorul de 4—3 
(1—0, 1—2, 2—1) formația 
Finlandei.

• A 20-A EDIȚIE, JUBI
LIARA, a tradiționalei com
petiții cicliste internaționale 
pentru „Cupa Voința" va a- 
vea loc între 27 și 30 aprilie. 
Alături de cei mai buni ru
tieri români aparținind secți
ilor Dinamo. Steaua, Voința, 
Olimpia-București, Cibo Bra- 

șov, Mureșul. Metalul Plo- 
peni vor participa cicliști ai 
unor echipe de club din 
Cehoslovacia, Polonia. Bulga
ria, Ungaria, Italia si R. F. 
Germania. Traseul competi
ției este următorul : 27 apri
lie etapa I : București—Plo
iești—Sinaia (cota 1 400 m) — 
124 km : 28 aprilie etapa a 
2-a : Sinaia—Predeal—Bra
șov—Rîșnov—Pîrîul Rece— 
Predeal—Sinaia (118 km) ; 29 
aprilie etapa a 3-a : Sinaia— 
Ploiești—București (169 km) ; 
30 aprilie etapa a 4-a : dimi
neața, pe autostrada Bucu
rești—Pitești. contracronome- 
tru individual (20 km), iar 
după-amlaza va avea loc ul
tima etapă, a 5-a, pe circui
tul din șos. Leontin Sălăjan 
(50 km).

• ASTĂZI, ÎN NOCTUR
NA. LA GRAULHET ȘI 
ALBI, se vor desfășura me
ciurile semifinale ale cam
pionatului european de rugbi 
pentru juniori (Cupa FIRĂ), 
Echipa României va întilni

în orașul Albi selecționata 
Spaniei, în timp ce formația 
Franței va juca la Graulhet 
cu reprezentativa Italiei.
• ÎNTILNIRILE RETUR din 

cadrul semifinalelor compe
tițiilor europene de fotbal 
s-au încheiat în general cu 
rezultate scontate. Fără îndo
ială, performera acestor jo
curi rămine echipa franceză 
St. Etienne, care, făcind meci 
nul in deplasare (0—0) cu e- 
chipa olandeză P.S.V. Eind
hoven, a obținut calificarea 
în finala „Cupei campionilor 
europeni". Iată că după mulți 
ani, o altă echipă franceză 
reușește să joace în ultimul 
act al importantei competiții 
(acum 17 ani Reims a evo
luat in finala „C.C.E."). Fi
nala „Cupei campionilor eu
ropeni" va avea loc la 12 
mai la Glasgow și va opune 
echipei St. Etienne formația 
vest-germană Bayern Mdn- 
chen, care a cucerit pină 
acum de două ori consecutiv 
trofeul competiției.

Două echipe engleze au 
obținut dreptul de a-și dis
puta „Cupa cupelor" și „Cupa 
U.E.F.A.". La 5 mai, la Bru
xelles. in finala „Cupei Cupe
lor", West Ham United va în- 
tîlni formația locală Ander- 
lecht. În finala „Cupei 
U.E.F.A.", programată in 
două manșe, la 28 apri
lie la Liverpool si res
pectiv, 19 mai Ia Bruges, for
mația F. C. Liverpool va in- 
tîlni echipa belgiană F.C. 
Bruges.

• BILETELE DE INTRARE la 
competiția internațională de 
box „Centura de aur" s-au 
pus in vinzare cu începere 
de astăzi la casele C.C.A., 
Loto-Pronosport (pasajul sub
teran de la Universitate}, Pa
latul sporturilor ți culturii ți 
Io sediul C.N.E.F.S, (str. Va
sile Conta).

UZINA DE CONSTRUC
ȚII ȘI REPARAȚII UTI
LAJE - BUCUREȘTI,

Strada Doina nr. 9, Sec
torul 6,

încadrează de urgență 
prin transfer în interesul 
serviciului, examen sau 
concurs potrivit prevederi
lor Legii 12/1971 urmă
toarele categorii de perso
nal :

— Inginer sau inginer prin
cipal specialitatea meca
nică sau tehnologia con
strucțiilor de mașini 
pentru Compartimentul 
Mecanic Șef și Investiții.

— Inginer sau inginer 
principal specialitatea 
mecanică sau tehnologia 
construcțiilor de mașini 
pentru activitatea de 
„SERVICE".

— Economist principal sau 
tehnician principal cu 
practică în sectorul re
tribuirea munci.

— Vălțuitor tablă categ. 
4—6.

MAGAZINELE

COOPERATIVELOR

DE CONSUM

Vă oferă un bogat 
sortiment de articole 
de îmbrăcăminte pen
tru sezonul de primă
vară :

• tricotaje

• confecții

• galanterie

• textile

• -marochinărie
• încălțăminte

întreprinderea de Amenajări 

Reparații Transporturi pentru Comerț 
cu sediul in Șos. Ștefan cel Mare Nr. 238

telefon : 35 39 37,
Încadrează în coadițiile Legii Nr. 12,1971 :
• inginer
• tehnician constructor
e tinichigii, timplari
• economist contabilitate
• economist preț de cost pentru construcții.

Cu prilejul competiției 
internaționale de box 

„CENTURA DE AUR" A. S. Loto- 
Pronosport organizează

MUZEUL MILITAR CENTRAL VA INVITA SA VIZITAȚI i

• Sălile în care este prezentată istoria militară a poporului 
român din cele mai vechi timpuri pină in zilele noastre ,*

• Colecțiile de arme, uniforme ți decorații;
• Parcul de artilerie, aviație ți tancuri.

Sediul : Str. Izvor nr. 137, sectorul 6, 
Deschis : zilnic între orele 9,30—18. 
Simbătă între orele 9,30-14. 
Luni muzeul este închis. 
Mijloace de transport:
- Tramvaie 3, 8, 20. Autobuz î 33

Se acordă CiSTI- 
GURI SUPLIMEN
TARE DIN FOND 
SPECIAL

Se atribuie au
toturisme „Dacia"- 
1300 ți „Skoda"- 
S 100, excursii la 
alegere in U.R.S.S., 
R.D. Germană, Pa
ris - Valea Loirei, 
Grecia, cițtiguri in 
bani de valoare 
fixă ți variabilă.

Se extrag 31 de 
numere in 5 ex
trageri.

Participînd cu cit 
mai multe bilete de 
15 lei aveți mai 
multe țanse de
cîțtig.

LA 18 APRILIE 1S7S

Tragerea specială
PRORIOEXPRES

EXPRES

*
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LUCRĂRILE SESIUNII MARII ADUNĂRI NAȚIONALE
Expunere la proiectul de Lege pentru adoptarea Expunere la proiectul de Lege privind Programul national

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

pentru conservarea și dezvoltarea fondului forestier 
in perioada 1976-2010

— prezentată de tovarășul FLORIN IORGULESCU,
președintele Consiliului Național al Apelor —

— prezentată de tovarășul VASILE PATILINEȚ, 
ministrul economiei forestiere și materialelor de construcții —

Din însărcinarea guvernului, 
am cinstea să prezint Marii A- 
dunări Naționale, spre exami
nare și adoptare, proiectul de 
Lege pentru adoptarea Progra
mului național de perspectivă 
pentru amenajarea bazinelor 
hidrografice din Republica So
cialistă România, document de 
o deosebită importanță, elaborat 
din inițiativa conducerii parti
dului, personal a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România.

Ne sint vii în memorie cu
vintele tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. care încă la Plena
ra Comitetului Central al Par
tidului Comunist Român din 
17—19 martie 1970 a arătat că 
„asigurarea apei, îndeosebi a 
celei potabile, devine o problemă 
de prim ordin pentru existența 
societății moderne. în acest sens 
avem o înaltă răspundere față 
de viitorul națiunii ; tocmai a- 
ceastă datorie ne impune să 
luăm din timp măsurile necesa
re bunei conservări și gospodă
riri a apelor1'.

Creșterea numerică a popu
lației și ridicarea standardului 
ei de viață, sporirea producției 
vegetale și animale, dezvoltarea 
industriei implică cerințe de apă 
tot mai mari. Resursele de apă 
dulce sint insă, deocamdată, li
mitate la cantitățile în perma
nentă reinnoire, din riuri. lacuri 
și din subteran. în asemenea 
condiții, problema apei dobin- 
dește o importanță deosebită, 
recunoscută pe plan mondial, 
ceea ce a făcut ca in numeroase 
țări să se întreprindă eforturi 
susținute pentru găsirea celor 
mai raționale soluții privind 
gospodărirea apelor și pentru 
realizarea lucrărilor de amena
jare a apelor.

pentru adoptarea „Programului național de perspectiva pentru 
amenajarea bazinelor hidrografice din Republica Socialista Romania"

Gospodărirea intr-o concepție 
unitară și de perspectivă a a- 
pelor — una din principalele bo
gății naturale ale țării — con
stituie o problemă de interes 
național pentru dezvoltarea eco
nomică și socială a României.

Pe baza hotăririlor celui de-al 
XI-lea Congres al Partidului Co
munist Român, s-a elaborat, cu 
participarea și consultarea unui 
mare număr de specialiști, „Pro
gramul național de perspectivă 
pentru amenajarea bazinelor 
hidrografice din Republica So
cialistă România", care a fost 
aprobat de Congresul consiliilor 
populare și Plenara Comitetului 
Central al Partidului din 14 a- 
prilie 1976.

Programul prevede un ansam
blu de măsuri privind sistema
tizarea întregii rețele hidrogra
fice a țării, regularizarea tutu
ror cursurilor de apă, amenaja
rea unor bazine și lacuri de a- 
cumulare, a rețelei de irigații,

PRIMA ZI A LUCRĂRILOR
(Urmare din pag. I)

eficiența economică rezultată din 
corelarea și optimizarea folo
sințelor complexe ale potenția
lului hidrografic.

Vorbitorul a arătat că o aten
ție deosebită va fi acordată îm
bunătățirii concepțiilor de ela
borare a schemelor de amena
jare hidroelectrică. Astfel, in 
cadrul lacurilor de acumulare 
hidroenergetice vor fi prevăzute 
volume pentru atenuarea viitu
rilor și vor fi realizate lucrări de 
combatere a acțiunii distructive 
a apei, în același timp barajele 
hidrocentralelor fiind utilizate 
drept căi de comunicație 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 numără printre 
zonele cu o bogată rețea de ape. 
In cincinalul trecut. în județ au 
fost date in folosință două mari 
sisteme de irigații,, cu o supra
față de peste 54 000 hectare, 
ajungindu-se astfel la mai 
bine de 80 000 hectare irigate. 
Mențjonînd că ce s-a făcut pină 
acum nu reprezintă decit circa 
30 la sută din suprafața agri
colă ce se pretează pentru iri
gat. deputatul a făcut în conti
nuare cîteva propuneri menite 
să accelereze înfăptuirea unor 
proiecte și să lărgească aria ba
zinelor hidrografice amenajate 
din județul Olt. Cu resurse și 
posibilități locale vor fi con
struite, în acest cincinal, încă 12 
baraje și Jacuri de acumulare, 
în aceeași perioadă, se va de- 
seca o suprafață de peste 28 000 
hectare și se vor efectua lucrări 
de combatere a eroziunii solu
lui pe aproximativ 20 000 de 
hectare.

Pentru județul Timiș, județ cu 
o mare pondere in producția 
agricolă a României, — a evi
dențiat deputatul Iulian Drăcea 
—, sint prevăzute. în următorii 
10—15 ani, ample lucrări de 
gospodărire a apelor. Arătind că 
la acestea o mare contribuție 
și-o vor aduce cetățenii jude
țului, deputatul a relevat că în 
domeniul respectiv s-a acumulat 
o bogată experiență, numai în 
cincinalul trecut realizîndu-se 
prin muncă patriotica un volum

Programul național de per
spectivă pentru amenajarea bazi
nelor hidrografice din Republica 
Socialistă România, care concre
tizează obiectivele și orientările 
precizate prin documentele de 
partid și de stat, a fost astfel 
intocmit incit să răspundă ce
rinței fundamentale ca toate 
problemei^ privind apele țării 
să fie rezolvate pe baza unei 
concepții unitare asupra amena
jării fiecărui bazin hidrografic 
in parte și a tuturor bazinelor 
in ansamblu. Rezolvarea cerin
țelor in legătură cu apele ale 
diferitelor ramuri ale economiei 
se asigură prin soluții unitare și 
complexe.

Programul național cuprinde 
ansamblul lucrărilor complexe 
menite să asigure amenajarea 
integrală a apelor țârii. Dintre 
aceste lucrări, pentru execuția 
cărora va fi nevoie de o peri
oadă de 25—30 ani. precum și 
de investiții de circa 1000 mi
liarde lei, urmează a fi realizate 
pină in anul 1990 ceie necesare 
pentru atingerea unor obiective 
fundamentale, și anume : asigu
rarea cerințelor de apă ale 
populației, industriei, agricultu
rii și pisciculturii : valorificarea 
integrală a potențialului hidro
energetic economic amenajabil 
de circa 27 miliarde kWh pe an ; 
amenajarea întregului potențial 
economic irigabil de circa 5 mi
lioane ha ; combaterea eroziuni 
solului pe suprafețele ceie mai 
grav afectate : apărarea împo
triva inundațiilor, practic a tu
turor localităților și terenurilor 
agricole.

Amenajarea bazinelor hidro
grafice se bazează pe redistri
buirea debitelor resurselor de 
apă, pe amenajarea albiilor 
cursurilor de apă. in corelare cu 
lucrările de combatere a ero
ziunii solului și cu acelea de 
protecție a calității apelor.
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prevenirea și combaterea poluă
rii apelor și a eroziunii solului, 
valorificarea potențialului hidro
energetic. dezvoltarea navigației 
interioare, creșterea producției 
piscicole și alteie, care să asi
gure folosirea cit mai deplină 
a resurselor de apă pentru sa
tisfacerea cerințelor populației 
și ale economiei naționale, pre
cum și apărarea localităților și 
terenurilor agricole împotriva 
inundațiilor.

în vederea îndeplinirii acestor 
măsuri. Marea Adunare Națio
nală a Republicii Socialiste 
România adoptă prezenta lege.

Art. 1. Se adoptă ..Programul 
național de perspectivă pentru 
amenajarea bazinelor hidrogra
fice din Republica Socialistă 
România".

Ari. 2. Obiectivele, direcțiile și 
sarcinile privind amenajarea 
bazinelor hidrografice înscrise 
in Program, sint obligatorii pen
tru toate ministerele, celelalte

organe centrale de stat. pentru 
consiliile populare județene, 
municipale. orășenești F m- 
munale. precum s. pentru toate 
unitățile aotualirie.

Art. X. Ccrailnil Suprem al 
Dezvoltării Ecococmce F Socia
le și Consiliul de Miniștri sint 
obligate să asigure cuprinderea 
in planurile cincinal» și anuale 
a sarcinilor ce rezultă din Pro
gram. să stabilească mâsurt'e 
necesare pentru îndeplinirea a- 
cestuia și să exercite un contrei 
riguros și sistematic asupra 
executării lui.

Art. 4. Ministerele și celelal
te organe centrale vor lua mă
suri pentru realizarea corelată 
și in termen a sarcinilor ce le 
revin din prevederile Programu
lui. in vederea conservării, pro
tecției și valorificării resurselor 
de apă. asigurind executarea tu
turor lucrărilor de amenajare 
complexă a bazinelor hidrogra

de terasamente de aproape 9 
milioane metri cubi. In cadrul 
obiectivelor prevăzute a se în
făptui, o atenție deosebită se 
acordă amenajării țiului Timiș, 
bazinului Moraviței. Iar pentru 
preintimpinarea pagubelor de
terminate de caracterul toren
țial al riurilor Bega. Timiș și 
Birzava, in următorii ani se vor 
executa importante lucrări de 
regularizare și consolidare a al
biilor. Deoarece vasta activitate 
de înfăptuire a Programului na
țional solicită eforturi susținute 
din partea cercetării științifice, 
vorbitorul a propus să se abor
deze cu prioritate problemele 
de exploatare a lucrărilor hidro
grafice in vederea punerii lor 
cit mai bine in valoare.

Din Programul național, ju
dețului Vaslui ii revin sarcini 
importante, a arătat deputatul 
Gheorghe Tânase, care a subli
niat că. in perioada 1976—1980, 
se vor realiza și da în exploata
re aici 22 acumulări complexe 
și zonale, se vor executa îndi
guiri și desecări, se vor asigura 
creșterea suprafeței de teren 
arabil cu peste 18 000 hectare și 
extinderea suprafeței irigate cu 
încă 21 000 hectare. în acest 
scop, s-au stabilit măsuri pe 
plan local, iar sarcinile din 
programul județean au fost 
defalcate pe comune. sate, 
formațiuni de lucru, astfel incit 
fiecare cetățean cunoaște lucră
rile Ia a căror realizare urmează 
să participe. Vorbitorul a sub
liniat că. pe baza indicațiilor și 
recomandărilor făcute de tova
rășul Nicolae Ceaușescu, cu o- 
cazia vizitei efectuate anul tre
cut în județ, s-a trecut la ex
tinderea valoroasei experiențe 
dobîndite în combaterea eroziu
nii solului de către Stațiunea de 
cercetări Perieni, în majoritatea 
comunelor și unităților fiind în
treprinse măsuri de aplicare a 
unor tehnologii care să permită 
stăvilirea fenomenului de ero
ziune și ridicarea fertilității te
renurilor agricole.

După încheierea dezbaterilor, 
s-a trecut la discutarea pe ar
ticole a proiectului de lege și pe 
capitole a programului.

Prin votul său unanim, Marea 
Adunare Națională a aprobat 
Legea pentru adoptarea Progra
mului național de perspectivă

Pentru redistribuirea debite
lor se vor realiza pină In anul 
1990 incâ 450 lacuri de acumu
lare mai importante, față de 100 
existente in prezent : acestora li 
se vor adăuga, după 1990. alte 
850 lacuri de acumulare. Capa
citatea lacurilor va crește de la 
3.7 miliarde metri cub: in 1975 
Ia 22 miliarde metri cubi in 1990 
și la 34 miliarde metri cubi in 
perspectivă.

Ca orientare de principiu, s-a 
urmărit amplasarea lacurilor in 
special in zonele de munte și de 
deal, precum F realizarea de 
baraje cit mai înalte, care să 
permită acumularea unor man 
volume de apă.

Pentru î-.iaturarea efectelor 
distructive ale apelor s-au pre
văzut aoiuții îmbunătățite, mai 
eficiente, care se bazează atit 
pe ateniam undelor de sutură 
in lacuri de accmurare. dt sa pe 
adincrea. regularizarea albciloe 
și inmguirea lor_ Se prevede, de 
asemenea, executarea unui vo
lum sporit de lucrări pentru 
combaterea erarlum so'.ulu_ 
care, pe efectul direct de
protectee a terenurilor producti
ve. va reduce pericolul de c®l- 
matare a ăîtaifor f a lucrărt-or 
hidroiehmee.

Lucrănte cnmpțexe previn* e 
in program stat corelate cu lu
crările specifice diferitelor ra
men ale ecoooerue; Baumaje.

Pentru a se asigura o ^esen
ță cit mai rxbcată a iucrănltc. 
pnr. Program s-au prevăzut mă
surile necesare ca acestea să se 
execute eșalonat «: corelat, ast
fel incit la realizarea tocrănkv 
să se respecte cooeepția umtarl 
care a stat la baza te-nrre..-- 
Program unu.

Programul prectzează rteri- 
Je re treevue întreprinse peetri 
asigurarea bazei matenaie F »

pentru amenajarea bazinelor hi
drografice din Republica Socia
listă România.

în continuare, din împuterni
cirea guvernului, tovarășul Va- 
sile Patilineț, ministrul econo
miei forestiere și materialelor de 
construcții, a expus proiectul de 
bege pentru adoptarea Progra
mului național pentru conserva
rea și dezvoltarea fondului fo
restier in perioada 1976—2010.

Tovarășa Ștefania Ionescu, 
vicepreședinte al Comisiei 
M.A.N. pentru agricultură, sil
vicultură și gospodărirea apelor, 
a prezentat raportul acestei co
misii care a examinat și avizat 
proiectul de lege.

Raportul comisiei M.A.N. evi
dențiază însemnătatea deosebită 
pe care o are Programul in ca
drul preocupărilor partidului și 
statului nostru privind ocrotirea 
și dezvoltarea fondului forestier, 
sursă de multiple bogății a țării 
noastre. Ciclul mare de produc
ție ce caracterizează pădurile, 
rolul foarte important al aces
tora. atit în ce privește produc
ția de lemn, cit și in menținerea 
echilibrului ecologic, au impus 
ca măsurile ce se preconizează 
în legătură cu fondul forestier 
să se refere la o perioadă de 
timp îndelungată și să țină sea
ma de cerințele complexe ale u- 
nei silviculturi moderne, știin
țifice.

Comisia a apreciat că Progra
mul cuprinde. într-o concepție 
unitară, cele mai eficiente mă
suri menite să asigure in viitor 
sporirea producției de masă 
lemnoasă, ameliorarea funcțiilor 
protectoare ale pădurilor, gos
podărirea judicioasă a vinatului 
și pescuitului, crearea unor con
diții cit mai bune pentru valori
ficarea superioară a tuturor pro
duselor pădurii.

în raport se dă o înaltă apre
ciere contribuției secretarului 
general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, la elaborarea 
acestui Program național, care 
concretizează directivele cu
prinse în documentele progra
matice ale Congresului al XI-lea 
al partidului cu privire la con
servarea și dezvoltarea fondului 
forestier.

Comisia iși exprimă convin

personaiului necesar In vederea 
rea1: râm amenajării complexe 
a apelor țări . De asemenea sint 
precizate obiectivele și proble
mele principale pe a căror re
zolvare se v» axa activitatea de 
cercetare st proiectare.

Un capitol al Programului na
țional stabiles* e sarcinile ce re
vin miEMtereicr. celorlalte or
gane centrale F consiliilor popu
lare .-„dețene. Pe lingă acestea, 
la real.rarea amenajăm integra
le a apelor țărm o contribuție 
importantă o va aduce popu
lația.

Prevederile P-Pgramuîui na
țional au fost dezbătute ta șe
dința Coemtetukn Politic Exe
cutiv al Coemetnta: Central al 
PamSuin Coi “ Tt Român dm 
38 decembrie 1975 și au fost a- 
probate de Cmgresul consiliilor 
poțniare -jdeeere Ș- al pre- 
sehuttijor coeFhttor populare 
mm-upale. ccășer.eșt: r- comu
nale «fia 4—4 februarie 19’76. 
Pro*n=l. ta forma actuală. 
—bn-4*âc.iâ. a fost aproba*, di 
PSecara Coc- .teeuki: Central al 
Partatata C~wi r r* Roman «ta 
14 apetfie irX

Asa en a arătat tovarășul 
Xxsâae Ou iw'i secretar ge
nerai al Par-nului Coosznxs*

aci twK’sr populare. Progra- 
=1 rar .vnaî de amesajare s 
taereăor taărecnfice face por
te mie rranta ta crppram-1 ge
nerai de orga- ra-e arm nr.i rasă 
a întregi;- vșe* ecnronnco-sc- 
nale. prefig-meszâ der-citarea 
vt-toare mtr-o iadelm«ată

perspectiva de str*e a petneu 
perspective ie de viată ate gece- 
raQnar pceoeeta f vntnore

că Xarea Afanare 
Nanmalâ v» adepta proiectul 
de lege pceaeztat.

ur» in acest acop.
Art. S.

nr FLiCi— «arv’rx-je ce 
reva. pe tata Procxmukn. fie
cărui *** -- epr- cras F cooună 
F vor a&gura. prin cvganele 
locale de specialitate asistenta 
tehnică necesară « Ju-
crârilor ; coes.inje populare mu
nicipale. orășenești și cocnina'e 
vor organiza si îndruma acțiu
nile de executare a amenajări
lor locale.

An. C. Toți locutt«xi; tării a j 
datoria cetățenească «te a parti
cipa activ la acțiunite pentru

făptui rea prevederilor Pro
gramului de a realiza prin
muncă proprie, lucrări locale «ta 
amenajare a cursuntar «ta apă 
și «ta întreținere a aQxifor aces
tora. precum f «ta a contribui 
la lucrările «ta amenajare com
plexă a bazme.or Hidrografice.

gerea că înfăptuirea prevederi
lor Programului va contribui ia 
ridicarea sectorului forestier la 
nivelai înalt al dezvoltăm eco- 
itonuco-sociale in care erte an
gajată țara.

S-a desfășurat, după aceea, 
dezbaterea generală la acest 
proiect de lege.

Pentru județul Vrancea. aJ 
cărui teritoriu este ocupa*, «ta 
păduri ta proporție «ta 38 la 
sută — a arătat deputatul Si- 
mion Dobroviri — prevederile 
programului au o valoare deo
sebită ; aceasta a reieșit și din 
participarea larga a cetățenilor 
la dezbaterea publică a progra
mului, in adunări, sesiuni ale 
consiliilor populare, in cadrul 
conferinței județene a consiliilor 
populare. în județul nostru, mai 
ales după 1968. când, la indicația 
tovarășului Nicolae Ceaușescu. o 
comisie guvernamentală a intre- 
prins un studiu complex privind 
folosirea fondului funciar «lin 
zona montană, refacerea și gos
podărirea pădurilor au devenit 
preocupări de seamă. Astfel, in 
ultimii ani au fost împădurite 
in fondul forestier peste 17 006 
hectare și s-au înființat plan
tații speciale pentru lemn de ce
luloză ; au fost întreprinse, de 
asemenea, măsuri in vederea 
respectării riguroase a norme
lor de exploatare și utilizării 
superioare a masei lemnoase.

In viitorii 35 de ani. in Vran- 
cea vor fi împădurite peste 
49 000 hectare, din care cea mai 
mare parte in perimetrele su
puse eroziunii și degradate.

Sintem convinși că adoptarea 
acestui Program, elaborat din 
inițiativa și sub îndrumarea 
conducerii de partid și de stat, 
a secretarului general al parti
dului. va avea urmări dintre 
cele mai favorabile pentru dez
voltarea pădurilor tării, a sub
liniat deputatul Vasile Sa va. 
Sintem conștienți că realizarea 
prevederilor sale cere — ținind 
seama de condițiile specifice ale 
județului nostru. Suceava — e- 
forturi sporite mai ales în ceea 
ce privește creșterea producti
vității pădurilor, aplicarea tu
turor regulilor de exploatare a 
acestora, extinderea mecaniză
rii lucrărilor, asimilarea a noi 
tipuri de utilaje, sporirea volu-

Din imărcinarea GuverauM 
Republicii Socialiste Rxxnâma. 
cer permisiunea «te a prezenta 
spre examinare șt adoptare de 
către Marea Adunare Națională 
proiectul privind Prozramu; 
național pentru cteiser*. area și 
dezvoltarea fondului forestier in 
penoada 1976—»19.

Pădurile, aurul verde al țăm. 
au jucat tm roi important In 
istoria zbuciumată a neamtflui 
nostru. Ele au contribuit la 
mentiDerea continuități: popu
larei «taco-romattxe ta aceste 
ținuturi, la apărarea țării, au 
servit ca foc de refugiu in vre
murile grete. aszgurind și apro- 
vizîocarea cu terna și hrană.

Cu toate «trădumteie «tapuse 
«te nliicvlwri f personalitățile 
inamtate ate v.-em.: la națio- 
naLzare. așa cum este Înfățișat 
in Program pădm-ite se prezen
tau intr-o nare precară.

Ca urmare a măsurifoc hiate 
de —-—-rol norm, in perioatfa 
de i-pâ -tatxscaLzane și in- 
oeosec in nit nan 19 am. aviitd 
la bară uxbcațfite deosebit «te 
vaJonnse ate tovarășului N:colac 
Ceaușescu. s-au obem-t succese 
in gospcxiănrea fondului fores
tier — împădurirea a peste 2 
m~.hoa.~ae hectare, recsmdu-se 
să se smetiîceze efectele des- 
pâdcrtnfor. amenajarea tuturor 
pădimltc târ*.: îmbunătățirea 
s^teoetar de tăsere. înuodo-.e- 
rea artarîfor repede cresritcri. 
ameliorarea pe rale genetică a 
șpemfor foeemere.

Raportez Ham Ad-măr. Na-
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pentru adoptarea „Programului național pentru conservarea 
și dezvoltarea fondului forestier în perioada 1976 — 2010“

Îe RepubLca Soc-.aLstă Româ
nia pâdurite. bun al Întregului 
popor, eonsttt-ie una din prir.- 
n palele bogății naturale ale 
țării. Conservarea, dezvoltarea 
«: gospodărirea rațională a fon
datori forestier in interesul in- 
treși: societăți este o problemă 
«ie stat, o îndatorire a tuturor 
cetățenilor patriei.

Pe baza hotârinlor Congresu- 
ht: al XI-tea al partidului a fost 
elaborat «Programul național 
pentru conservarea și dezvolta
rea lochului forestier in pe
noada 1976—3919* care a fost 
rupus unei largi consultări «i 
dezbateri publice si aprobat de 
Congresul consiliilor populare. 
expnmir.«iu-se astfel adeziunea 
întregului popor la sarcinile pe 
care te cuprinde.

Programul stabilește, intr-o 
concepție unitară, un ansamblu 
«te mâ«uri pe termen lung, in 

mului de lemn cu utilizări in
dustriale și reducerea consumu
rilor specifice.

Gospodărirea cu mai mare grijă 
a pădurii, avuție ce trebuie lă
sată ca moștenire de mare preț 
generațiilor viitoare, a spus de
putatul Ion Toma, impune pre
ocupări susținute și răspunderi 
sporite și din partea consiliilor 
populare pentru mobilizarea 
tuturor cetățenilor la acțiunile 
ce se vor organiza în scopul 
conservării și dezvoltării fon
dului forestier. Noi ne-am pro
pus, între altele, în județul Vîl- 
cea, să valorificăm prin împă
durire încă 8 000 hectare tere
nuri neproductive, din afara 
fondului forestier, inapte pentru 
culturi agricole, pomicultură sau 
viticultură — plantații care 
vor avea și un important rol de 
protejare a solului și de preve
nire a eroziunilor.

Programul national pentru 
conservarea și dezvoltarea fon
dului forestier stabilește, pen
tru prima oară în țara noastră, 
intr-o concepție unitară, un 
ansamblu de măsuri pentru o 
perioadă de 35 ani, care va a- 

țtaoate că pianul aacmal 1971— 
1975 pe economia forestieră a 
fost realizat înainte de termen 
in cochiliile exploatării unui 
volum «te masă lemnoasă mai 
redus «tacit prevederile de plan 
cu 13 milioane mc. ceea ce 
echivalează ~ eu aproximativ 
5 CM hectare de pădure econo
misite.

Vorbitorul a subliniat că pro- 
Eramul. elaborat din inițiativa 
F ta baza îr.dicațtitor concrete 
ale tovarășului Nicolae 
Ceausescu, ilustrează atenția 
pe care secretarul general al 
partidului o acordă conservării 
metilului înconjurător, trecerii 
la o sjvicultură intensivă, păs
trarea frumusetifor naturii și 
protejării pădurilor. Ca urmare 
a iii i isălisii industriei, urbani
zării s: creșteri: demografice in 
țara noastra Programul acordă 
ater.tte deosebită lărgirii utili
zăm funcțitfor «ta protecție exer
citate de păduri — conservării 
resurselor «ta apă. reglării de- 
bnetor. purifidrâ aerului, ate- 
nuării extremelor climatice, asi
gurării recreării populației.

Pnn amploarea sa. Progra
mul depășește interesele gene
rației actuale și este menit să 
sen’snw1 ă și generațiilor vii- 
toare. In el se reflectă — și pe 
această cate — răspunderea ce 
carîf —.zeazâ conducerea par- 
• duhi: nostru față «le destinele 
«ie viitor ale poporului.

Nu intimp’.ător se spune că 
un popor se judecă și după res
pectă- față de pădure. Tocmai

«copul apărării. conserv~ării și 
dezvoltării patrimoniului silvic, 
valorificării sale calitativ supe
rioare. asigurării unei exploatări 
raționale a pădurilor, protecție’ 
mediului înconjurător, a faunei 
cinegetice și piscicole.

în vederea îndeplinirii măsu
rilor prevăzute in program. 
Marea Adunare Națională a 
Republicii Socialiste România 
adoptă prezenta lege.

Art. 1. Se adoptă „Programul 
național pentru conservarea și 
dezvoltarea fondului forestier 
in perioada 1976—2010".

Art. 2. Obiectivele și direcțiile 
de dezvoltare ale fondului fo
restier, precum și măsurile pre
văzute in programul național, 
sint obligatorii pentru minis
tere. celelalte organe centrale, 
consilii populare județene, mu
nicipale, orășenești, comunale

sigura valorificarea acestei a- 
vuții, la nivelul general de dez
voltare economico-socială, a 
menționat in cuvintul său de
putatul Ioachim Moga. Vorbito
rul a arătat că. potrivit acestui 
program, in județul Hunedoara 
va fi împădurită, in perioada 
1976—2010. o suprafață de 
peste 80 000 hectare, va fi sub
stituită o însemnată suprafață 
de arborete slab productive cu 
specii valoroase, îndeosebi ră- 
șinoase. iar masa lemnoasă ex
ploatată 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 prioritar de protecție a lo
calităților și a bazinelor de in
teres hidroenergetic și turistic, 
mai ales din împrejurimile mu
nicipiului Petroșani, centrelor 
siderurgice Hunedoara și Că- 
lan, și orașelor Deva, Brad și 
Orăștie.

în cuvintul său, deputata 
Maria Amarghioalei a precizat 
că Programul prevede pentru 
membrii cooperativelor agricole 

ca o confirmare a atitudinii 
etice superioare a poporului 
nostru. Republica Socialistă 
România se înscrie printre pu
ținele țâri din lume care și-au 
propus o asemenea nobilă sar
cină de perspectivă îndelungată, 
materializată in Programul na
țional.

Elaborat in baza unei analize 
sprofundate a situației silvicul
turii in țara noastră de către 
conducerea partidului, supus, 
totodată. unei largi dezbateri 
publice și ținind seamă de rea
lizările la nivel mondial. Pro
gramul prevede in esență limi
tarea tăierilor anuale in dece
niul 1976—1985 la 20 milioane 
m.c. anual — sub posibilitatea 
normală a pădurilor, ceea ce' va 
face posibil ca intr-o perioadă 
de 15—20 de ani să se amelio
reze echilibrul pădurilor pe 
clase de vârstă ; generalizarea 
tehnologiilor modeme de ex
ploatare a pădurilor ; reduce
rea in continuare a pierderilor 
tehnologice la exploatare ; îm
bunătățirea compoziției păduri
lor prin extinderea rășinoase- 
lor : promovarea celorlalte spe
cii autohtone valoroase, ca ste
jar. gorun, paltin, cireș, frasin 
etc., precum și extinderea spe
ciilor repede crescătoare ; con
tinuarea acțiunii de refacere 
a pădurilor slab productive ; 
dezvoltarea economiei vinatului 
și a pisciculturii în apele de 
munte și valorificarea superioa
ră a produselor accesorii ale 
pădurii.

și pentru toate unitățile socia
liste.

Art. 3. Consiliul Suprem al 
Dezvoltării Economice și Sociale 
și Consiliul de Miniștri vor asi
gura cuprinderea în planurile 
cincinale și anuale a sarcinilor 
rezultate din program, vor sta
bili măsurile necesare pentru 
îndeplinirea întocmai a acestuia 
și vor exercita permanent un 
control riguros și sistematic 
asupra executării prevederilor 
programului.

Art. 4. Ministerul Economiei 
Forestiere și Materialelor de 
Construcții. împreună cu minis
terele, celelalte organe centrale 
și consiliile populare sint obli
gate să asigure dezvoltarea 
fondului forestier, împădurirea 
terenurilor degradate, improprii 
pentru agricultură. aplicarea 
unui regim normal de tăiere și 
regenerare a pădurilor, întări

de producție, pentru toți locui
torii comunelor, sarcini impor
tante în realizarea lucrărilor de 
gospodărire a pădurilor. Sub 
îndrumarea consiliilor popu
lare, a spus vorbitoarea, se va 
asigura o largă participare a 
tinerilor și a celorlalte categorii 
de cetățeni din județul Ba
cău la îngrijirea și curăți
rea pădurii și protecția aces
teia împotriva dăunătorilor. în 
acest sens, s-a arătat că de
osebit de importantă este pre
vederea din Program referi
toare la organizarea „Lunii 
pădurii", acțiune care va con
tribui la formarea unei opinii 
de masă, și, mai ales, la educa
rea elevilor și tineretului in 
spiritul grijii, dragostei și res
pectului față de pădure.

Programul național pentru 
conservarea și dezvoltarea fon
dului forestier în perioada 
1976—2010 — prin aportul tutu
ror specialiștilor la elaborarea 
lui, prin participarea largă a 
maselor de oameni ai muncii 
la dezbaterea sa publică — în
trunește adeziunea întregului 
popor, a spus în cuvintul său,

deputatul Trandafir Cocîrlă. A- 
preciem însemnătatea prevede
rilor din Program referitoare la 
introducerea unui regim normal 
de tăiere și de regenerare a pă
durilor, precum și cele privind 
ridicarea productivității aces
tora. Vorbitorul a menționat că 
in județul Caraș-Severin s-au 
stabilit măsuri pentru creșterea 
suprafeței pădurilor prin împă
durirea unor poieni și a unor 
culoare de linii electrice aerie
ne, prin majorarea suprafețe
lor cu specii repede crescătoare 
și valoare economică ridicată și 
a plantațiilor pentru producerea 
lemnului de celuloză.

înaltul for legislativ a exa
minat, în continuare, proiectul 
de lege pe articole și programul 
pe capitole, votînd apoi, în una
nimitate, Legea pentru adopta
rea Programului național pen
tru conservarea și dezvoltarea 
fondului forestier in perioada 
1976—2010.

Lucrările actualei sesiuni a 
a Marii Adunări Naționale vor 
fi reluate, in plen, vineri 16 a- 
prilie.

(Agerpres)

în continuare, Programul mai 
prevede : economisirea masei
lemnoase în toate sectoarele 
consumatoare ale economiei, 
creșterea în continuare în ritm 
accelerat a gradului de indus
trializare și a valorificării su
perioare, inclusiv a deșeurilor 
din exploatarea pădurilor și din 
prelucrarea industrială a lem
nului ; reorganizarea activității 
de cercetare științifică și pro
iectare integrată pe șase mari 
zone forestiere ; îmbunătățirea 
activității, de conducere a silvia 
culturii și a inspecției silvice de 
stat prin crearea Consiliului 
fondului forestier, reglementa- . 
rea circulației în pădure ; par
ticiparea la ocrotirea și îngri
jirea pădurilor prin organizarea 
de acțiuni, cu o largă antrenare 
a elevilor, tineretului și a în
tregii populații la lucrări de 
împăduriri, organizarea „Luiîîi: 
pădurii". îmbunătățirea propa-- 
gandei în sprijinul pădurii.

Transpunerea in fapt a Pro
gramului național va duce la 
creșterea rolului pădurilor in 
protecția mediului înconjurător, 
majorarea volumului de ex
ploatat Ia nivelul anului 2010 cu 
circa 30 la sută față de anul 
1976.

Dată fiind importanta deose
bită a Programului național — 
moment de cotitură in istoria 
pădurilor tării noastre — supun 
acesț proiect de lege analizei 
dumneavoastră, cu speranța că 
Marea Adunare Națională 11 va 
adopta.

rea funcțiilor de protecție a 
acestora, promovarea speciilor 
de mare productivitate, precum 
și a celorlalte obiective și sar
cini prevăzute în program.

în acest scop, vor stabili mă
suri corelate, care să conducă 
la realizarea, cu eficientă maxi
mă și la termen, a prevederilor 
programului.

Art. 5. Consiliile populare ju
dețene vor stabili, pe baza pro
gramului, sarcinile ce revin 
municipiilor, orașelor și comu
nelor pentru dezvoltarea, pro
tecția și mărirea productivității 
pădurilor comunale.

Art. 6. Toți locuitorii țării aii 
datoria cetățenească să contri
buie la apărarea și dezvoltarea 
fondului forestier, să participe 
activ prin muncă la lucrările de 
împădurire, ameliorare a tere
nurilor degradate, de îngrijire . 
și protecție a pădurilor.

t,



Șeful statului mexican a primit 
pe președintele Academiei de științe 

sociale și politice din România

Lucrările Congresului al XV-lea
Cehoslovacia

Spectacol de gală 
al Teatrului

Constantin Nottara
La 15 aprilie s-au încheiat 

dezbaterile pe marginea docu
mentelor prezentate Congresu
lui al XV-lea al P.C. din Ceho
slovacia. Șefii unor delegații 
ale partidelor comuniste și mun
citorești, socialiste și mișcări 
de eliberare națională au adus 
congresului salutul partidelor 
pe care le reprezintă. ■

In încheierea dezbaterilor a 
luat cuvintul secretarul gene
ral al C.C. al P.C. din Ceho
slovacia, tovarășul Gustav Hu- 
sak.

După-amiază s-a trecut Ia ul
timul punct de pe ordinea de 
zi : alegerea organelor centrale 
conducătoare ale P.C. din Ceho
slovacia.

la Atena

Miting al prieteniei româno-cehoslovace
Delegația Partidului Comunist 

Român. condusă de tovarășul 
Emil Bobu. membru al Comite
tului Politic 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 
Cehoslovacia a fost. în cursul 
zilei de joi. oaspetele orașului 
Hradec Kralove. capitala re
giunii Cehia de Est.

Delegația P.C.R. a vizitat 
orașul și uzinele constructoare 
de mașini „Februarie Victorios".

In sala de festivități a uzine
lor a fost organizat un miting 
al prieteniei româno-ceho
slovace.

Secretarul Comitetului regio
nal Cehia de Est al P. C. din 
Cehoslovacia, Ales Novotny, a 
adresat comuniștilor. întregului 
popor român un cald și-tovără
șesc salut.

Mulțumind, tovarășul EmiJ 
Bobu a relevat succesele obți
nute după instaurarea orindui- 
rii socialiste de popoarele 
Cehoslovaciei in dezvoltarea eco-

nomiei. științei și culturii. în 
ridicarea nivelului de trai ma
terial și spiritual. El s-a referit 
la îndelungatele tradiții de 
prietenie și solidaritate ce leagă 
partidele și popoarele noastre, 
subliniind că prietenia romăno- 
cehoslovacă a fost puternic ci
mentată in timpul celui 
doilea război mondial 
lupta dusă de armata 
mână și detașamentele de pa- 
trioți cehi și slovaci, alături de 
Armata sovietică. Peste 65 O» 
de ostași români au dat tribu
tul lor de singe in luptele pen
tru eliberarea popoarelor si pă- 
mintului Cehoslovaciei prietene 
de sub ocupația hitleristă. Re- 
levind că 
socialiste 
partidele și 
s-a ridicat
rior. găsindu-și concretizarea in 
însăși politica de stat a celor 
două țării, vorbitorul a înche
iat adresind întregului popor 
cehoslovac urări de succese tot 
mai mari în intensa activitate 
de edificare a societății aocia- 
liste.

de-al 
prin 
ro

in anii construcției 
colaborarea dintre 
popoarele noastre 
pe un plan supe-

Cowriwbrâflx-și ca drosebrt 
rucctt ttroetJ s«a i* Grecia. 
in ccdro.' scitmbsnior cxl- 
furole tnlaterele. «xse-iMal; 
Teatrufai „Coutzwim .Votta- I 
ro" din B*c*rrrt> • flupwt. | 
mierczsn teara. pe tceae _N«- • 
povalclui" din Ărcxc. >* 
rpectaco, dc pcic e« pccsc 
Jniorrecre* ia U-jce*t~ de 
E Arerof Tosiisa.

La tpectacoi ai. parncipat j 
pnwl wiuiro ci Greciei. | 
Cmetaatta Karamaalu. wiem- 1 
hn a: purereulm. intre care 
Aeero' Toritsa. colorai pte- , 
*ei. hderi at partidelor pol'- 1 
tice. oameni ce artă și cal-1 
tară, ambasadori și membn i 
ai corpului diplomatic ccrt- 
dilați ta Grecia, ziariști-

Spectacolul — tradus nmal- 
tan ta limbile preccă și fraa- 
ceză — a fost trmănt ca a* 
ceosebtt interes țttad inde- 
Isap aplaudat de numerocsa 
asistență. Ir pauza spectaco- 
iafiu. premierul Constant-*: 
Kcrprr.anlu ți celelalte ofi
cialități precerti s-au inzre- 
pnut cordial cu artiștii ro
mâni. țehcitindu-i călduros 
pentru măiestria lor interpre
tative.

Spectacolele prezentate ta 
Grecia de Teatrul Nottsra 
sint amplu și elopios comen
tate de presa ateniană, care 
a consacrat cronici spectaco
lului susținăt. mtercun. acti- 
v.tâtri prerfpioase a ansam
blului românesc, precum șt 
bopefei riefi tec trate dr-. 
România.

Președintele Statelor Unite 
Mexicane. Luis Echeverria Al
varez, a primit pe prof. dr. do
cent Mihnea Gheorghiu, pre
ședintele Academiei de științe 
sociale și politice a Republicii 
Socialiste România, care vizi
tează Mexicul, la invitația Con
siliului național al populați":.

Cu acest prilej. Mihnea 
Gheorghi j a transmis președin
telui Mexicului și doamnei 
Esther Zuno de Echeverria ui 
salut prietenesc și urări de să
nătate și fericire. <" 
peritate poporului 
din partea tovarășului 
Ceausescu președinte 
bbcu Socialiste Roreăr 
tovarășe:

Mulțumind 
at-ntse. Lms Eriseve—a a eno- 
cat eu plăcere cor.iorbir-.Je avu
te cu sefui staruiui român, pre
cum si celelalte manifestări a> 
bunelor relatt: romăao-mex-ca- 
n- și a rugat să se transmită 
un cald salut peeșednite>x

de prns- 
mexican.

i N’.colae 
ele Repu- 
nia. ș: a 

Elena Ceausescu.
deosebita

Nicolae Ceaușescu și respec
tuoase omagii tovarășei Elena 
Ceausescu, reinnoind expresia 
celor mai bune sentimente de 
prietenie, care leagă cele două 
popoare frățești de peste mări, 

în cursul vizitei sale in Me
xic. Mihnea Gheorghiu a avut 
întrevederi cu prof. Mario
Moya Palencia. președintele 
Consiliului național al popu
la’ :eL ministrul de interne al 
guvernului mexican, ing. arh.
Antonio Calzada. guvernatorul 
statului Querretaro. dr. Fran
cisco Luna Khan. guvernatorul 
sxa:ulu: Yucatan, și alte perso- 
nalitâti ale vieții social-politice 
«î c-JLTurale privind unele pro- 
b^eoM actuale ale dezvoltării, 
ale educației și cercetării in 
coadiuiie revoluției științifice 
Teîmic®- ale realizării noii 

f economice și politice 
temauonale r. in legătură 
• ir—r.oerea relațiilor cult 
«ti-ntrfx* dintre MexicDezbaterile Consiliului de Securitate

ÎNCHEIEREA 
REUNIUNII BIROULUI 

DE COORDONARE 
AL TARILOR 
NEALINIATE

PE SCURT®PE SCURT® PE SCURT®PE SCURT®PE SCURT

Delegația Academiei 
„Ștefan Gheorghiu" 

în Iran
O DELEGAȚIA Academiei 

„Ștefan Gheorghiu", condusă de 
tovarășul Leonte Răutu, pre
ședintele Consiliului de condu
cere și rector al Academiei, a 
vizitat, in cursul șederii sale in 
Iran, Centrul iranian de mana
gement, Institutul de manage
ment industrial. Centrul de pre
gătire a cadrelor pentru admi
nistrația de stat, precum și Co
legiul de administrație publică 
al Universității Teheran. în 
cursul intilnirilor avute s-a pro
cedat la un larg schimb de ex
periență și <le opinii și s-au 
examinat căile de continuare a 
contactelor intre Academia „Ște
fan Gheorghiu" și organismele 
de specialitate din Iran.

care sint reprezentate majori
tatea Întreprinderilor românești 
de comerț exterior, care prezin
tă motoare electrice, conveni- 
zoare de sudura, lămpi eu in
candescență și lămpi cu rapaci, 
precum și case prefabricate.

Incendiu la Belfast
• UN VIOLENT INCENDIU 
îzbucmt miercuri după-arma- 

orațuiui Belfast.
unor

• LA MADRID 
s. lucrările

majorat ca

adopuză la — decraibr>e 1*3. 
pron eare. subLnnzxl net 
tea zaeBțzaeru integrității 
toriaie a tentonuim n a 
virszn: procesului de decolam 
zare a fostei colonii pocrugbe- 
ze. CousLul reclama retrage
re* aeintxrziatk a trupelor in- 
dor.ez.ene ce au pătruns in zona 
ri-m.'eanâ a insulei la începu
tul hzmi decembrie.

Lu.-.d cuvintul. reprezentan
tul Indoneziei a susținut, din 
nou. că trupele țării sale au 

cbeznate să contribuie la 
inerea ordinii și securității 
tritoriu. Adăugind că for- 

indoneziene nu intențio
nează să părăsească Timorai 
de Est. vorbi torul a afirmat că 
locuitorii acestuia ar fi hotărit 
integrarea completă a teritoriu- 

la indonezia. Această afir
mație a fost puternic combătu
tă de reprezentantul Frontului 
Bevoloționar pentru Inde- 
pe-d--a Timorului de Est 
iFRETILINi. în ciuda inter- 
venției militare indoneziene. — 
a spus el — foițele FRETILIN 
coctroleazâ in prezent peste 80 
la sută din teritoriu.

Reprezentantul Australiei a 
sprijinul țării sale 
aspirațiile poporului

foț-

Acord-cadru 
aniericano-elen

a 
ză in centrul 
ca urmare a exploziilor___
bombe artizanale disimulate de 
elementele extremiste intr-un 
mare magazin. Un purtător de 
cuvint al pompierilor a precra* 
că peste 1000 de persoane dm 
perimetrul amenințat de incen
diu. situat in cartierul pries- 
tant Sandy Row. au trebuit si 
fie evacuate. Explozia bombelor 
a declanșat un incendiu puter
nic. care a cuprins repede twe 
cele cinci etaje ale magaai—M 
Potrivit celor anunțate de poli
tie. aite trei bombe au fost des
coperite in diferite 
din centrul capitalei Ulsteruhi:.

• •

al• SECRETARUL DE STAT
S.U.A., Henry Kissinger, și mi
nistrul afacerilor externe al 
Greciei, Dimitrios Bitsios. au 
parafat joi, la Washington, un a- 
cord-cadru privind menținerea 
prezenței militare americane pe 

' teritoriul grec. Documentul con
stituie baza unui acord detaliat 
ce urmează a fi negociat de cele 
două părți in următegrele luni. 
Potrivit agenției U.P.I.. Statele 
Unite vor furniza Greciei in ur
mătorii patru ani. in schimbul 
utilizării instalațiilor pe care Ie 
dețin pe teritoriul grec, o asis
tență militară totalizind 
lioane dolari.

700 *mi-

• SECRETARUL C-7 I FP Ăl 
al Camerei Deputaților a Mallei, 
Francesco Cosentino, s.-a pre
zentat demisia, ca urmare a ce
lor relatate de un săptămini 
italian potrivit căruia ar fi fost 
implicat in „scandalul Croc
ant" Revista afirma ci Cro- 
ciani. implicat in ..afacerea Loc
kheed" fără a fi anchetat de
oarece a reușit să părăsească la 
timp țara pentru a scăpa de ur
mărirea organelor de anchetă, 
ar fi plătit 50 de milioane 
„Unui inalt funcționar al 
merei Deputaților".

Ere 
Ca-

< tineretul linii ► S.U.A

DC«e.

ăsindu-te în voia 
pașilor pe largul 
bulevard Vester- 
brogade. cobo- 
rind spre port, 
Copenhaga se

înfățișează în ipostazele care au 
făcut-o cunoscută dincolo de 
spațiile daneze. Gara centrală, 
datind de mai multe decenii, 
puternic nod de comunicații in 

inima orașului, grădina „Tivoli”,

boreo gărzii, atrăgînd la fiecare 
ceremonial nu numai turiști din 
toată lumea, ci și pe locuitorii 
ariilor învecinate, întăresc trăsă
turile unui oraș care, la scara 
unu pe unu, oferă secvențe des
prinse parcă din nemuritoarele 
povestiri ale lui Andersen. 

Aflindu-te pe Langelinie, trecind 
pe lingă legendarul car mitolo
gic ol prințesei Dana, de la care 

și-a luat țara numele, cu cas-

COPENHAGA

cada-i de ape spumeginde, ta
blou decupat din negura începu
tului istoriei locuitorilor acestor 
păminturi, devenite rodnice prin 
truda brațelor și minții, ritmul 
pașilor se incetinește, oprindu-se 
acolo pe malul Golfului Sund, 
unde „Mica sirenă" — Mermaid, 
întruchipare in bronz a nos
talgiei celor aflați pe drumurile 
fără pulbere ale mărilor și ocea
nelor, opera sculptorului Edward 
Eriksen, se oglindește în apele 
portului. Ajuns aici, imaginea 
orașului cuprinsă aprioric se

_ renumitei* puncte ce atroc- 
« stran e Ictero'e. cu anima

ția soec'ricâ zonei comerciale 4 
șiroi Ce muzee, teatre, cinema
tografie — toate înălțate in pro- 
portii'e miniaturale ale unor lu
crări realizate parcă pentru a 
conserva in ochii vizitatorului i- 
maginea unei așezări care, deși 
prinsă în valul modernismului, 
refuză cu incăpăținare ostenta
ția. arhitectură busculind tradi
ționalul pitoresc al căsuțelor cu 
ferestre albe, peluză și nelipsi
tul pavilion al oaspeților. Zona 
portului, cu renumita-i bursă, in- 
ciniele palatelor regale, schim- ' completează cu acele elemente

care dau consistență, tăria de a 
fi a Copenhagăi.

Cheiurile întinse, specifice 
rilor forturi maritime, vasele an
corate la chei, printre care 
bucurie aveam să întîlnesc 
una sub pavilionul românesc 
înălțat la pupă, containerele sti
vuite la țărm, ciocurile macara
lelor rotindu-se în aceleași pen
dulări, vuietul surd al șantierelor 
navale din apropiere, silozurile 
renumitei fabrici de bere „Tu
borg", nenumăratele hale, puz
deria fabricilor de tot felul al
cătuiesc tentele reale, care dau 
contur material celui mai puter
nic centru economic danez, care 
este aceeași Copenhagă, liniști
tă la anumite ore, zgomotoasă la 
orele înserării, cind milioanele 
de cai putere pe patru roți 
asaltează orașul, încă din seco
lul ol XV-lea, portul devine o 
placă turnantă a comerțului din 
această parte a continentului. 
Aici sint concentrate un sfert din 
unitățile industriale și comerciale 
ale țării, in care își găsesc ocu
pație mai mult de o treime din 
populație. Mari obiective cum 
sint : uzine constructoare de ma
șini, metalurgice, de automobi
le, de prelucrare a lemnului, 
fabrici electrotehnice, prelucrea
ză la un înalt nivel calitativ, cu 
o înaltă eficiență, materiile pri
me pe care Danemarca - lipsită 
de importante resurse naturale 
- le importă. Produsele, orien
tate in cea mai mare parte spre- 
export, se încarcă în navele ce 
vor lua apoi destinația spre al-, 
te porturi ale lumii, ducind cu 
ele rezultatele tenacității și hăr
niciei unui popor pașnic.

Poposind pe Langelinie, zonă 
de promenadă pentru locuitorii 
din Copenhaga, asiști la un 
spectacol cu putere de simbol 
care-ți rămine peste timp in 
memorie : navele încărcate, îna
inte de a se avînta spre larg, 
aievea unui omagiu, salută pre
lung, maiestuos „Mica sirenă"..,

ma-

cu
Și

IOAN TIMOFTE

Deteriorare a situației CAMBODGIA

• LA MILANO și-a 
porțile cea de-a LTV-a 
Tirgultri internațional, care reu
nește peste 500 de expozanți din 
83 de țări, din Europa. Asia, 
Africa și America Latină.

Expresie a continuei dezvol
tări a raporturilor de colabo
rare și cooperare economică din
tre România 
tră participă 
tîrgul de Ia 
zentă cu un

deschis 
edifie a

și Italia, tara noas- 
și in acest «n la 

Milano, fiind pre- 
birou comercial la

co-

Inflația in țările 
Pieței comune

• COMISIA PIEȚEI
NUNE a dat publicității la Bru
xelles. datele st^istice cu pri
vire la creșterea prețurilor in 
țările membre ale C.E.E. in pe
rioada 1972—1975. Datele arată 
că in Irlanda prețurile au cres
cut in această perioadă ci 53 
la sută, in Anglia — cu 57 la 
sută in Italia — cu 54 
în Danemarca — cu 38

la sută, 
la sută,

exprimat 
față de 
dm Titr.orui de Est de a decide 
fljBfar asupra viitorului statut 
= . tertter-.uiuu Ei a cerut Na- 
pwi.tnr Unite să intervină pen
tru respectarea acestui drept 
și a propus, totodată, efectua
rea unei noi misiuni in insulă 
de către reprezentantul special 
al secretaruiu: generai. Vittorio 
Wmspeare-Gu ictnanfi. in ve
derea cocsultăru tuturor păr
ților.

Situația din Liban a continuat, 
joi. să se deterioreze cu toate 
că nici una dintre grupările im
plicate nu a anunțat in mod ofi
cial că ultimul acord de încetare 
a focului ar fi luat sfirșit. 
Luptele din ce in ce mai in
tense. la Beirut și in alte părți 
ale Libanului, s-au soldat in ul
timele 24 de ore cu cel puțin 74 
de morți și 150 de răniți.

în acest timp negocierile pri
vind soluționarea politică a con
flictului trenează și grupările 
rivale s-au acuzat, joi. reciproc 
de încălcarea înțelegerii privind 
suspendarea ostilităților.

Comunicatul primei sesiuni
a Adunării Reprezentanților Poporului

După cum s-a mai anunțat, 
Adunarea Reprezentanților Po
porului a Cambodgiei Democra
te s-a întrunit in prima sa se
siune intre 11 și 13 aprilie.

Intr-un comunicat se arată 
că sesiunea a examinat rezul
tatele alegerilor generale de la 
20 martie a.c.. const atind că ele 
au avut loc in conformitate cu 
legea constituțională a țării.

După numirea Prezidiului de 
Stat al Cambodgiei Democrate

: Consecințele crizei
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• TOT MAI MULȚI FRANCEZI PREFERA SĂ-ȘI PETREACĂ 
CONCEDIUL IARNA. 3.5 milioane (16.2 la sută din populație) 
și-au luat concediul în iarna care a trecut, ceea ce repre
zintă un progres net în comparație cu anul 1974—75 • REGI
ZORUL INGMAR BERGMAN nu va mai fi urmărit pentru 
fraudă fiscală. Bănuiala i-a provocat cunoscutului regizor sue
dez o depresiune nervoasă, urmată de o internare de sase 
săptămini intr-o clinică • NAUFRAGIU l.N OCEANUL ARCTIC. 
Un vas norvegian, construit in 1885 si destinat vinătorii de 
foci, a naufragiat după ce trei săptămini a fost blocat de 
ghețuri. Cei 13 membri al echipajului au trebuit să se refu
gieze pe un aisberg. Două avioane americane au reperat echi
pajul și i-au parașutat material de prim ajutor • UN DETEC
TOR AL UNDELOR GRAVITAȚIONALE a fost pus la punct 
de savanții Institutului de fizică și astrofizica din Miinchen. 
în doi ani. detectorul cu raze laser va fi perfecționat pentru 
a efectua măsurători Ia distanțe de 10 milioane anl-lumină. El 
va înregistra oscilațiil< provocate de utdele gravitaționale pro
venind din spațiu și a căror existență nu a putut fi niciodată 
demonstrată concret. Dacă rezultatele vor fi concludente, se 
prevede construirea unei antene speciale de captare a acestor 
unde. Aparatul va înregistra și oscilațiile terestre impercep
tibile seismografelor obișnuite, ceea ce va permite prevede
rea pe termen lung a seismelor terestre « 144 NAVIGATORI 
SOLITARI și-au anunțat hotărîrea de a pleca in cursa trans
atlantică Plymouth (Anglia)—Newport (S.U.A.). Comitetul de 
selecție a refuzat candidaturile a 44. navigatori care nu parcurse
seră un traseu de 900 km pină la 5 aprilie. Curse transatlantice 
sînt organizate din patru in patru ani și au fost ciștigate de 
două ori de. britanici (1960 și 1968) și de două ori de fran
cezi (1964 și 1972) • ȘOARECII DIN TUNELELE METROULUI 
NEWYORKEZ mor prematur datorită nivelului înalt al zgomo
tului — se observă intr-un studiu al Universității de farma
cie din Long Island (New York) • „NESSIE" REPERAT? Doi 
polițiști scoțieni care patrulau de-a lungul lacului „Loch Ness" 
susțin că atenția le-a fost atrasă de tulburarea apei și apari
ția in mai multe reprize a unei forme negre de 20 m. prevă
zută cu două cocoașe. „Apa dădea impresia că fierbe intre 
cocoașele animalului a cărui deplasare a provocat o adevărată 
revărsare pe malul lacului" — au declarat martorii oculari 
• ÎN LIPSA ORICĂRUI TESTAMENT al miliardarului Howard 
Hughes, decedat in urma unei deficiențe renale la bordul unui 
avion care îl transporta la Houston, averea acestuia, estimată 
la 1,5—2 miliarde dolari, va fi adminstrată provizoriu de sin
gurele sale rude: o mătușă și fiul acesteia.
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Presiunile inflaționiste. creș
terea costurilor legate de proce
sul de iavățămiat a* determinat 
administrațiile tM mai mutter 
universități si colegii americane 
să sporească taxele, ea 8—15 ia 
sută, incepind ea anul x iilor. 
Universitățile Yale. Stanford. 
Oakland, cea din Miami, insti
tutele superioare din Colorado 
au anunțat majorări substanția
le care au generat proteste e- 
nergice din partea «twdeatiier. 
a cercurilor asociațiilor stadea- 
țești și 
creșterile 
ză costul 
de patru 
care va elimina, practic, din u- 
niversități pe tinerii 
provin 
ales că 
include 
cazarea 
port. Potrivit previziunilor ofi
cialităților. in ciuda măsurilor de 
economisiri întreprinse in uni
versități, creșteri similare 
taxelor (intre 
fi înregistrate 
in 1980.

In timp ce 
prevede o mare austeritate 
ceea ce privește alocațiile 
domeniile sociale, inclusiv in- 
vățămintul, motivată prin difi- 
ficultățile economice actuale, a- 
locațiile militare de 101.1 miliar
de dolari in 1977 (față de 92.8 
miliarde in 1976) vor reprezen
ta o cifră record in istoria ță
rii, adică peste un sfert din 
bugetul federal.

Tinerii sub î» de ani continuă 
să rooMitoie grupul tel mai a- 
feetat de șuouj in Statele Unite. 
Astfel, in tuna ianuarie, rata 
sutnajului a afectat 19J la sută

34 orașe, la fiecare zece mun
citori există un șomer, cei mai 
multi fiind inregistrați printre 
muncitorii necalificați, tinerii 
negri și femei. Evident, relan
sarea economică a adus cu sine 
si crearea unui număr de pos
turi noi : 1.8 milioane, din pri
măvara trecută pină in prezent. 
In același interval, insă, pe pia
ța muncii au apărut 700.900 de 
noi persoane, ața incit numă
rul respectiv de locuri de mun
că este departe de a fi in mă
sură să absoarbă o parte in-

sporirea furturilor, tilhăriilor, a- 
sasinatelor, delictelor de tot fe
lul. creșterea alcoolismului, si
nuciderilor. maladiilor cardiace, 
nevrozelor etc. Un singur exem
plu edificator : criminalitatea a 
crescut necontenit in S.U.A., in 
ultimii ani. oficialitățile estimind 
că in țară s-ar afla 5M OM „cri
minali de profesie", printre care 
foarte mulți tineri. Măsurile e- 
conomice stipulate in bugetul 
federal nu prevăd nimic pentru 
combaterea urgentă a șomajului.

Marile orașe americane. New

Curba alarmantă a taxelor universitare CB Cota inaltă a
șomajului juvenil ț Deteriorarea condițiilor de invafamint

părințilvr. Ia esență- 
planifirate proiettea- 

absolvirii unui institut 
ani la 3«.M* dolari.

care nu 
din familii bogate, mai 
această sumă enormă nu 
cheltuielile legate de 
in cămine, hrană, trans-

ile
8—15 la sută), vor 
in fiecare an pini

bugetul federal 
in 
in

VINERI, IU APRILIE

TUPAC AMARU :
9.30; 11,30; 13.30:

ȚARA 
Festival 
15: 18.15;

IC AR : 
13.30; 16;

APROAPE DE RĂDĂCINI : Cen
tral (orele 9.15; 11.30: 13.45: 16;
13: 20).

OPERAȚIUNEA „MONSTRUL* : 
Scala (orele 8.30; 11; 13,30; 16; 
18,30; 21), Capitol (orele 11.30; 
13.45; 16; 18,15; 20,30), Modern (o- 
cele 9; 11,15: 13,30; 16; 18,15-; 20.30).

CURSA GREA : Saia Palatului 
(orele 17,15; 20.15), Patria (orele 
9; 11.30: 14; 16.30; 19; 21.15)

PĂSĂRI DE PRADĂ : Luceafă
rul (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 13.15: 
20,30). Favori» (orele 11.30; 13,45; 
16; 18.15; 20,30), București (orele 
9; 11.15; 13: 16.15: 18,30: 20.30).

ZILE FrERBINȚI : Timpuri “ 
(orele 
20.15).

CEI 
mina 
18; 20,15). Flacăra (orele 15,30; 13: 
20)

TOM SAWYER : Doina (orele 
13; 15,15; 17,45; 20,15), la orele 9.30

LUI
(orele
20.15).
Victoria (orele 9.30: 11.30; 
18: 20).

9. 11,15; 13,30; 15.45;

TREI MUȘCHETARI : 
(orele 9; 11,15; 13,30; 1

Noi
18:

: Lu-
15,45:

O scenâ tot mai frecventă : cozi interminabile in fața oficiilor de plasare

din rindul tinerilor sub 20 de 
ani. 20 la sută dintre tinerii ne
gri americani și chiar 40 la sută 
dintre tinerii negri in New York. 
In ciuda lentei redresări econo
mice, nivelul șomajului rămine 
ridicat : 7 milioane (peste 9 
lioane potrivit statisticilor 
tocmite de A.F.L.—C.I.O.), 
află in căutarea unui loc 
muncă, pe care nu-1 pot găsi. In

mi- 
in- 
se 
de

semnată dintre șomeri. Chiar în 
condițiile reluării normale a 
activității economice, 6 milioa
ne americani vor continua să 
rămină șomeri in 1979, după pa
tru ani de ia recesiunea din 
1973—75, ceea ce va însemna 
practic o cronicizare a șomajului. 

Repercusiunile pe plah moral, 
psihologic, și social ale înaltei 
rate a șomajului juvenil

York, Chicago. Boston, Phila
delphia. Detroit trec din nou 
prin crize financiare. Deficitul 
New York-ului a ajuns la 4.021 
miliarde dolari, deși a obținut 
împrumuturi federale de 6,4 mi
liarde dolari. Și situația sa fi
nanciară s-ar putea deteriora in 
continuare, intrucit impozitele 
locale foarte ridicate alungă so
cietățile de afaceri, ducind

scăderea veniturilor marii me
tropole de pe coasta de est. Pro
gramele Sociale vor fi reduse cu 
140 milioang dolari anual, va fi 
menținut doar minimul necesar 
de servicii, nivelul invățămintu- 
lui in școlile de stat, suprapopu
late. va scădea. Măsuri frecven
te de austeritate „bombardează" 
școlile : geamurile claselor nu 
vor mai fi spălate in primăva
ra aceasta, curțile nu vor mai fi 
măturate. Orașul Detroit stră
bate și el o criză financiară a- 
semănătoare metropolei new- 
yorkeze. Un deficit bugetar de 
100 milioane dolari va fi înre
gistrat in 1977. dacă nu vor fi 
întreprinse măsuri. Majorarea 
taxelor și impozitelor — singura 
soluție găsită — va avea drept 
rezultat scumpirea vieții, înrău
tățirea serviciilor, deteriorarea 
calității invățămintului.

Reducerile cheltuielilor socia- 
proiectate de autoritățile 

municipale grevează bugetul 
destinat programelor pentru co
pii, fondurile universităților, 
chiar și înmatricularea copiilor 
in sistemul de invățămint. Po
trivit datelor furnizate de „U.S. 
Bureau of the Census" și analizei 
întocmite de „Children’s Defense 
Fund of the Washington Re
search Project Inc", numărul a- 
mericanilor intre 7 și 19 ani ne
școlarizați este de circa 3,4 mi
lioane. Cauzele pentru care co
piii părăsesc școala sint multi
ple : posibilitățile materiale re
duse ale părinților, convingerea 
tot mai larg răspindită că școa
la nu le poate garanta obținerea 
unui loc de muncă.

și desemnarea guvernului, A- 
dunarea Reprezentanților Po
porului a adoptat, în unanimi
tate, orientările politicii interne 
și externe care vor fi urmate 
in Viitor de cele două organe 
conducătoare in stat. în acest 
sens, comunicatul sesiunii rele
vă necesitatea consolidării și 
dezvoltării, cu un simț al res
ponsabilității față de revoluție, 
a națiunii și poporului cambod
gian, a unității națiunii și în
tregului popor, păstrînd vigi
lența revoluționară pentru apă
rarea tării, teritoriului, inde
pendenței, suveranității 
grității teritoriale în 
frontierelor actuale.

In ceea ce privește 
externă, documentul subliniază 
necesitatea 
politice de 
neutralitate 
Cambodgiei 
semenea. se

inde- 
și inte- 

cadrul

politica

continuării liniei 
independență, pace, 

și nealiniere a 
Democrate. De a- 

___ _____ afirmă necesitatea 
consolidării și dezvoltării soli
darității și prieteniei cu toate 
mișcările revoluționare, cu toa
te țările prietene din lume, cu 
popoarele, personalitățile și ti
neretul progresist de pe cele 
cinci continente în lupta împo
triva 
lismului, 
tuturor forțelor 
pentru 
pendență reală, pace, democra
ție, prietenie și progres social 
în lume.

imperialismului, colonia- 
neocolonialismului și 

reacționare, 
cauza revoluției, inde-

Noi acțiuni
ale studenților francezi

In toate centrele universitare 
ale Franței au avut loc joi noi 
acțiuni ale studenților, la care 
au participat și cadre didactice, 
împotriva proiectului de reformă 
a sistemului de învățămînt su
perior preconizat de guvern.

După cum scrie agenția France 
Presse, numeroși studenți se 
simt amenințați de criza eco
nomică și se tem că după termi
narea cursurilor vor deveni șo
meri. Aceeași agenție mențio
nează că asociațiile studențești 
resping principiul acestei refor
me deoarece o apreciază ca o 
încercare de introducere a unei 
..selecții arbitrare" în sistemul 
de învățămînt superior, precum 
și a unei „dominări 
patronatului asupra 
ților".

Deoarece acțiunile 
au luat amploare,

indirecte a 
universită-

studenților 
guvernul a 

decis să amine pentru moment 
punerea in aplicare a proiectu
lui de reformă.

DOINA TOPOR

și 11,15 program de desene ani
mate.

FRAȚI DE CRUCE : Feroviar 
(orele 9; 11.15; 13.30; 16; 18,15;
20.30) . Melodia (orele 9: 11.15: 13,30: 
16; 18,15: 20.30), Gloria (orele 9; 
11.15: 13.30; 16; 18,15; 20,30).

DARLING LILI : Excelsior (ore
le 9: 12,30: 16: 19.30). Aurora (orele 
9; 11.15: 16; 19,15). Flamura (orele 
9; 12: 16; 19).

PRIN CENUȘA IMPERIULUI : 
Buzești (orele 9; 11.15: 13,30; 16; 
18.15; 20.15).

ACOLO UNDE PRIMĂVARA 
VINE TÎRZIU : Grivita (orele 9; 
11.15: 13.30: 15.45; 18: 20.15).

VIN’ATORUL DIN TAIGA : Llta 
(orele 15.30: 19).

ZORRO : Giulești (orele 10: 16; 
19.15), Floreasca (orele 14; 16,45:
19.30) .

HOTEL PACIFIC : Drumul Sării 
(orele 15,30; 18; 20,15).

INSPECTORUL BRANNIGAN : 
Dacia (orele 9: 11,15: 13,30; 15,45; 
18: 20.15).

TREI SCRISORI SECRETE : 
Unirea (Orele 15,45; 18; 20).

COMOARA RECHINILOR : 
cegi (orele 16; 18; 20).

ÎNTOARCEREA LUI
LAN : Ferentari (orele 
20.15).

CASA DE LA MIEZUL 
Cotroceni (orele 10; 12,30; 
17.30: 20).

TOM $1 JERRY ! Volga
9.30; 11,15; 13; 14,45; 16,30; 
20).

CĂLĂREȚUL FĂRĂ CAP J 
(orele 16; 18: 20).

MR MAJESTYK ! TomiS
9: 11.15; 13,30; 15.45; 18;
Miorița (orele 9; 11,15; 13.30; 15,45; 
18: 20,15).

SINGURĂTATEA FLORILOR : 
Crîngasi (ora 17)

MUȘCHETARUL ROMAN ? Vi
itorul (orele 15,30; 18: 20).

COMEDIA FANTASTICA î Mo
șilor (orele 15.30: 18; 20).

UN CÎNTEC PE BROADWAY î 
Cosmos (orele 15.30: 19).

PATIMA : Popular (orele 15.30; 
18: ' 20.15).

CERCUL MAGIC : Munca (’ore
le 15,45; 18; 20).

MAGEL- 
15,30; 18;

NOPȚII
15

(orele 
18,15;

Pacea

(orele
20,15).

c

CERUL E CU NOI : Arta (orele 
15.30: 17.45; 20).

UN ȚARAN PE BICICLETA î 
Vitan (orele 15,30; 18; 20).

MAGNOLIA ÎNFLOREȘTE DIN 
NOU : Progresul (orele 15,30; 17,30; 
19,30).

ION VODĂ 
ora 19; Tea- 
LEONARD —

Opera Română: 
CEL CUMPLIT — 
trul de Operetă: 
ora 19,30: Teatrul Național (Sala 
Mare) : PERIPEȚIILE BRAVULUI 
SOLDAT SVEJK — Ora 19,30; 
A.R.I.A. (la Sala mică a Teatrului 
Național : CUM VA PLACE ? (pre
zentat de Teatrul Dramatic „Sofia" 
din R. P. ~ 
Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(Schitu Măgureanu): HEDDA GA
BLER — ora 19: (Sala Studio): 
MILITARUL FANFARON — ora 
19,30; Teatrul de Comedie: PRE
ȘUL — ora 19,30; Teatrul „Ion

Creangă": PINOCCHIO — ora 16; 
Teatrul „C. Tănase" (Sala Savoy): 
REVISTA CU PAIAȚE — ora 
19.30; (Sala Victoria): CAVAL
CADA COMEDIEI — ora 19,30; 
Teatrul Mic: MANIA POSTURI
LOR — ora 19; Teatrul Giulești: 
CARACTERE — ora 19.30; Stu
dioul I.A.T.C. : CUM VA PLA
CE ? — ora 19,30; Teatrul ,Ion 
Vasilescu": BUNICA SE MĂRITĂ 
— ora 19.30: Teatrul ..Țăndărică" 
(Sala Victoria): PISICA DE . UNA 
SINGURĂ —- ora 10; (Sala Aca
demia) : UN BĂIAT ISTEȚ ȘI UN 
REGE NĂTĂFLEȚ — ora 10; An
samblul ..Rapsodia Română": 
NE-AM PUS DORURILE-N CIN-

Emisiune in limba germană. 18,45 
Tragerea loto. 18.55 Secvențe da
neze. 19,20 1001 de seri. 19,30 Tele
jurnal. 20,00 Prima ediție a Fes
tivalului cîntecului muncitoresc, 
revoluționar și patriotic. Seara a 
doua de Concurs — muzică co
rală. Transmisiune directă. 21,00 
Publicitate. 21.05 Film artistic: 
„Dirigintele de poștă". Premieră 
pe tară. Producție a televiziunii 
sovietice. 22.10 24 de ore. 
Închiderea programului.

PROGRAMUL 2

17.00 Telex. 17,05 „Sînt 
multe flori* — muzică 
românească. 17,30

22,30

Bulgaria) — ora 19,30;

PROGRAMUL 1

16,00 Teleșcoală. 16,40 Curs de 
limbă engleză (nivel mediu). 17,00

pe lume 
populară 

Desene ani
mate. 17.50 Șah mat... în 15 mi
nute. 18.05 Virstele peliculei. 19.20 
1001 de seri. 19,30 Telejurnal. 20,00 
Viața economică a Capitalei. 20 20 
Chitarele tinereții — muzică ușoa
ră cu formația „Cristal" din 
Galați. 20.30 Teatru TV; „In vin- 
tul de primăvară" de Letjțla Papu. 
21.35 Telex. 21,40 Treptele afirmă
rii. Pianistul Andrei Podlaha, stu
dent al Conservatorului „Ciprian 
Forumbescu". In program ; 
Beethoven, George Enescu. 22,05 
Pagini de umor: „Ce vrăji a mal 
făcut nevasta mea".
rea programului.

22,30 Închide-
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