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Lucrările Plenarei 
Comitetului Central 

al Partidului Comunist Roman

NOUL SISTEM OL SALARIZARE - 
factor dinamizator 

al potențialului colectiv in 
sporirea producției de cărbune

In ziua de 17 martie a. c. s-au deschis 
lucrările Plenarei Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român. Plenara are 
la ordinea de zi următoarele :

1. Programul național privind dezvol
tarea zootehniei și creșterea producției a- 
nimaliere în Republica Socialistă România 
în anii 1970—1980.

2. Programul național privind gospodă
rirea rațională a resurselor de apă, extin
derea lucrărilor de irigații, îndiguiri, de
secări și de combatere a eroziunii solului 
in Republica Socialistă România în anii 
1971—1975 și prevederile generale de 
perspectivă pînă în 1985.

3. Proiectul legii privind asigurarea și 
controlul calității produselor.

4. Proiectul legii organizării și discipli
nei muncii în unitățile socialiste de stat.

5. Informare cu privire Ia efectivul, com
poziția și structura organizatorică a parti
dului.

6. Informare referitoare la compoziția și 
mișcarea cadrelor din nomenclatura orga
nelor de partid și de stat.

7. Informare cu privire Ia activitatea 
internațională a Partidului Comunist Ro
mân în anul 1969 și planul de relații în 
anul 1970.

La lucrările plenarei participă ca invi
tați membri ai Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste România, președinți ai 
comisiilor permanente ale Marii Adunări 
Naționale, șefi și adjuncți ai secțiilor Co
mitetului Central al Partidului Comunist 
Român, membrii Colegiului Central de 
Partid, miniștri și conducători ai unor in
stituții centrale de stat, ai Frontului Uni
tății Socialiste, ai Consiliilor oamenilor 
muncii de naționalitate maghiară și ger
mană, secretari ai Consiliului Central al 
Uniunii Generale a Sindicatelor, ai Comi
tetului Central al Uniunii Tineretului Co
munist și Consiliului Național al Femeilor, 
secretari cu problemele agricole ai comite

telor județene de partid, specialiști din 
domeniul creșterii animalelor și îmbună
tățirilor funciare, redactori șefi ai presei 
centrale.

Problemele aflate Ia ordinea de zi au 
fost examinate, în prealabil, în cursul zilei 
de 16 martie, în comisiile Comitetului 
Central.

La dezbaterile în plenara Comitetului 
Central asupra primelor două puncte la 
ordinea de zi au luat cuvîntul tovarășii : 
Virgil Trofin, Iosif Banc, Nicolae Mihai, 
Gheorghe Necula, Vasile Marin, Iosif 
Uglar, Miu Dobrescu, Mihai Telescu. Con
stantin Sandu, Victor Bolojan, Petre Io- 
nescu, Nicolae Vereș, Dumitru Dinișor, 
Domokoș Szasz, Petre Baniță, Gheorghe 
Ghinea, Vasile Temișan, Ion Sîrbu, Tibe- 
riu Mureșan, Ion Teșu, Teodor Haș, Nico
lae Giosan, Alexandru Galoș, Angelo Mi- 
culescu, Gheorghe Moldovan, Ion Avram.

Lucrările plenarei continuă.

PROIECT PROIECT

Programul național privind dezvoltarea 
zootehniei și creșterea producției animaliere 

in Republica Socialistă România 
in anii 1970-1980

Programul national privind 
gospodărirea rațională 

a resurselor de apă, extinderea 
lucrărilor de irigații, îndiguiri,

Partidul și statul nostru, 
preocupîndu-se consecvent de 
edilicarea societății socialiste 
multilateral dezvoltate, au acor
dat și acordă o deosebită aten
ție dezvoltării și modernizării 
agriculturii, în cadrul căreia 
creșterea animalelor ocuoă un 
Ioc din cele mai importante. 
Această ramură este menită să 
contribuie la aprovizionarea 
populației cu produse alimenta
re și asigurarea industriei cu 
materii prime.

Pentru a crea baza tehnico- 
materială necesară dezvoltării 
creșterii animalelor, ca urmare 
a orientărilor date de condu
cerea partidului, statul nostru 
a investit, în ultimii 7 ani, îd 
sectorul socialist al agriculturii 
aproape 13 miliarde lei, dînd 
astfel posibilitatea să se con
struiască primele complexe de 
tip industrial, să se complete
ze și modernizeze unitățile exis
tente și să se asigure popularea 
cu un mare număr de animale 
de producție. Pe lingă aceasta, 
creșterea animalelor a fost spri
jinită și prin acordarea de 
prețuri convenabile pentru pro
dusele zootehnice și livrarea 
din fondul de stat a unor im
portante cantități de furaje 
concentrate.

Datorită sprijinului acordat 
și a măsurilor tehnico-organi- 
zatorice întreprinse, s-a îmbună
tățit structura și valoarea e- 
fectivelor de juiimale, produc
ția acestora. Astfel, efectivele 
de animale au crescut în 1970 
față de 1962. cu 327 mii bovine, 
1 306 mii porcine, I 551 mii 
ovine si 8 748 mii păsări.

Sporirea efectivelor și a pro
ducțiilor medii, ca și creșterea 
ponderii sectorului socialist al 
agriculturii in producția animală 
totală, au făcut ca livrările de 
produse zootehnice la fondul 
de stat să crească în I960, 
față de 1962. cu 48 la sută la 
came, 62 la sută la lapte de 
vacă, 155 la sută la ouă și 41 
Ia sută la lină. Aceasta a asigu
rat satisfacerea intr-o măsură 
sporită a cerințelor de pro
duse alimentare de origină ani
mală și satisfacerea într-o mă
sură sporită a celorlalte nevoi 
ale economiei naționale.

Cu toate rezultatele obținute, 
în ramura creșterii animalelor 
continuă să existe neajunsuri șl 
greutăți, din care cauză pro
ducțiile ce se obțin nu repre
zintă decit in parte potențialul 
productiv al animalelor. Nu 
s-a realizat o corelație econo
mică intre efective, nivelele 
de producție și asigurarea fu
rajelor ; industria de nutrețuri 
combinate nu s-a dezvoltat pe 
măsura creșterii electivelor și 
a realizării marilor combinate 
de producție zootehnică; pro
cesul de concentrare și specia
lizare a înregistrat un ritm lent

și nu a fost însoțit in toate ca
zurile de asigurarea condițiilor 
necesare pentru adăpostire, de 
aplicare a unor tehnologii a- 
vansate de creștere; a continuat 
să existe un nivel redus de 
dotare și mecanizare. De ase
menea, în multe unități, a exis
tat o preocupare insuficientă 
pentru permanentizarea perso
nalului de deservire, cointere
sarea și folosirea corespunză
toare a forței de muncă.

In lumina directivelor celui 
de al X-lea Congres al parti
dului nostru, pentru dezvoltarea 
în continuare, în ritm mai ra
pid a sectorului zootehnic, ba
zat pe un program în care să 
se coreleze sarcinile de produc
ție cu mijloacele necesare, din 
indicația conducerii de partid 
și de stat, s-a elaborat studiul 
privind dezvoltarea creșterii a- 
nimalelor in Republica Socia
listă România. în perioada 
1970—1980.

Programul cuprinde ample 
măsuri menite să îmbunătățeas
că simțitor activitatea acestui 
sector. Acest program de dez
voltare a creșterii animalelor, 
in perioada 1970—1980, preve
de importante creșteri de e- 
fective: 43 la sută la bovine, 
70 la sută la porcine. 12 la sută 
la ovine și 63 la sută la pă
sări. In același timp livrările 
la fondul de stat vor crește de 
2,6 ori la carne, de 2,5 ori la 
lapte și de 3 ori la ouă, fapt 
ce va conduce la satisfacerea 
nevoilor economiei, la ridicarea 
substanțială a nivelului de trai 
al populației.

Măsurile preconizate vizează 
dezvoltarea creșterii animalelor 
cu' precădere in sectorul socia
list al agriculturii unde există 
certitudinea fructificării lor. 
Realizarea acestui obiectiv se 
va face pe calea intensificării 
procesului de concentrare, spe
cializare și industrializare a 
creșterii animalelor, atît în sec
torul de stat, cit și in cel co
operatist.

Pentru utilizarea cu maxi
mum de eficiență economică a 
condițiilor naturale, economice 
și sociale, din fiecare zonă n 
țării, creșterea porcilor se va 
dezvolta în zonele cu produc
ție marc de cereale furajere, 
producția de ouă și carne de 
pasăre, realizîndu-se cu consu
muri mai reduse de concentra
te, se va dezvolta In zonele cu 
suprafețe mai mici de cereale 
cultivate, în timp ce vacile și 
oile se vor crește in toate zo
nele și unitățile cu condiții fa
vorabile de producere a fura
jelor de volum, prevăzîndu-se 
o concentrare treptată a acti
vității de producere a cărnii 
prin ingrășarea tineretului tau
rin și ovin. Unitatea organi
zatorică de bază in sectorul 
socialist al agriculturii va fi

ferma zootehnică sau comple
xul de producție animală.

Vor fi promovate și diversifi
cate formele de asociere și co
operare intre cooperativele cres
cătoare de animale, stalorni- 
cindu-se relații de lungă dura
tă, .reciproc avantajoase pentru 
realizarea unor obiective de 
producție și prelucrare, în ca
drul unităților intercoopcratiste 
dc producție animală. In dez
voltarea formelor de asociere 
se au, de asemenea, în vedere 
cooperări și asocieri între uni
tățile cooperatiste și întreprin
derile agricole de stat.

Ir. sectorul gospodăriilor 
populației se prevăd în conti
nuare măsuri pentru stimula
rea producătorilor și crearea 
unor posibilități de îmbunătă
țire a condițiilor de producție, 
avindu-se în vedere și organi
zarea de asociații de creștere.

Producția de furaje se va 
baza pe dezvoltarea unitară a 
industriei de nutrețuri combi
nate și pe organizarea de uni
tăți de stat, intercooperatistc 
sau asociate cu statul pentru 
deshidratarea furajelor verzi, 
ca pivot principal în creșterea 
intensivă a animalelor, pentru 
satisfacerea în întregime a ne
voilor producției zootehnice din 
sectorul socialist al agriculturii. 
Alături de aceasta, se vor des
fășura importante acțiuni de 
mecanizare, chimizare, irigații, 
desecări și amenajări, pentru 
punerea în valoare și spori
rea considerabilă a producțiilor 
de pe pajiștile naturale și su
prafețele cultivate cu plante dc 
nutreț.

In creșterea bovinelor în țara 
noastră se va pune accentul pe 
extinderea raselor mixte de 
carne și lapte, Bălțată Ro
mânească. Brună de Maramu
reș și Holstein. Se vor orga
niza ferme și complexe de vaci, 
cu circuit închis de producție, 
avînd asigurate suprafețe pro
prii pentru producerea necesa
rului de furaje de volum, în 
afară de grosiere. Fiecare uni
tate se va ocupa dc realizarea 
creșterii efectivelor de vaci, 
păstrarea întregului tineret bo
vin feme] produs, care va fi 
menținut pînă la încheierea 
primei lactații.

Pentru stimularea îngrijirii în 
bune condiții a tineretului bo
vin femei și creșterii vacilor, 
la gospodăriile populației, se 
propune acordarea unor premii 
pentru fiecare junincă la pri
ma fătare.

Va fi organizată ingrășarea 
întregului efectiv de bovine, 
preluat pentru sacrificare, ge- 
neralizindu-se sistemul îngrășă-

♦ Gontinuare in pag. a 2-a.

desecări și combatere 
a eroziunii solului 

io Repoblica Socialistă România 
in perioada 1971-1975 
și prevederile generale

In înfăptuirea obiectivelor 
privind dezvoltarea intensivă și 
multilaterală a agriculturii în 
țara noastră, urmărind crește
rea continuă a producției agri
cole în vederea satisfacerii toi 
mai depline a nevoilor de pro
duse agroalimenlare pentru a- 
provizionarea populației, asigu
rarea industriei cu materii pri
me și crearea de disponibilități 
pentru export, o importanță 
deosebită o are ridicarea ca
pacității productive a pămintu-- 
lui. Proiectul Programului de 
extindere a lucrărilor de îm
bunătățiri funciare și gospodă
rirea apelor, fundamectat pe 
baza Directivelor Congresului 
al X-lea al Partidului Comunist 
Român, prevede un complex 
de lucrări privind extinderea 
irigațiilor, combaterea eroziunii, 
apărarea împotriva inundațiilor 
și excesului de umiditate, alte 
acțiuni ameliorative, care în
sumează aproape 20 la sută 
din suprafața totală agricolă a 
țării. Totodată se preconizea
ză măsuri care să asigure gos
podărirea rațională a tuturor 
resurselor de apă atit pentru 
nevoile agriculturii cit și pen
tru industrie și alte sectoare 
ale economiei naționale.

în multe zone ale țării cu 
soluri dintre cele mai fertile, 
investițiile mari făcute pentru 
mecanizare și chimizare com
plexă, folosirea semințelor cu 
potențial ridicat dc producție, 
extinderea culturii legumelor 
și a plantațiilor intensive de vii 
și pomi, creșterea animalelor 
ele., vor putea fi puse în va
loare la întregul potențial numai 
prin extinderea irigațiilor. în 
acest cadru se înscrie amenaja
rea pentru irigații, în actualul 
cincinal, a suprafeței de circa 
740 000 ha (400 000 ha în siste
me mari, folosind soluții mo
derne și 340 000 ha amenajări 
gospodărești, din resurse locale).

împreună cu suprafețele ame
najate anterior se va ajunge 
la sfirșitul anului 1970 la peste 
900 000 ha irigate.

Combaterea inundațiilor și 
a excesului de umiditate, pe 
terenurile din luncile riurilor 
și cîmpiilor joase, constituie, 
pentru țara noastră, de aseme
nea, o importantă sursă de 
sporire a producției agricole.. 
Pentru ameliorarea acestor te-, 
renuri, în cincinalul actual se 
execută lucrări de îndiguiri și 
desecări pe aproape 500 000 ha. 
împreună cu suprafețele amelio
rate anterior se va ajunge la 
sfirșitul acestui an la circa 
1 500 000 ha indiguite și dese- 
cate.

Lucrările de prevenire și 
combatere a eroziunii pc tere
nurile în pamă executate pînă 
în prezent au permis să se ame
lioreze o suprafață de 1,2 mili
oane hectare, ceea ce reprezin
tă însă, numai 17 la sută din 
suprafața afectată de eroziune.

Ținînd seama de suprafețele 
mari care mai necesită lucrări 
de îmbunătățiri funciare și de 
importanța acestora pentru creș
terea și intensificarea produc
ției agricole, Congresul al 
X-lca al P.C.R. a stabilit ca, 
în următorii ani, acestor lu
crări să li se acorde o atenție 
deosebită.

Proiectul de program prezen
tat dezbaterilor Plenarei C.C. 
al P.C.R. tratează în mod com
plex problemele de îmbunătă
țiri funciare și de gospodărire 
a apelor țării într-o perspecti
vă mai largă pînă în 1985, pre- 
cizînd obiectivele ce urinează 
să fie realizate în perioada 
1971 — 1975. Pornind de la ne
cesitatea extinderii pe supra
fețe mari, în următorii ani, a 
irigațiilor și celorlalte lucrări 
de îmbunătățiri funciare, precum

4 Gontinuare în pag a 2-a.

Incepind cu luna ianuarie a. c. s-a trecut 
și în cadrul Centralei cărbunelui Petroșani 
la punerea in aplicare a Ilotărîrii Consiliului 
de Miniștri cu privire la introducerea expe
rimentală a noului sistem de salarizare și 
majorarea salariilor. Prin aplicarea noului 
sistem de salarizare se urmărește întărirea 
intr-o măsură și mai mare a cointeresării 
materiale a tuturor salariaților, concomitent 
cu creșterea rezultatelor în producție, spo
rirea productivității muncii și a eficienței 
economice a întreprinderilor. Totodată, noul 
sistem de salarizare e fundamentat pe prin
cipiul socialist de retribuție în raport cu can
titatea, calitatea și răspunderea socială a 
muncii efectiv prestate. Se asigură în același 
timp creșterea ponderii salariului tarifar de 
încadrare, ca element determinant al ciștigu- 
lui salariaților, pentru o mai bună stabilitate 
a veniturilor muncitorilor și a personalului 
telinico-administrativ, prevăzîndu-se o spori
re mai substanțială în special a salariilor 
mici.

Prin includerea în salariul tarifar a celei 
mai mari părți a adausurilor variabile pri
mite în trecut — primele lunare în cazul 
muncitorilor, primele trimestriale pentru per
sonalul tehnico-administrativ și altele — pon
derea salariului tarifar în veniturile totale 
ale salariaților a crescut la cca. 90 la sută 
față de 78 la sută cit era înainte. Aceasta a 
condus la o tendință generală, observată Ia 
toate categoriile de salariați, de autoperfec- 
ționare profesională, pe linia obținerii unei 
calificări superioare în activitatea de pro
ducție.

O atenție deosebită a fost acordată în con
textul experimentării noului sistem de sa
larizare elaborării unor norme de muncă, 
temeinic motivate din punct de vedere teh
nic, norme menite să reflecte în mod real 
cantitatea de muncă necesară a fi depusă 
pentru executarea lucrărilor în acord sau în 
regie. In acest scop, centralizat, la nivelul 
Centralei cărbunelui au fost elaborate norme 
locale pentru toate categoriile de lucrări care 
se plătesc în acord, iar la nivelul exploată
rilor au fost introduse normative privind 
munca în regie. Prin aceasta, acordarea sa
lariului tarifar de încadrare este în mod 
nemijlocit legată de modul în care fiecare 
salariat își îndeplinește cantitativ și calita
tiv, în termenul stabilit atribuțiile sale de 
serviciu, sarcinile pe care le reclamă produc
ția.

Vechea formă de salarizare în acord, cu 
premii care se acordau pentru lucrările di
rect productive în raport cu gradul de în
deplinire a planului de producție, a fost în
locuită, în cadrul noului sistem de salarizare, 
cu forma de acord progresiv. Potrivit acestei 
forme noi de salarizare, tarifele stabilite 
pentru plata muncii depuse se majorează, 
dacă normele științific fundamentate se în
deplinesc în proporție de peste 105 la sută, 
după cum urmează : pînă la 20 la sută pen
tru abataje cu front lung și înaintări spe
ciale și pînă la 15 la sută pentru restul lu
crărilor miniere.

Această formă de stimulare pentru mun
citorii direct productivi a condus Ia obți
nerea unor rezultate din ce în ce mai bune 
și, implicit, la creșterea cîștigului acestor ca
tegorii de salariați și in cadrul exploatării 
noastre. Astfel, brigada condusă de Aurel 
Cristea de la abatajul frontal orizontal stra
tul 3, blocul I, zona I a obținut în luna de

cembrie a anului trecut o productivitate a 
muncii de 7,39 tone/post, pentru care — la 
o realizare a normei în proporție de 120,fi 
la sută — a realizat un ciștig de 120,0 
lei/post pe muncitor. O dată cu introduce
rea noului sistem de salarizare, brigada a 
obținut pe primele două luni ale acestui an 
randamente din ce în ce mai mari : 7,58 
tone/post in luna ianuarie — adică o rea
lizare a normei în proporție de 102,5 Ia sută 
și un ciștig pe post de miner, treapta II, de 
110,8 lei — și 8,92 tone/post în luna februa
rie a. c., adică o realizare a normei în pro
porție de 114,9 la sută și un ciștig pe post 
de miner, treapta II, de 159,3 lei.

La brigada condusă de Constantin Lăbuș- 
că de la abatajul cameră nr. 9 stratul 3, blo
cul III, zona II. randamentele obținute au 
crescut de la 7,41 tone/post în luna decem
brie 1969, la 7,84 tone'post în luna ianuarie 
a. c. și, respectiv, la 8,82 tone/post în luna 
februarie. Obținerea de randamente sporite 
s-a răsfrînt. bineînțeles, și asupra creșterii 
cîștigului membrilor brigăzii după cum ur
mează : de la 129,1 lei/post de miner în luna 
decembrie 1969, la 143,2 Iei și, respectiv, 
167,0 lei pe post de miner treapta II, în luna 
ianuarie și, respectiv, luna februarie a. c. 
Și exemplele ar putea continua.

Rezultă că prin aplicarea elementelor nou
lui sistem de salarizare s-a întărit cointere
sarea muncitorilor în obținerea unor randa
mente sporite la toate locurile de muncă. In 
general vorbind, față de luna decembrie a 
anului trecut, pe primele două luni ale a- 
cestui an, în condițiile experimentării nou
lui sistem de salarizare, productivitatea mun
cii realizată la cărbune a crescut de la 6,34 
tone/post la 6,40 tone post și, respectiv, 6,99 
tone post în cazul abatajelor frontale, iar în 
cazul abatajelor cameră de Ia 6,06 tone/post 
Ia 6,35 tone/post și. respectiv, 6,43 tone/post.

Ca urmare a acestor randamente sporite 
obținute în abatajele E. M. Aninoasa, de la 
începutul acestui an și pînă acum. Ia nivel 
de exploatare, s-a reușit obținerea unui plus 
de producție de peste 3 500 tone cărbune.

Un alt element al noului sistem de sala
rizare este acordarea sporului de vechime 
neîntreruptă în aceeași unitate pentru toți 
angajații cu cotă diferențiată de 3—12 la 
sută pentru angajații din subteran și de 2—10 
la sută pentru angajații de la suprafață, în 
funcție de mărimea vechimii neîntrerupte.

Influențe de o importanță deosebită are a- 
plicarea prevederilor noului sistem de sala
rizare asupra atitudinii angajaților față de 
disciplina în muncă, asupra creșterii, în ul
timă instanță, a gradului de conștiință a sa
lariaților. Suficient este în acest sens să re
levăm că numărul absențelor nemotivate a 
scăzut simțitor.

Experimentarea noului sistem de salarizare 
reprezintă, ca de altfel pentru toți oamenii 
muncii din țara noastră, și pentru angajații 
E. M. Aninoasa un puternic stimulent în 
muncă, un factor mobilizator pentru a con
tribui în mod plenar la înfăptuirea la un 
înalt nivel a programului de dezvoltare mul
tilaterală a construcției socialismului în pa
tria noastră, trasat de cbl de-al X-lea Con
gres al P.C.R.

Ing. Florian ȚÂLU,
șef serviciu salarizare și aplicarea normelor 

de la E. M. Aninoasa

Planul trimestrial de 
A FOST ÎNDEPLINIT

După cele două blocuri dc 
Ia Lonea predate beneficiaru
lui în luna trecută — A 3 cu 
20 apartamente și B 3 cu 30 
apartamente — constructorii 
Grupului de șantiere din Va
lea Jiului al T.C.H. au recep
ționat, acum trei zile, alte două 
blocuri : B 2-2 . din cartierul 
Aeroport V — extindere din

predare a apartamentelor 
CU 15 ZILE MAI DEVREME

Petroșani și D 1, situat în car
tierul Viscoza IV Lupeni.

In totalitate, cele 4 blocuri 
sînt, în limbajul constructori
lor. executate în sistem P-i-4, 
adică cu 5 nivele (parter și pa
tru etaje).

O dată cu terminarea recep
țiilor și la blocurile B 2-2 și 
Dl — care însumează 117 a-

municipală
A

In cinstea fruntașilor
Simbătă, 21 martie, ora 18, 

la clubul sindicatelor din 
Pctrila are loc un spectacol 
în cinstea fruntașilor în pro
ducție. Iși dau concursul :

orchestra de muzică popu
lară și ușoară, fanfara și 
brigada artistică de agitație 
de la clubul Petrila.

Supratonaj de 770 tone

partamente — constructorii 
și-au realizat „norma" primu
lui trimestru din acest an, de 
167 apartamente, cu 15 zile mai 
devreme.

De remarcat că aceste prime 
patru blocuri predate beneficia
rului în anul curent, au primit 
la recepție calificative numai 
de bine (A 3 și B 3) și foarte 
bine (B 2-2 și D 1).

A
Medalion

Miine după-amiază, în sala 
bibliotecii Casei de cultură 
va fi prezentat medalionul 
artistic „lancu Brezeanu“, cu 
prilejul aniversării a trei de
cenii de la moartea marelui 
actor.

Figura lui Brezeanu va fi 
evocată de Alexandru Jeles 
care l-a cunoscut și a jucat 
alături de el în numeroase 
piese.

de cărbune
Acum două zile, in gara Petroșani, fluieratul unei locomotive Diesel dădea semnalul 

dc plecare, la ora 15,30, a trenului 2 610, încărcat cu 2 670 tone de cărbune, în direcția Craiova.
Revine o contribuție meritorie colectivului din tura condusă de Ioachim Oprea, de a fi 

format acest tron cu un supratonaj de 770 tone mai mult decît era prevăzut.
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CONCLUZIILE
Comisiei pentru agricultură și silvicultură a C.C. al P.C.R. la Studiul 

privind dezvoltarea creșterii animalelor în Republica

prezentate de tovarășul losif Banc
(l rnwrre dwi jwțț. a 2-a)

sectorul zootehnic. Așa se cx- 
faptul că multe unități 

ugneolv realizează încă pro- 
duetri iniei do carne, lapte, ti
nă și euâ cu un consum mare 
de furaje si ]a prețuri dc cost 
ridicate. An dc an, s-a men- 
V’Mit natalitate scăzută si o 
murtahtafcc mare la animale. 
Toate acestea au dus la nein- 
deplinirea sarcinilor dc plan 
pi n ind creștere» efecliveJor dc 
animah? și a livrărilor către 
4» odul de stat, creind greutăți 
foq buna aprovizionare a popu
lației.

Im Ctunisie s-a criticat și 
-prwlica orcanelor centrale care 
sr ocupă cu planificarea in a- 
n-iculțură, de a stabili sarcini 
de preduvțir și de livran- Ia 
fondul de stat a produselor a- 
R’.mate, nrcerelatc cu mijtoa- 
.-eGr materiale necesare pentru 
îndeplinirea lor. și in special 
ivrorelarca dintre efective, pro- 
ductie șj baza furajera.

Membrii Comisiei au apre- 
04« făptui că pentru prima 
d ta s-a reușit să se elaborrze 
o”, program unitar de dezvol- 
L:rc a zootehniei, bazat pe 
r—i’-itățilc și posibilitățile agri- 
«i’iturii noastre, si au eviden
tial orientarea justă, dc dez- 
vnhare cu precădere a creșterii 
animalelor în sectorul socialist 
a) agriculturii, unde există o 
mai mare certitudine in reali
zarea nivelelor de producție și 
a fondului de marfă necesar 
eeenamiei naționale.

Pornind de la experiența va
loroasă pe care au dohîndit-o 
imite Întreprinderi agricole de 
sf »t in organizarea creșterii a- 
nimalelor in sistem industrial. 
Comisia a susținut propunerea 

introducere treptată și în 
crwmrrativele agricole a acelo
rași soluții constructive și teh- 
Rd'ogice. care vor conduce la 
renlizarea și în aceste unități 
a unor parametri tehnici si c- 
cronmici asemănători.

•La apreciat promovarea di- 
vorșelor forme de asociere 
tre cooDcrativele agricole 
producție si forme de coooera- 
re si asociere între unitățile do 
strt sî cooperativele agricole, 
/r-'astă orientare va asigura o 
mr- bună conjugare a efortu- 
ritor financiaro si materiale nc- 
ct^;tp pentru înfăptuirea aces- 
1»e marc program

Tn dezbateri, s-a subliniat 
imoortanta caro se dă bazei fu- 
W'cre in general și dezvoltării 
cir prioritate a industriei de 
nntrețuri combinate, fără de 
owe au este posibilă generali
zarea sistemului de exploatare 
in4onsivă a animalelor.

Dat fiind rolul pe care il au 
furajele în realizarea nivelelor 
d.» preducțic și a rezultatelor 
ernewwice, organele agricole 
centrale și cele județene, uni-

în
de

lâșiic agricole 
trebuie >ă ia 
care s« impun 
lățirea structurii culturilor fu
rajere. infpișarea^ irigarea ri 
întreținerea acestora, recoltarea 
și gospodărireu rațională a nu- 
tirțurilor.

Aceeași atenție va trebui a- 
cordată și valorificării cores
punzătoare a celor peste patru 
milioane hectare de pnjiști na
turale, a căror producție poate 
crf-ște de 3—4 ori față de cit 
st? realizează in prezent, con
stituind o sursă importantă de 
furaje ieftine in zonele de de«l 
și munte.

Tn discuții, mulți vorbitori 
au propus ca pășunile date in 
folosința și gospodărirea coope
rativelor agricole de producție 
să treacă dîn nou in adminis
trația sfatului, considcrind că 
prin aceasta se creează condi
ții mai bune pentru punerea 
lor in valoare intr-un termen 
scurt și exploatarea acestora 
cu eficienți mai marc. Comisia 
consideră că, dat fiind situația 
diferită, de la zonă la zonă, 
problema creșterii producției de 
furaje pe pajiștile naturale de
pinde în primul rînd de com
plexul de măsuri tehnico-orga- 
nizatorice și, ca urmare, aceas
tă propunere trebuie să fie 
studiată temeinic și concluziile 
la care se va ajunge să fie 
prezentate separat pentru apro
bare conducerii dc partid si de 
sfat.

Comisia apreciază concepția 
de rezolvare unitară a proble
melor dc ameliorare a anima- 
leîor prin organizarea mai bu
nă a rețelei de însămînțări ar
tificiale si selecție, care con
stituie premise hotărîtoare în 
creșterea potențialului genetic 
al raselor din țara noastră.

S-a subliniat necesitatea ca 
la înfăptuirea programului de 
dezvoltare a zootehnici să creas- 
ă aportul cercetării științifice 

si a cadrelor de specialitate, 
să existe o răspundere și o le
gătură mai directă a acestora 
eu producția. In acost scop, un 
ro1 :mnortant revine Academiei 
d • Sti’n.țe .Agricole și Silvice, 
precum și jnst’fufelor dc in- 
vă’ămînt.

Pentr’i adaptarea prevederi
lor Studiului la condițiile spe
cifice din diferitele zone ale 
țării, s-a propus să se organi
zeze colective de specialiști, ca
re sub conducerea organizații
lor județene de partid, să stu
dieze și să întocmească pro
grame de aplicare a lor în fie
care județ. în fiecare unitate 
dc producție.

Participanții la discuții au 
subliniat necesitatea ca în pro
cesul de înfăptuire a prevede
rilor cuprinse în Studiu, fie
care unitate agricolă, organele 
agricole teritoriale și centrale 
sâ-și sporească preocuparea și

de producție 
toate măsurile 
pentru i miaună-

mi ia astfel dc m&suri, inert »rin 
folusrru mud elicientă u lorț«i 
de mwncu, gospouur i<ch rayjo- 
n.<lă a mijloacelor materiale și 
liiuinciure de cure uișpun, să 
se asigure rentabilizai < a tutu- • 
ror produselor animale.

tQimsia a subiimul, cu tă
rie, necesitatea cu toate mi
nisterele și organele centrale, 
iiirora le revin sarcini pentru 
itiluptiUMEva acestui vast pro
gram, să le îndeplinească în
tocmai' și la timp.

tn dezbateri s-au făcut și alte 
pi opuneri valoroase de care va 
trebui- să se țină seama la de
finitivarea și aplicarea măsu
ri ior prevăzute in Studiu,

Membrii Comisiei pentru a- 
gricultură și silvicultură, dînd 
o inalla apreciere prevederilor 
Stiuuuiui, caracterului lor rea
list, se angajează in fața con
ducerii partidului să transpună 
in, viață sarcinile ce le revin, 
astfel ca programul de dezvol
tări' a creșterii animalelor să 
dc\ ină o realitate, fiind con
vinși că prin aceasta agricul
tura țării noastre va cunoaște 
o nouă treaptă in dezvoltarea 
sa și va asigura satisfacerea 
in mar bune condiții a nevoi
lor economici noastre cu pro
duse agroallmcntare.

★

Stimați tovarăși,
Vă rog să-rui permiteți, ca 

înainte de a încheia, să folo
sesc prilejul ca dc la această 
tribună să-mi exprim adeziunea 
deplină cu prevederile cuprin
se in materialele prezentate 
spre dezbatere și aprobare 
Plenarei Comitetului nostru 
Central referitoare la dezvol
tarea zootehniei în România și 
la programul dc îmbunătățiri 
funciare.

Apreciez că înfăptuirea aces
tor programe prezintă o impor
tanță hotărîtoare pentru mer
sul înainte, nu numai al agri
culturii, ci al întregii noastre 
economii;

Consider de datoria mea să 
informez Plenara Comitetului 
Central că stabilirea liniilor 
directoare ale dezvoltării agri
culturii, măsurile prevăzute 
pentru dezvoltarea zootehniei 
și a îmbunătățirilor funciare au 
la- bază indicațiile conducerii 
partidului, ale tovarășului se
cretar genera] Nicolae Ceaușescu, 
personal, care în permanență 
ne-a îndrumat și ne-a orientat 
in munca noastră de elaborare 
a acestor studii și programe.

Pornind de la stilul dc muti
că introdus cu consecvență in 
ultimii- ani dc către partidul 
nostru, ca problemele dc bază 
ale economiei să fie rodul gin- 
dirii colective, în elaborarea 
documentelor prezentate Plena
rei a fost antrenat un mare 
număr de specialiști de la mul
te organe centrale, din unită-

de către 
al Comi- 
Partidului

țile dc producție, cercetare și 
invățămint, care șinin udUS 
eo-.'iti’itufiia la găsirea soluțiilor 
eon-spunzătoure condițiilor din 
țara noastră.

Eforturile mari pe care ur
mează să le facă statui prin 
aiurarea unei părți inseinnale 
din venitul național pentru dez
voltarea agriculturii, |a care 
trebuie $â adăugăm și măsu
rile .-ii privire la dezvoltarea 
celorlalte ramuri ale economici
— am in vedere in mod deo
sebit industria chimică și in- 
du' tria constructoare de mașini
— creează condițiile necesare 
pentru modernizarea agricultu
rii, conferă acestor progj ne 
un caracter realist, dă err,.tu- 
dîne îndeplinirii lor eu suc
ces.

Ar fi insă greșit să se con
sidere că numai baza materia
lă, singură, poate asigura în
făptuirea obiectivelor propuse. 
Un rol tot atit de important 
îl au capacitatea organizatorică 
și eforturile susținute ale tu
turor factorilor chemați să în
făptuiască aceste acțiuni, să gă- 
sfuscă cele mai eficiente solu
ții pe tot parcursul aplicării 
acestor programe.

Măsurile stabilite 
Comitetul Executiv 
telului’ Central al
Comunist Român, adoptate de 
Plenara Uniunii Naționale a 
Cooperativelor Agricole dc Pro
ducție din decembrie anul tre
cut. cuj privire la organizarea, 
normarea și retribuirea muncii, 
înființarea de ferme sub direc
ta conducere a 
creează cadrul corespunzător 
pentru aplicarea cu succes a 
acestor programe.

Vor trebui însă luate toate 
măsurile necesare ca mijloa
cele materiale să fie folosite cu 
grijă, ca obiectivele pe care 
ni le propunem să fie date 
în funcțiune la timp, să fie în 
așa fel exploatate, incit din 
primii ani să se atingă para
metrii stabiliți.

îndeplinirea măsurilor ce vor 
fi adoptate de către plenară 
necesită eforturi susținute din 
partea tut”ror ramurile»- eco
nomiei naționale și co’-elarea 
acestora în mod real. în. ca
drul planurilor anuale de stat.

Doresc să asigur plenara, că 
toți lucrătorii din agricultură, 
conștienți de importanța sarci
nilor ce le revin, vor munci 
cu abnegație și vor depune 
toată priceperea pentru ca a- 
ceste programe să devină o 
realitate, de roadele cărora să 
se bucure întregul nostru po
por. Tn 
voi face 
tință șr 
muncind 
ment și 
a-mi acluee contribuția la în
deplinirea' acestor mari șii im
portante programe naționale.

specialiștilor,

cceai ce mă privește, 
tot ce-mi stă în pu- 
va depinde de mine, 

cu pasiune, devota- 
toată energia, pentru

Comisiei pentru agricultură și silvicultură
a Comitetului Central al P.C.R. în legătură cu proiectul 

„Programului național de extindere a lucrărilor de îmbunătățiri 
funciare și gospodărire a apelor în Republica Socialistă România

prezentate de tovarășul Virgil Trofin

lelor, iar in multe cazuri aces
te/» nu aii fost de rnfit.itc ro- 
respunzătOfire. An do an siipra- 
hje însemnate prevăzute in 
plan nu au fost dole la termen 
in folosința. Astfel, din planul 
pe anul 19611 a suprafața de 
< irca 50 000 ha o fost dbta in 
rzoloaturi* in primăvara anului 

iar (irca 30 000 ha prevă
zute in planul anului trecut ur
mează a fi puse in funrțiiine în 
primăvara acestui an. D»» aceea 
comisia apreciază ca deosebit 
do importantă mânură stabilită 
di> Comitetul Executiv al C.C. 
al P.C.R. ra recepția sistemelor 
mari de irigații să se facă de 
către o conlisio guvernamen
tală. Trebuie menționat că d«fw»- 

serioase lipsuri 
executarea 

întreținerea’ 
aproape 

amenajate 
cincinalul

Comisia pentru 
de agricultură și 
luând în dezbatere 
r Programului național de ex
tindere a lucrărilor de îmbună
tățiri funciare și gospodărire a 
apelor in Republica Socialistă 
România pentru perioada 1971 
1S?5" consideră că programul 
supus dezbaterii Plenarei Comi
tetului Central prezintă o deo- 
sebilă importantă pentru dez
voltarea agriculturii, a între
gii economii naționale și se 
înscrie pe linia aplicării holu
ri ri lor Congresului al X-lea al 
E.C.R. Programul, întocmit pe 
baza indicațiilor conducerii de 
partid, ale tovarășului Nîcoiae 
Ceaușescu secretarul gene
rai al P.C.R. — este prima lu
crare de larga perspectivă în 
acest domeniu, care abordează 
intr-o concepție nouă, unitară, 
toate aspectele principale le
gate de sporirea capacității 
productive a păminlului prin 
efectuarea lucrărilor de îmbună
tățiri funciare, precum și, sa- 
UslacereB cerințelor economiei 
naționale prin gospodărirea ra
țională a resurselor de apă.

Programul cuprinde un ansam
blu de măsuri in domeniul ex
tinderii irigațiilor, îndiguirilor 
și desecărilor, combaterii ero
ziunii solului si ameliorării te
renurilor sărăturate care împre
una însumează o cincime din

problemele 
silvicultura 

proiectul

acestui
un

și 
37

suprafața agricolă a țării. Rea
lizarea acestui amplu program 
reprezintă o importantă etapă 
in dezvoltarea agriculturii cu 
adinei influențe economice în 
toate sectoarele producției agri
cole, deschide drumul folosirii 
eficiente a resurselor de apa 
ale țării in agricultură, în in
dustrie și in celelalte sectoare 
de activitate ale economiei.

Pentru înfăptuirea
program, stalul va face 
portante eforturi materiale 
financiare, alocind peste 
miliarde lei la care se va adău
ga contribuția sporită din fon
duri proprii a cooperativelor 
agricole.

Comisia consideră că proiec
tul de program corespunde ne
cesităților actuale și de per
spectivă. și. se declară de acord 
cu liniile directoare și, preve
derile acestuia, precum și cu 
modificările aduse în urma dis
cuțiilor ce au avut loc în Comi
tetul Executiv al C.C. al P.C.R.

In cadrul dezbaterii progra
mului de călre comisie s-au e- 
vidențiet rezultatele obținute 
$i s-an analizat totodată o serie 
de neajunsuri in activitatea de 
pină acum, s-au făcut propu
neri menite să contribuie 
definitivarea și aplicarea 
gramului.

In actualul cincinal au 
depuse eforturi susținute 
înfăptuirea sarcinilor 
extinderea suprafețelor amena

ta 
pro-

fost 
m 

privind

jate pentru irigații, astfel că 
la bfîrșitul anului 1970 supra
fața irigată va fi de 900 000 ha. 
S-au început și realizat primele 
amenajări în sisteme mari de 
irigații-, obținindu-se o însem
nată experiență în ce privește 
concepția, execuția și exploa
tarea. Au luat o mare amploare 
amenajările locale de 
care Ia sfîrșitul acestui 
ajunge la 340 000 ha.

Pe terenurile irigate, 
unde s-a aplicat o agrotehnică 
corespunzătoare, sporurile de 
producție obținute au scos în 
evidență eficiența economică 
și marile posibilități de sporire 
pe această cale a producției, 
agricole. Totuși trebuie subli
niat că potențialul pe care 11 
oferă irigațiile nu este pe deplin 
valorificat; producțiile realizate 
pe întreaga suprafață- sini încă 
mici, iar costurile de producție 
se mențin Ia un nivel ridicat". 
Una din principalele cauze care 
au generat aceste neajunsuri 
este exploatarea necorespunză- 
loare a terenurilor amenajate 
pentru iriqare. însemnate su
prafețe nu au fost folosite in
tegral, udările nu s-au făcut 
la- timp și în cantitățile nece
sare, nu s-au asigurat- semințe 
din soiurile și hibrizii cei mai' 
corespunzători, iar cantitățile 
de îngrășăminte au fost insufi
ciente. Așa se explica faptul 
că> pe ansamblu] amenajărilor 
existente producțiile obținute

irigații, 
an vor

acolo

sini mult sub parametrii pro
iectați.

La exploatarea necorespunză
toare a unor suprafețe irigate 
au contribuit și neajunsurile 
existente în pregătirea cadre
lor de specialiști, a muncitori
lor, precum și deficiențele in 
organizarea muncii din unele 
cooperative agricole de pro
ducție. Ministerul Agriculturii 
și Silviculturii și organele agri
cole județene nu au 
și îndrumat în mod 
unitățile agricole, nu- au mani
festat suficientă preocupare în 
aplicarea măsurilor agrotehnice 
corespunzătoare.

Serioase neajunsuri s-au ma
nifestat și în executarea lucră
rilor de amenajare a terenuri
lor pentru irigat ca urmare a, 
unor defecțiuni de construcții- 
montaj, calității slabe a mate
rialelor lolnsilo, dării in explo
atare cu întârziere și incomple
te a unor lucrări, funcționării 
necorespunzătoare a instalațb- 
ilor, căderilor dese ale tensiunii 
electrice șl altele. Ministerul 
Agriculturii, și Silviculturii nu 
a urmării cu insistență darea 
în funcțiune a suprafețelor a- 
menajate la timp și/ cu toate 
lucrurile terminate. Ministerul 
Industriei Construcțiilor de 
Mașini, Ministerul Industrie!* 
Materialelor de Construcții, cu 
toate «facturile șt progresele 
făcute, nu au asigurai livrarea 
la timp a utilajelor și maleria-

con dus 
concret

rită' unor ■ 
proiectarea, 
îndeosebi î 
rtmen^jâri 
70'000 de hectare 
pentru irigare în 
trecut au lost scoase dîn folo
si iita sau reumena jate. Rp/.uirii 
necesitatea « u și pentru, .une- 
najurilc locale să se constitute 
la consiliile populare judelen»?, 
comisii care să recepționeze lu>- 
ci urile. De asemenea; subliniem 
cu nu- a pxistal o 
preocupare pentru 
investiției specifice 
rea judlciousd a 
tortei de muncă; prin elabora
rea' de proiecte cu soluții' teh
nice economicoase șjj eficiente; 
ceea ce se reflectă, șl în cos
turile-1 mari pe hectarul irigat, 
care ’In medie s-a ridicat la 
aproape 15000' lei în sistemele 
mari șl circa 6 000 lei în ame
najările locale.

In condițiile in 
mSlorul cii 
jn o 
oane 
1975 
circa 
sută .... _ ,
este -necesar ca Ministerul A- 
qriculturii și Silviculturii, 
ganel.e aqricole județene 
conducerile unităților aqricole 
să, ia măsuri pentru folosirea 
integrală a suprafețelor amena
jate. aplicarea. tehnologiilor 
adecvate culturilor, irigate, asi
gurarea din timp pe baza unui 
program a cadrelor de ingineri, 
tehnicieni și muncitori. Se im
pune ca Ministerul Agriculturii 
si Silviculturii, Academia de
științe agricole și silvice s3
stabilească înLr-un timp scurt 
sistemul de cultura pe terenu
rile irigate (structura culturilor, 
soiurile si hibrizii, cantitățile 
de' îngrășăminte etc.) și să ia 
măsuri efective ca întreaga su
prafață irigată să fie cultivată 
rational, pe baza regulilor teh- 
nicQ-științifice, asigurînd obți
nerea an de an a unor produc
ții sporite. Se impune totodată 
orqanizarea și dotarea cores
punzătoare a secțiilor Întreprin
derilor de mecanizare a agri
culturii care funcționează în 
cooperativele agricole, crește
rea răspunderii acestora pentru 
executarea lucrărilor nnrirole 
pe suprafețele irigate, 
întreținerea și folosirea 
jelor de irigat.

în ceea ce privește extinde
rea suprafețelor amenajate pen
tru irigații, se consideră necesar 
ca la definitivarea si aplicarea 
proqramului să se facă o largă 
consultare a specialiștilor șii 
conducătorilor unităților aqri
cole în vederea elaborării pro
iectelor, stabilirii linurilor de 
amenaiare pentru fiecare zonă 
și perimetru în parte, pnrnin- 
du-se de la necesitatea >-"'1;ză- 
rii eficienței maxime atit în ce 
privește investițiile, cil și chel
tuielile de exploatare.

O atenție deosebită va trebui 
să se acorde amnmijărilor lo
cale. 'caro pot fi executate in
tr-un timu scurL cu posibilită
țile proprii ale unităților, con
stituind importante surse de 
sporire a producției anricole. 
în. Incurile unde se pot amena
ja. suprafețe mai. mari este re
comandabil să se orqanizeze 
asociații intercooneratiste. pre
cum și acțiuni de cooperare 
între cooperative și întreprin
derile agricole de stat, pentru 
amenajarea unor suprafețe de 
peste 100 ha. Realizarea celor 
300000 ha în amenajări locale 
pune în fata conducerilor uni
tăților agricole și a organelor 
județene sarcini deosebite. Mi
nisterul Agriculturii și Silvi
culturii. organele agricole ju- 

; detene trebuie să organizeze și 
să conducă această acțiune, să 
identifice sursele de apă și 
să. execute lucrările de acumu
lare și aducțiune, să găsească 
soluțiile tehnice corespunză
toare care să asigure buna lor 
funcționare.

O problemă de mare impor
tanță pentru folosirea rațională 
și ridicarea capacității de pro
ducție a solului din zonele de 
deal o constituie aplicarea mă
surilor de combatere a eroziu
nii solului dezbătută pe larg 
in Comisia, pentru problemele 
de agricultura și silvicultură: 
Deși sint cunoscute efectele cu 
consecințe grave pentru întrea
ga economie,, trebuie să spu
nem deschis c2 pină în prezent 
această acțiune a fost subesti
mată și s-a făcut foarte puțin 
în acest, sens, fiind ameliorate 
numai 1,2 milioane ha, ceao CO' 
^prezintă 17 la sulă din. supra
fața afectată de eroziuni. Expe
riența (mor stațiuni experunen- 
țrtle 
care 
nitu 
plex 
etozionale, arată în mod evk 
cțent că. pe terenurile arabile 
ameliorate, se pot obține pro
ducții ridicate. La stațiunea ex
perimentală Perieni—-Vaslui s-au» 
obtihut în ultimii trei ani la» 
g/;iu 2 400—3 400 kg/ha, iar la 
porumb 2600—4 200 kg/.ba față 
de producția medie pe zonă de 
1 300 kg/ha ta grîu și 1 500

în
locale.

în 
ș» 

unor

suficientă 
reduc cran 

prin1 foItoHb- 
utiLiielor,

care în ur- 
iru-inal se va amcua- 

siiprafabi de 1,3—1,5, mili- 
heclare, ajunqînd în anul 
la o suprafață irigată dc 
2,4 milioane ha — 45 la 
din suprafața irigabiLL —

or-
și

agricole 
pentru 
utiln-

și unități de producție,, 
au acordai atenția cuve- 
exțecutării întregului eom- 
de măsurii și lucrări anli-

kg, ha la porumb.
Țin hui seama rfe importanța 

social,1-și economi* ti a acestor 
lucrări, precum și de propune
rile de majorare făcute de co- 
mitvtele județone do partid: se 
consideră: necesar ca acțiunea 
de i Minltotere a eroziunii solu
lui s<i nu. se limiteze la supra
fețele prevăzute in program, ci 
să se oxtindt» prin mobilizarea 
resurselor loc ale ale unitățilbr 
agricole.

Una din problemele < ărtMu 
va trebui să-1 acordăm o aten
ție deosebită în cincinalul urmă
tor este punerea în valoare a 
lerenurilon cu> exces ele umidi
tate prin executarea lacrăiilor 
do îndiguiri șl desecări. Din 
dezbaterile în comisie a rezul
tai necesitatea ca Ministerul 
Agriculturii 
asigure bazo 
realizai 
gram și 
nică • 
astfel 
local 
dat 
anv.’ 

dc 
Bechet' 
monstreazii 
a țării- se poale amenaja: 
terenurile nisipoase 
nic bazin» pentru culturile iri
gate- extralimpur.ii și timpurii.

Problema dezvoltării căilor 
navigobile prezentata în prff-- 
gratn. este conceputa in staînsă. 
leqălucă eu extinderea lucrări
lor de irigații și constituie O 
schemă cadru care urmează să 
fie adîncită corespunzător o 
dată cu elaborarea studiilor și 
proiectelor pentru- fiecare sistem 
hidrotehnic;. astfel) incit acestea 
să permită- realizarea în pers
pectivă u amenajărilor pentru 
navigație.. stabilindu-se ordinea 
și oportunitatea de executare, 
în prima etapă este necesară 
aprofundarea studiilor privind 
aducțiunea pe valea Moslistei 
care deservește unul din cele 
mai- mari’ sisteme de irigații, 
din iară: șt care permite crea
rea unei căi navigabile de le- 
oare a Bucureștiului ch Dună
rea.

Inlrucît cantitățile de apă> din 
ce în ce mai necesare econo
miei naționale nu ’mai pol fi 
asigurate în- regimul natural, 
considerăm pe deplin justificate 
măsurile prevăzute în program 
privind lucrările de acumulare 
și derivare a cursurilor de 
apă. Comisia apreciază că este 
necesar să se aprofundeze în 
continuare ,-~tud iile făcute în 
acost domeniu prin consultarea 
largă a specialiștilor, analiza 
mai profundă a diferitei')» <onf- 
ale tării. în copul completării 
și definitivării acestui vast 
program.

O deosebită importanța o 
reprezintă măsurile preconizate 
în proiectul do proqrani cu 
privire la protecția calității ape
lor, domeniu în caro rezultatele 
sini încă, nesati.sfăc.'itoare. In 
multp cazuri obiective noi in
dustriale și extinderi de canali
zări în centre populate intră 
în funcțiune fără a avea date 
în exploatare instalațiile de epu
rare a apei. Ministerul Indus
triei Chimice, Ministerul Pe
trolului, Ministerul Industriei 
Lemnului și' altele, nu» aui rea
lizat în. mare măsură investi»- 
țiile prevăzute în cincinalul 
actual pentru combaterea polu
ării apelor. Deși dispunem 
materiile prime necesare ; 
specialiști care au făcut expe
riențe cu rezultate pozitive,, nu 
s-ai acordat atenție valorificării 
acestora și. intensificării cerce
tării științifice în acesl domeniu. 
In afară de alocarea și folosi
rea. judicioasă a mijloacelor 
necesare,, de realizare strictă 
a măsurilor ce se propun în 
program și de întărire a disci
plinei în domeniul 
calității apelor, se 
indicat să se analizeze oportuni
tatea creării unui organism de 
stat, care pe lingă atribuția de 
control să aibă șr sarcina coor
donării, proiectării și executării 
instalațiilor necesare pentru 
combaterea poluării apelor.

Pornind de la importanța lu
crărilor de îmbunătățiri fun
ciare și gospodărire a apelor 
pentru dezvoltarea economică 
și socială a țării noastre, Comi
sia pentru problemele de agri
cultură și silvicultură consideră 
că, încă de pe acum, Ministe
rul Agriculturii și’ Silviculturii, 
celelalte ministere chemate 
să-și aducă 
făptuirea, programului, 
să ia loale măsurile 
și organizatorice iii 
alizării 
și să 
pentru 
reieșite 
dezbaterii Plenarei;

Înfăptuirea acestui program 
reprezintă una din. cele mai 
importante acțiuni întreprinse 
de partidul și statul nostru în 
v ederea ridicării nivelului 
agriculturii-, al economiei noastre 
naționale. Acțiunile prevăzute 
deschid’ un cîmp larg de afir
mare tuturor specialiștilor și' 
lucrătorilor din agricultură, oa
menilor de știință,- reprezintă 
un vast program la care v.a> 
trebui să participe efectiv în
treaga țărănime, tineretul pa
triei noastre prin organizarea, 
de mari» șantiere naționale și 
ample acțiunii locale.

Traducerea» in viață a aeesLui 
program' va- crea condițiilo ne
cesare îndeplinirii hotărârilor 
Congresului al X-lea al P.C.R. 
privind dezvoltarea agricullxirU., 
creșterea producției agricole, 
îmbunătățirea condițiilor de 
viață ale oamenilor muncii de 
la orașe și sate. ___

ra.
si Sllvlciillurli si 
nidteriiJl.i pentru 

ireo prevederilor din pro- 
-.» acorde asistentă teh- 

ș| pentru rnaliUareo unor 
de lucrări eu caracter 
Du asemenea, s-a apre- 

hnporlanta lucrărilor de 
. lioraro a terenurilor nisipoa- 
i'_ Rezultatele pozitive obținute 

Slafiuneu experimentală» 
județul Dolj du
că în, aceasta parte’ 

: Pe
un puler-

19,00

13,35

.101 19 MARTIE
Deschiderea emisiunii. 
Film serial : „Oliver 
Twist (II).
Mult e dulce și fru
moasă...
Telejurnalul do scară. 
Muzică populară. 
„Gospodarii dîn 
deșii* — reportaj.
Anunțuri — publicitate. 
Rellectm*.

Po

teatru TV. 
intr-un act 
Călincscu : 

și 1 
..Despre

„Napoleon și Sf. 
„Primăvara pe 
tiv".

21,40 Telejurnalul do
21,55 Avanpremieră.
22,15 Cronica ideilor.
22,35 Arte frumoase.

20,1.

21,00

Articole
de interes

sosite
în depozitul

L C. R. M

Seară de 
Două piese 
de George 
„Napoleon 
sau

Fouche" 
minie". 

. Elena". 
• porta

noapte.

vineri 20 martie

PROGRAMUL I

In depozit de I.CJR.M. au 
intrat de curînd cîtcva arti
cole de interes dintre care 
menționăm : dotergențî sinte
tici la tub, Laneu, produs 
din import (cu 3 Toi bucata/, 
diferite modele noi de oche
lari de soare (de 35 și 45 lei), 
radioreceptoa/e auto din im
port și indigene (ambele cu 
același preț, t900 lei> și di
verse corpuri do iluminat, 
modele noi (etoxate, nichela
te, alămite și de fier forjat) 
de la întreprinderea ^Victo
ria" Timișoara.

Se mai găsesc in momen
tul de față in depozit unele 
produse de calitate dîn plas
tic ornaminat pentru menaj.

5,05—6,00 Muzica dimineții; 
0.05—9,30 Muzică și actualități; 
7.00 Radiojurnal; 9,30 Ateneu; 
10.10 Curs de limba spaniolă; 
10.30 Un cintec drag — mu
zică ușoară; 11.05 Arii- din o- 
p»*rpte; 12.00 Din muzica po
poarelor; 12,30' Intîlnire cu me
lodia populară și interpretul 
preferat; 13,00 Radiojurnal; 
13.22 Muzică ușoară; 11,00 '"a- 
lMdoscojy muzical; 14.40 H o 
publicitate; 15JJ0 Roza violuri
lor: 16.00' Radiojurnal; 10.30 
Mărturii: 17.05 Pentru patrie; 
17J5 Soliști de muzică popu
lară: ltJJ’O1 Revista economică; 
13,30' O melodic pe adresa dum
neavoastră; 19.00- CJbzeta radio; 
19’30 Saptămîna unui meloman; 
20.05 Tableta db scară: 20lTO! — 
305 dl* cînteee: 20ț20 Arghr-z a- 
na: 20125 Zeci* melodii prefe
rat/”. 21.00 Atențiune, părin’i ! 
2J.30 Moment poetic; 21J13 So
lista serii- — Luminița Dobre?- 
eu; 22.00' Radiojurnal. Buletin 
meteorologic: 22.20 Sport: 30 
Muzică de- jazz: 23 uo- Con crt 
de muzică ușoară: 0 03—3.00 Es
trada nocturpă.

PROGRAMUL îl :

de agrement
la Vulcan

Edilii orașului Vulcan vor 
trasa noi dimensiuni urbanis
tice localității lor. In acest 
sens,, vor începe în curind lu
crările de amenajare a unui 
loc de agrement în Valea 
Morii, prevăzut cu o scenă, o 
terasă de dans, zone verzi, 
tonete pentru răcoritoare. De 
asemenea, prin munca patrio
tică a cetățenilor și elevilor, 
vor fi amenajate două tere
nuri de tenis de cîmp, va fi 
reamenajată baza sportivă a 
liceului, se vor intensifica lu
crările de extindere și mo
dernizare a ștrandului termo- 
licat de lingă Uzina electrică.

MARGINALEI

6.00 Program muzical dc di
mineață: 7.00 Radiojurnal: 7 10 
Program muzical' dc dimino"'ă 
(continuare): 8,10 Tot îna^’o: 
9,10 Curs de limba spaniolă; 
10.00 Matineu teatral : „Goana 
dvpă fluturi14 de Bogdan Ama
ru: 11.02 Muzică populară; 11.30 
Mic concert de estradă; 12,13 
Concert de prinz: 12,35' Sacru- 
lum; 13,00 Concert de prinz 
(continuare): 13,30 Cartea știin
țifică: 14,03 Melodii populare; 
14,30 Actorii cîntă; 15,00 Opera 
pentru toți; 15.40 Radio publi
citate; 16.00 Radiojurnal: 16.20 
Pentru prietenii muzicii corale; 
17,00 AI. I. Cuza — Măreția 
unui destin istoric: 10.30 Curs 
de limba spaniolă; 18.50 Varie
tăți muzicale: 19.50 Noapte 
bună, copii: 20,00 Pagini dip 
opere; 20,30 Din melodiile Fes
tivalului și concursului de mu
zică ușoară — Brașov — Ro
mânia 1970; 22,00 Lucrări de 
cameră; 23,05 ,.Lira omului44.

la Tom Jones“
protecliei 
consideră

ministere
i contribuția la în- 

trebuie 
tehnice 

vederea re- 
anul 1970 
condițiile 
sarcinilor 

supus

planului pe 
pregătească 
îndeplinirea 
din programul

Toată lumea părea mulțumi
tă. Părea dar, dațLne voie să 
ne indoim că;, intr-adevăr, era. 
Un tînăr, spectator permanent 
Ia reprezentațiile de muzică 
exacerbată și mișcare așișderea, 
ne mărturisea, profund îneîn- 
tat, că totul a fost un adevă
rat. triumf, răsplătit, nici pe 
departe îndeajuns, cu aplauze 
nobile.

Triumf., 
să vedeți, __
pabilă să descleieze, 
poze minți și fantezii juvenile 
această atit de 
muzică ușoară.

Keținînd, din 
doaric pentru 
„perenitatea" 
îndrăgitei 
flăm, astfel, că primul festival 
al genului a avut Ioc acum a- 
proapc 700 de ani în Franța, 
la Dijon), mai mull date ne
esențiale, privind vestimenta
ția, sprijinul neprecupețit al 
microfonului, originalitatea ges
ticii, extaziatul tineret omite 
să. perceapă tocmai ceea ce ar 
trebui : că. din tot ce-a fost au 
rămas doar adevăratele melodii, 
cele nemuritoare.

RestuL „manufactura" artisti
că de gust îndoielnic,, supusă 
efemerei mode, s-a dus pe apa 
simbeței...

Ce-am reținut no» d'm spec
tacolul ,JDe la Back ta Ton» 
Jones" prezentat, la Petroșani, 
(le Teatrul de estradă și come
die .Ton VasiTescu" din Bucu
rești?

Reaiizatnrii „fastuoasei." (prin, 
culori și lumini țipătoare) re
prezentații — EDMOND DEDA 
ȘT PAUL MIHAI IONESCU — 
ou urmărit (reușind’, după noi, 
cu succes) să transmită sălii o 
incărcătură masivă, de date pri
vind evoluția muzicii, nșoare.

aplauze nobile! Ca 
în ce măsură e ca

să înari-

controversată

intreaga ple- 
statornicia și 

dintotdeauna a 
„musica legera" (a-

F I L
PETROȘANI' — T Noiem

brie: Păcatul dragostei. $19 
—-22 murtie); Republica t O- 
mul, orgoliul, vendetta (19— 
22. martie); PETRIIjA : Cră
ciun <?Ui Elisahetu. (IU—20 
martie);. LONE A — Minerul: 
Mai periculoase deeît băi ba
ți! (19—22. martie); ANINOA- 
SA : Un- glonte pentru gene

firii a neglija latura emoțio
nală, amuzantă a ..croiri?4 urntr 
asemenea spectacole. Pornind 
de la începuturi trecînd prin 
istorie în ritm alert — cu „hal
te" în muzica epocii lui Ri
chard Inimă de leu, a lui Bach, 
Johann Strauss, Ivanovici. Mo
zart și poposind — cum ra 
ți firesc — îndelung in actuali
tatea imediată, cu referiri la... 
San Remo și, evident. Brașov, 
realizatorii au investigat un 
teren pentru unii spectatori mai 
puțin cunoscut — și aceasta cu 
real folos — întru prețuirea a- 
devăratei muzici.

O consistentă contribuție la 
totala reușită (in ciuda unor 
inadvertențe, peste care, inten
ționat, trecem), a inițiativei tea
trului bucureștean de a aduce 
în lumină „istoria" muzicii u- 
șoare au avut-o cîțiva solist• în 
care — regretăm, dar trobtre 
s-o recunoaștem — demult nu 
mai credeam și anume : NIPO- 
I.AE NIȚESCU (care ne-a con
vins și de virtuțile-i actoricești) 
în trecerea-i magistrală de ’a 
arii din. Mozart la „O, Ia<’y 
Mary’' |a „Of, inimioară" de 
Edmond De-’q și |a .Azzuro* 
lui Celentano: ROD IC A PA.LLU, 
o „andaluză" care arde pentru 
muzică, și ION ULMEANL , cu 
repertoriul său axat exclusiv 
pe muzica lui Tom Jones.

Nn ne-au plăcut ceilalți — 
și rînd spunem ceilalți ne grn- 
diin si la .jiiodernul trubadur' 
DORIN ANAST/1STU. teatral, 
inexpresiv, mereu căutînd ceva 
dar... negăsind; si in TRIO AL
PIN și la ANCA D»’M»triu.

O prezență fugară dar agrea
bilă. reconfortantă, MARYLYN 
PUWLL. solista Radfotetevktiii- 
nii din- Londra.

V. TEODOKESCt

M E
ral (19-20 
CAN: La 
vest, seriile 
martie); Ll’PENI - 
ral-: Război și pace, 
IU—IV (20 .
R0ȘEN1: Tata (111-1» mur 
tie); URIC ANI : Weeck-and 
cu. Anna (UI- 19 martie).

martie); VUL- 
nocd. prin nord 

I —IX (19—22 
Cultu- 
seriile 

-22 martie); PA
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VIAȚA INTERNAȚIONALĂ
Dezbalerilu din Consiliul 

de Securitate
NEW YORK 18 (Agcrpres) — Marți seara in Consiliul 

do Securitate au fost puse la vot proiectele de rezoluție 
prezentate de Marca Britanic și de un grup de țări'afro- 
asiatice în legătura cu recenta hotărirc a regimului minori
tar de la Salisbury de a declara Rhodesia „republică*.

Proiectul britanic, criticat încă in cursul dezbaterilor 
de reprezentanții țărilor afro-asiaticc și ai altor state pen
tru slaba eficiență a prevederilor sale, nu a fost adoptat. 
Acest proiect, limitindu-se la condamnarea acțiunii regimu
lui minoritar rhodesian și la recomandarea de a nu recu
noaște și a nu furniza ajutor „republicii", a obținut doar 
cinci voturi, restul delegaților abținîndu-se.

In continuare, Consiliul de Securitate a fost împiedicat 
să adopte proiectul de rezoluție al unui grup dc țări afro- 
asiatioe. Marea Britanic și Statele Unite uzind de dreptul 
lor de veto față de acest proiect, care a obținut, dc altfel, 
majoritatea necesară de nouă voturi. Potrivit agenției 
Frânce Presse, uceste două țâri au considerat „inaccepta
bile* două clauze ale proiectului : apelul adresat Marii Bri
tanii de a recurge la forță pentru eliminarea regimului mi
noritar de la Salisbury și chemarea către toate statele de a 
rupe imediat relațiile diplomatice, consulare, economice, mi
litare și orice alte comunicații cu regimul din Rhodesia. An
terior. proiectul a fost amputat dc paragraful care condam
na ajutorul acordat regimului rhodesian dc Portugalia și 
Republica Sud-Africană și prevedea sancțiuni împotriva a- 
cestor două țări. Paragraful a fost supus la vot separat, la 
cererea delegatului spaniol.

Veto-ul anglo-amcrican împotriva proiectului dc rezo
luție afro-asiatic a anulat și chemarea conținută în acesta 
privind acordarea de ajutor moral și material mișcării dc 
eliberare a poporului Zimbabwe.

Proletloralul
TONGA

vii torni
Hal

deveni stat independent la 4 
iunie a. c., a comunicat in ca
drul unei conferințe de presă 
un reprezentant al Ministerului 
de Externe al Marii Britanii.

Regatul Tonga, insulă situată 
în extremitatea sudică a Ocea
nului Pacific, are o suprafață 
de 170 mile pătrate și o popu
lație de aproximativ 77 000 de 
locuitori.

Acțiuni revendicative 
în Italia

Cooperare economică 
bulgaro-franceză

PARIS 18 (Agcrpres). — La 
Paris s-au desfășurat lucrările 
grupului mixt bulgaro-franccz 
pentru studierea posibilităților 
de cooperare economică și in
dustrială în domeniul electro
nicii și televiziunii in culori. 
Cu acest prilej a fost constata

tă existența unor asemenea po
sibilități, bazate pe principiul 
avantajului reciproc, menționea
ză agenția B.T.A. Participant ii 
au căzut de acord să continue 
examinarea formelor și căilor 
concrete de dezvoltare a co
laborării economice și indus
triale bilaterale.

Beuniunea miniștrilor 
agriculturii din tarile 

Pieței comune
BRUXELLES 18 (Agcrpres). — 

Reuniunea de două zile s mi
niștrilor agriculturii din țările 
membre ale Pielei comune a 
luat sfîrșit în zorii zilei dc 
miercuri fără vreun rezultat 
concret în problemele aborda
te : solutionarea problemelor 
pe care le ridică excedentele 
comunitare de griu. unt și za
hăr, precum și adoptarea, în 
forma sa definitivă,- a regula
mentului de organizare a Pie
lei comune a vinului. Miniștrii 
au holăril să se întîlnească din 
nou vineri la Bruxelles.

In ce privește cea de-a doua 
problemă, agenția A P. relatea

ză că solutionarea ei a întim- 
pinat opoziția delegației vest- 
germane care dorește amînarea 
la o dată mai îndepărtată a 
circulației libere a vinului în 
Piața comună. Această poziție 
a slîrnit nemulțumirea delega
ției italiene, care a făcut cu
noscut partenerilor săi că nu 
va accepta adoptarea sistemu
lui de finanțare a agriculturii 
comunitare, precum și sporirea 
competențelor Parlamentului eu
ropean (organ consultativ al 
„celor șase"), dacă pînă la 1 
aprilie nu se va ajunge la o 
înțelegere asupra organizării 
Pieței comune a vinului.

rmiE

ROMA 18 (Agerpres). — Ac
tivitatea mai multor sectoare 
economice din Italia a fost se
rios afectată în cursul zilei de 
miercuri, ca urmare a unor în
treruperi temporare ale lucru
lui. 350 000 de salariați din 
industria textilă au reînceput o 
serie de greve turnante (pe 
regiuni), de cîle 12 orc, pentru 
sprijinirea revendicărilor lor 
privind majorarea salariilor și 
îmbunătățirea condițiilor de 
muncă.

Greve similare au declarat 
personalul societăților conce
sionare de transporturi auto și 
membrii Asociației șoferilor a- 
gricoli.

în sectorul industriei miniere, 
50 000 de muncitori au între
rupt lucrul pentru 24 de ore. 
Acțiunea a fost hotărîtă de că
tre toate centralele sindicale, 
ca urmare a întreruperii nego-

30 000 de docheri 
englezi in grevă
LONDRA 18 (Agerpres). — 

Peste 30 000 'de docheri brita
nici au declarat miercuri o gre
vă de 24 de ore. întreruperea 
lucrului de către docherii lon
donezi a provocat blocarea a 
95 de vase. Serioase perturbări 
în activitatea portuară au fost 
înregistrate, de asemenea, la 
Liverpool și Southampton. O 
delegație a greviștilor a pre
zentat Camerei Comunelor o 
cerere pentru naționalizarea tu
turor porturilor britanice. Un 
purtător de cuvînt al acestora 
a declarat că trecerea, cel pu
țin a principalelor instalații por
tuare sub controlul statului, ar 
oferi docherilor o mai mare 
protecție.

ciorilor între reprezentanții 
sindicali și cei ai patronatului 
în vederea înnoirii contractu
lui colectiv de muncă. O allii 
grevă a minerilor este prevă
zută pentru ziua de 2 aprilie.

In semn de protest față de 
suspendarea publicării cotidia
nului din Roma „II Giorijale 
d'Italia", ca urmare a unui, di
ferend între editor și personal, 
tipografii din Roma, Bologna, 
Florența și Livorno au declarat 
miercuri o grevă de 24 de oro.

In vederea sprijinirii princi
palelor revendicări de muncă 
și pentru încheierea negocieri
lor privind înnoirea contracte
lor colective de muncă în do
meniul industriei textile și mi
niere, principalele centrale sin
dicale italiene au hotărît ca 
ziua de 24 martie să fie consa
crată unor acțiuni de protest.

In Cuba, in anii dc după eliberare s-a dezvoltat și in
dustria dc materiale sportive, inexistentă pînă atunci.

In foto : Aspect din întreprinderea de confecții spor
tive din Havana.

Rezoluția celor 42
senatori

WASHINGTON 18 (Agerpres). 
— Comisia senatorială a S.U.A. 
pentru problemele externe con
tinuă audierile asupra proiec
tului de rezoluție prezentat de 
senatorul republican Edward 
Brooke prin care se propune 
instituirea unui moratoriu pri
vind experimentarea și con
struirea bazelor de rachete in
tercontinentale cu focoase nu
cleare multiple (Mirv). Rezolu
ția. semnată in calitate dc 
coautori de alți 42 de senatori, 
condamnă totodată hotărirea

Sesiunea Adunării Rationale 
a Tanzaniei

DAR ES SALAAM 18 (Agcr
pres). — Proiectul de lege cu 
privire la securitatea națională 
și proiectul de lege privind re
glementarea relațiilor de fami
lie și a căsătoriei sînt princi
palele probleme înscrise pe or
dinea de zi a sesiunii Adunării 
Naționale a Tanzaniei, reunită 
in capitala țării.

Proiectul de lege cu privire 
la securitatea națională stipu
lează o serie de măsuri care 
vizează garantarea securității 
interne și externe a țării. Ac
tualitatea acestor măsuri este 
determinată de faptul că, în- 
condițiile avîntului mișcării de 
eliberare națională din regiu
nea de sud a continentului a- 
frican și a liniei consecvente 
promovate de guvernul tanza- 
nian în direcția înfăptuirii u-

nor transformări sociale în ța
ră, regimurile rasiste și colo
nialiste își multiplică acțiunile 
subversive împotriva acestei 
țări africane independente. O 
mărturie în acest sens o oferă 
ultimele acte de sabotaj și di
versiune întreprinse în luna 
decembrie anul trecut împo
triva unor conducte petroliere.

Al doilea document aflat în 
dezbaterea parlamentului pre
vede introducerea unei legisla
ții unice în problemele fami
liei și’ căsătoriei. Tanzania este 
o țară in care populația apar
ține mai multor confesiuni re
ligioase, ceea ce a determinat 
o diversitate de legi privind 
familia și căsătoria, la baza că
rora se aflau precepte religi
oase.

americani
Pentagonului de a trece in luna 
iunie la instalarea prime; baze 
de lansare a acestui tip de ra
chete.

Prezentînd proiectul de rezo
luție senatorul Brooke a solici
tat Comisiei să acționeze in 
vederea adoptării rezoluției de 
către Senat, înainte de relua
rea convorbirilor sovieto-ameri- 
cane privind limitarea armelor 
strategice, programate Să se 
desfășoare, cu începere de la 
16 aprilie, la Viena, pentru a 
nu se afecta astfel desfășura
rea acestora. El a calificat ho- 
tărîrea Administrației de a tre
ce la construirea primei baze 
de rachete Mirv drept ..tra
gică*.

Dr. Marshall Shulman, de la 
Universitatea Columbia, a sus
ținut că planurile de realizare 
în următoarele trei luni a pri
mei baze de lansare a rache
telor Mirv „nu vor îmbunătăți 
în mod semnificativ capacitatea 
militară americană, ci vor con
stitui numai o piedică in orice 
fel de negocieri posibile pri
vind rachetele Mirv". „Teza că 
noi ar trebui să continuăm rea
lizarea sistemului Mirv și a fa
zei a doua a sistemului Safer 
guard, pentru a deține un atu 
la negocieri, denotă miopie" — 
a spus el.

Președintele Comisiei, sena
torul William Fulbright, a con
siderat la rîndul său. că a- 
nunțul privind începerea lu
crărilor de instalare a primei 
baze de rachete Mirv „ridică 
un semn dc întrebare serios 
în legătură cu buna noastră 
credință" la convorbirile dc la 
Viena.

Antrenorul echipei naționale

a fust demis
RIO DE JANEIRO 18 (Ager

pres). — După cum transmite 
corespondentul din Rio de Ja
neiro al agenției „France 
Presse", fotbalul brazilian trece 
printr-o criză destul de serioa-

din funcție !->

danha s-ar fi compromis și 
printr-o serie dc ieșiri nesă
buite in public față de antre
norul echipei Flamengo. Unii 
comentatori apreciază insă că 
Saldanha este ..țapul ispășitor"

CUBA : In Havana, într-un 
palat clădit în stilul floren
tin al Renașterii, se află una 
din cele mai valoroase colec
ții napoleniene cuprinzînd o- 
biecte folosite de Napoleon 
sau de membrii familiei sale, 
arme, mobilier, îmbrăcămin
te, mască mortuară.
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JAMAICA
ILUZII Șl SPERANȚE

Vrefi stl vă simlHI mai 
bine ca la Miami Beach ? S3 
aveți Iluzia că vii aflali Ii) 
Spania medievală ? Să petre- 
ceți cîteva clipe printre... 
pirați ? Vizitați Jamaica I 
Venili le. Montego Bay ! O- 
pilți-vă puțin in Spanish 
Town I Poposiți la Port Ro
yal I Ghidurlle turistice gar
nisite cu Imagini mullimlo 
re nu precupețesc dilirain- 
belc. Chipurile idilice ale 
băștinașilor, cu ochii pierdut! 
asupra miilor de turiști re- 
vărsați pe plajele nurii, ma
terializează parcă îndemnul 
Doriți liniște și izolare? Ni
mic mai ușor. Le găsiți în 
vilele înecate in verdeața 
golfurilor mici, care crestează 
țărmul. Bazinele de inol și 
terenurile de golf retrase, 
hotelurile și cabaretele, ma
gazinele somptuoase... oferă 
satisfacții pentru toate gus
turile. Este un ținui al dan
surilor exotice și al unui 
peisaj de o rară frumusețe, 

Și afirmația este întărită dc 
imagini care prezintă crîrn- 
peio din interiorul acestei 
oaze de uscat din Marea Ca
raibilor, cu o suprafață dc 
numai II 424 km2. Mare și 
munți. Munți și marc. Munți 
înalti de peste 2 000 de me
tri, acoperiti de păduri tro
picale, străbat insula de la 
est la vest, înăl|indu-se se
meți din cîmpiile cu planta
ții de cocotieri și trestie de 
zahăr.

Poate nicăieri in altă par
te industria iluziilor nu este 
atît de bine pusă la punct. 
Poale de aceea protipendada 
Occidentului, a Europei și 
Americii de Nord vino aici 
pentru a încerca să se amă
gească, în căutarea altei vieți. 
Poale de aceea sute de mii 
de oameni vin să-și risipeas
că in cîteva zile economiile 
strinse cu grijă în tot tini 
pul anului...

Pentru dolarii și lirele ster 
line ale tuturor acestora, gu
vernul de la Kingston plă- 
nuiește să reconstruiască un 
oraș din anul... 1692. Bine
înțeles, cu accesoriile de ri- 

Yjoarc ale turismului secolu
lui al XX-lea — hoteluri, 
baruri, restaurante... toate de
servite de personal în costu
mație si cu maniere de epo
că.

★
O limbă de pămînt, nu

mită Palisadoes, lungă de 
peste 15 km, intră în mare, 
paralel cu țărmul, ca o pe
ninsulă, formînd cea mai 
mare radă din lume. Aici, la 

, extremitatea peninsulei, se 
află o mică așezare pescă
rească, pe cale de a se trans
forma intr-un vast șantier al 
iluziilor, care poartă nume
le vestitului oraș nl pira
ților din Marea Caraibilor 
— Port Royal. Sub apele li
niștite din apropierea țărmu
lui. zace însă orașul de odi
nioară care și-a împrumutat 
numele.

...S-a întîmplat intr-o di
mineață liniștită și însorită, 
la 7 iunie 1692. Deodată pă- 
mînlul a început să se cutre
mure. Se deschid crăpături 
uriașe. Casele se prăbușesc 
într-un zgomot infernal. Nori 
de praf și fum se ridică pî
nă la sute de metri înălțime. 
Și apoi vin valuri gigantice. 
Și marea înghite în cîteva 
clipe cea mai mare parte din 
ceea ce fusese perla Carai
bilor, orașul cel mai mare, 
mai bogat, mai înfloritor și 
mai vestit în această parte a 
lumii.

Cu 40 de ani înaintea dis
pariției sale, Port Royal fu
sese doar o simplă plajă, la 
fel cu celelalte și cu aceea 
pe care, în mai 1492, Columb 
pusese piciorul la sfîrșitul ce
lei de-a doua expediții por
nite in căutarea fabuloasei 
Indii. Nisipurile ei mai păs
trau poale urmele acelor in
dieni „vopsiți în toate cu
lorile, dar mai ales în ne
gru, cu pene pe cap", cum 
i-a descris unul din însoți
torii amiralului genovez. Pe 
atunci, indienii Arawak, =tă- 
pînii acestor meleaguri, își 
numeau insula „Xaymaca". O 
dală cu trecerea ei în po
sesia coroanei spaniole, noii 
slăpîni au botezal-o Santia
go-

Dar istoria Port Royal-ului 
a începui o dată cu apariția 
britanicilor, cînd arawakii pie
riseră. trecuți prin foc și sa
bie de conchistadori, și fu-

a cetății de odinioară a plra 
Iilor.

★
Există de la,,i două Jamai 

ce. Cea a iluziilor ame|iluai< 
și lucrative, lumea turiștiloi 
>1 a întreprinzătorilor. Aceas 
tă lume locuiește in vilele, 
împrăștiate pe colinde din 
jurul Klngstonului sau în sta 
țiunlle de pe litoral. Ea în 
cearcă s.î vorbe., -.-.u e.igle/ 
literară. Veșmintele, cultura, 
aspirațiile și prejudecățile ei 
poarta amprenta metropolei 
de pe Tamlsa. Multi dinlr. 
ei sini urmașii piraților, stă 
pini ai comorilor legendare.

Cealaltă este Jamaica spe 
ranlelor — Jamaica necjrilo» 
a celor săraci, descinși dh 
epoca sclaviei. Ei vorbesc < 
limbă care este lin ameste 
do engleză și expresii africa 
ne, lat cultura și felul lor 
de viată au puternice legă 
turl cu Africa Neagră. Nici 
desființarea srln’ jel în 183 
nici obținerea independentei 
in 1962 nu le-a schimbat pre- 
mult traiul. Cea mai man 
speranță a multora dintre e 
este sa evadeze. Peste 
50 000 jamaicani se împrăș 
tic anual în lume, căulînd di 
lucru. Cu țoale acestea, șo
majul rămîne aproape cons
tant la 20 la sută din Iota 
Iul forței de muncă a tării, 
iar în rindurile tinerelului 
oscilează in jurul a 60 la 
sută. Slumsurile, spre caro 
locuitorii satelor se refugia
ză părăsind plantațiile în 
căutarea de condiții de viată 
mai omenești, sînt un ade
vărat infern chiar în com
parație cu Harleinul din New 
York sau cu oricare all 
..ghetto" din S.U.A. Peste 40 
la sută din jamaicani sînt 
analfabet), iar aproape 100 000 
copii rămin anual departe 
do servi' .

tragedia Jamaicei nu osie 
generală totuși dc sărăcie. 
Mica insulă este în pre
zent cel inai mare producător 
dc bauxită din lume — a- 
proape 10 milioane tone a- 
nual. Dar toate exploatările 
de minereuri aparțin compa
niilor străine, iar veniturile 
încasate de guvernul de la 
Kingston sînt infime. Turis
mul. zahărul și romul (pro
dus din prelucrarea melasei 
și devenit celebru în toată 
lumea) au aceeași soartă. Sa
lariile jamaicanilor sînt prin
tre cele mai mici din lume. 
Corupția și dezinteresul ofi
cialităților au agravat situa
ția. Este atît do notorie a- 
ccăstă stare de lucruri, îneît 
unul din membrii Cabinetu
lui a fost poreclit „domnul 
zece la sută". Dezinteresul a 
dus la degradarea agricultu
rii. și țara m unul dintre 
cele mai roditoare soluri 
importă peste 20 la sută din 
necesarul dc alimente. Pînă 
și gemul de trestie de zahăr 
este importat din Anglia. 
Munca manuală pe plantați
ile de trestie de zahăr poate 
fi comparată doar cu munca 
grea din minele de cărbune 
existente în secolul trecut 
Vîrsta medie a lucrătorilor 
atinge cu greu 45 de ani. In 
agricultură nu există meca
nizare? Guvernul refuză însă 
să ia măsuri in această pri
vință și să diversifice pro
ducția agricolă, pretextind că 
s-ar alimenta astfel șomajul. 
Industria nu cunoaște decît 
stadiul extractiv, prelucrarea 
minereurilor făcîndu-se, în
deosebi. în țara .de origine a 
companiilor străine, mai ales 
canadiene și yankee. Iar alte 
ramuri industriale, cu excep
ția unor mici întreprinderi 
de industrie ușoară și ali
mentară, nu există. Mai mult 
chiar, de șase ani producția 
de zahăr, care asigură cea 
mai mare parte a veniturilor 
țării, scade constant, ajun- 
gînd anul trecut la mai puțin 
de 370 000 tone față do 
484 000 tone în 1963.

★
Problemele Jamaicei sini 

acute, dar nu unice. întreaga 
regiune a Mării Caraibilor 
conține un adevărat ferment 
social. Marea răscoală a ne
grilor jamaicani din anul 
1938 și-a pus amprenta pe e 
voluția ulterioară a vieții so
ciale din această țară. In 
fluența mișcărilor populației 
de culoare, care cuprinde 
nactn on U e.itS /Ur. Înmiita.
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