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Am pășit in noul an. Trccind 
pragul celui dc-al doilea an al 
cincinalului 1971—1975. nc în
toarcem retrospectiv privirile 
făcind bilanțul realizărilor eco
nomice și sociale dobîndite in 
anul încheiat iar dc pe plat
forma succeselor și a experien
ței ciștigate nc luăm avint — 
cu optimism și încredere in for
țele noastre — îutr-o activitate 
și mai fructuoasă in noul an 
de plan 1972.

Primul an din actualul cinci
nal marcind primii pași pe 
drumul construirii societății so
cialiste multilateral dezvoltate 
in patria noastră — in lumina 
istoricelor hotăriri ale Congre
sului al X-lca al partidului — 
a fost bogat in realizări pri
vind dezvoltarea economici ra
ționale. Au fost îndeplinite și 
depășite sarcinile puse dc partid 
in toate domeniile dc activi
tate asigurindu-se creșteri în
semnate ale volumului produc
ției și pe această bază ridica
rea continuă a bunăstării po
porului.

Sub conducerea încercată a 
organelor și organizațiilor de 
partid, oamenii muncii din Va
lea Jiului au desfășurat o rod
nică activitate în anul de cu- 
rind încheiat. O dată cu rupe
rea celei din urmă file a ca
lendarului pe 1971, colectivele 
dc muncă din municipiu rapor
tează că sarcinile trasate dc 
partid în domeniul economic au 
fost nu numai înfăptuite ci și 
depășite. Recentele analize fă
cute dc organul comitetului mu
nicipal dc partid, relevă faptul 
îmbucurător că sarcinile dc 
producție și de investiții, anga
jamentele luate de oamenii 
muncii vor înclina in sens po
zitiv balanța bilanțului econo
mic ce urmează a se încheia în 
Întreprinderi, instituții dc cerce
tare și proiectare, in toate uni
tățile economice. Bunele reali
zări din anul ce a trecut, at
mosfera de lucru și entuzias
mul general ce s-a statornicit 
în toate colectivele dc muncă 
— marcată in principal dc în
făptuirea hotăririi conducerii 
partidului și a statului nostru 
cu privire la introducerea 
schimbului de lucru de 6 ore 
pentru salariații ce lucrează in 
subteran — dovedesc că sint 
create toate condițiile pentru 
a se obține în anul in care 
am pășit noi și însemnate suc
cese pe tărimul activității eco
nomice in municipiul nostru.

Este bine cunoscut că din 
prevederile hotâririlor adoptate 
de plenarele C.C. al P.C.R. din 
noiembrie 
trecut

și decembrie anul 
și legile adoptate de se-

siunile M.A.N., din indicațiile 
conducerii partidului și a co
mitetului județean dc partid, 
organizației municipale de 
partid ii revin sarcini sporite 
in cel dc-al doilea an al cinci
nalului în care am pășit. In a- 
ccst an producția globală in
dustrială a municipiului va 
spori, față de anul 1971, cu 
cel puțin 5.1 la sută, produc
ția dc cărbune brut extras va 
crește cu 6.6 la sută, iar pro
ducția dc cărbune net cu 8,7 
la sută, va spori volumul 
investiții cu 17,2 la sută.

noului cimp mi
se vor extrage 
de cărbune, se 
lucrările pentru

Din subsolul 
nicr Livczcni 
primele tone 
vor amplifica 
dezvoltarea capacității de pre
lucrare a cărbunilor la prepa- 
rația Lupeni, lucrările de in
vestiții și de utilare a fabricii 
..Viscoza" Lupeni care urmează 
a-și tripla producția in viitorii 
ani. Se vor termina construc
țiile noului complex școlar al 
Liceului industrial din Petro
șani. crcșa-grădiniță cu 360 de 
locuri din orașul Petrila. Se vor 
construi și da in folosință pes
te 800 noi apartamente, hote
lurile restaurant .Gambrinus" 
și ..Valea de Pești", atelierul 
de tîmplărie. spălătoria și bo- 
iangeria Livczcni. Vor avansa 
și se vor apropia de stadiul fi
nal importantele lucrări de la 
barajul Valea dc Pești, capta
rea și aducțiunea apei potabile, 
lucrările de electrificare a căii 
ferate Filiași — Petroșani — 
Simeria — Mintia.

Pentru a realiza mărețele sar
cini și obiective ce ne sini în
credințate, din care am enume
rat doar citeva mai importan
te, organele și organizațiile de 
partid vor trebui să acționeze 
cu și mai mare perseverență 
și eficiență, să călăuzească în 
așa fel eforturile oamenilor 
muncii incit ele să fie îndrep
tate in primul rînd spre valo
rificarea tuturor rezervelor dc 
care dispunem în scopul reali
zării tuturor sarcinilor dc plan 
din prima zi și prima lună a 
noului an. Organele și organi
zațiile de partid și colectivele 
de muncă din unitățile apar
ținătoare Centralei cărbunelui 
trebuie să generalizeze cu mai 
multă insistență experiența bu
nă dobindită in domeniul me
canizării operațiilor grele și cu 

volum marc dc muncă. Orga
nele și organizațiile dc partid 
din cadrul acestor unități să 
stabilească sarcini 
concrete pentru ca și in 
tinuarc să se introducă tehno
logii noi și avansate de muncă 
in toate sectoarele și activită
țile dc producție. In acest an 
se cuvine să tragem maximum 
de învățăminte din activitatea 
anului 1971 pentru a folosi din 
plin și eficient capacitățile de 
producție in scopul realizării 
ritmice a sarcinilor dc plan, ri
dicării schimbului IV dc pro
ducție — nou introdus — la 
nivelul celorlalte schimburi. Or
ganele și organizațiile de partid 
din exploatările miniere să în
țeleagă profund că nu există 
sarcină mai importantă din do- 

(Continuare in paq. a 3-a)

Inalt, că abia incape pe ușa, 
și masiv aidoma trunchiului u- 
nui arbore virstnic, Ion Bora 
mi se impune dintr-odată. Dar 
nu prin ceea ce sare in ochi 
față in față cu un exemplar 
al pădurii, ci printr-o înceti
neală a gestului și o surprinză
toare siguranță a mișcărilor. 
Ce mai păstrează din țapinarul 
de acum mai bine de 20 de 
ani, cind, pe lingă Sova.a, la 
Cetatea de Cimpie, avea o 
brigadă împreună cu care ex
trăgea „aurul verde'1 al mun
ților ? Poate palmele noduroa
se, bătătorite atita de coada 
uneltei de manevrat buștenii...

Comitetul Executiv al Comitetului Central al Partidului Comunist Ro
mân a hotărît ca proiectul de lege privind gospodărirea apelor în Republica 
Socialistă România să fie supus dezbaterii publice pentru a da posibilitatea 
comitetelor executive ale consiliilor populare, cadrelor din economie, specia
liștilor, tuturor oamenilor muncii să-și aducă contribuția la definitivarea

acestei legi.
Propunerile, sugestiile și observațiile în legătură cu acest proiect de 

lege vor fi înaintate consiliilor populare județene, Ministerului Agricul
turii, Industriei Alimentare, Silviculturii și Apelor, precum și presei cen
trale și locale.

Oricum, nu văd intr-insul ni
mic care să-mi sugă eze duri
tatea cangei de oțel a țapinei.
- Măi, Borca, măi, putearr. 

să nu mai fim, măi...
Borca ride, destins. Golul 

dintelui tăietor, căzut cindva. 
ii accenluecză p.oeininența 
maxilarelor. Pc- chip, cucele a- 
nilor iți indulcesc, pentru cite
va clipe, conturul.

Mă uit, intrebător, către o- 
mul care ii aruncase cuvintele 
in colț de stradă, in lo: de 
noroc bun...

- E 
maistru

Greșcovici, 
Mă puseseiă 
la frontal, la 

ih Vale,

Emeric 
minier... 
brigadă, 
abia venisem 

greu, ca și virstă eram tinăr... 
Schimbul de noapte făcuse 
prăbușire. Cind am intrat pe 
front abatajul era, deja, liniș
tit. Ne-am apucat de Der/orat, 
fiecare pe fișia lui. Și mă duc, 
imi vine-așa să văd pe acela 
ce nu-mi da pace gindului, ră
măsese un gol mare in acoperiș, 
nedus laolaltă, ne-nchis bine.

PPOITTARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VA '

ÎN PAGINA 
A 4-A:

Comentariu 
extern

Cu planul realizat din 
primele zile

Unitate cu foc continuu, Fa
bricii dc fire artificiale .Vis- 
coxa" din Lupeni, a reușit, gra
ție hărniciei colectivului dc fi
latori de la această importantă 
unitate economică să se înscrie 
pe linia ascendentă a realiză
rilor productive din ultima vre
me încă din primele zile ale 
noului an. Producția zilnică dc 
5 100 kg de fire artificiale a 
fost realizată grație ritmului 
susținut dc muncă, a bunei co
ordonări a tuturor sectoarelor 
de activitate din fabrică. Dc re
marcat faptul că atît produc
ția dc fire de mătase precum 
și aceea auxiliară de sfoară a 
fost apreciată dc serviciul con-

Brigada condusă de Eroul 
Muncii Socialiste Petre Constan
tin, angajată în bătălia dură 
cu tăria rocii din abatajul 2 
vest al Exploatării miniere Lu
pani, stratul 3, blocul IV, a pă
șit în noul an de muncă cu 
dreptul. In primele patru schim
buri ale anului, ortacii comu
nistului Petre Constantin, în a- 
batajul frontal în care lucrea
ză, au depășit planul fizic cu 

sută, deschizîndu-

Apare și maistrul : ..Măi, Bor
ca, mâi, nu-mi place mie 
aicea..." Tac, dinții... Era o 
liiiniște... Eu știam că pămintu' 
nu cade prin suprindere, de 
sus, incepe ușor să miște, mai 
pocnesc stilpii din șori, piriie 
grinzile, se mai rup unele, ii 
impinge Stilpii de sub armă
turi, ii scoate afară presiunea, 
s-aud pocnind, ai timp să fugi— 
Ce să facem ? zic „Să opriți..." 
Doamne, și ce liniște peste 
tot... Se oprește perforarea, se 
scot sculele, se evacuează oa
menii. Toți-nedumeriți, că ce-i 
Am rămas ultimul. Eram la 
capătul abatajului, la bază, 
și-o liiniștee... Și, ca fulgeru', 
așa nu mi s-a-ntimplat nicio
dată, golul a primit un șoc, 
a bubuit deasupra, s-a cutre
murat pămintu', tocmai voiam 
să iau hainele, aveam un co- 
jocel nou scos atunci, să mă 
retrag, cind s-a dus tot laolal
tă, n-a mai rămas loc nici pen
tru un șobolan... Șocu' m-a a- 
runcat pe crațer, vreo trei

Instalarea 
noului secretar 

general al O.N.U.

Rezultatele 
alegerilor 

Finlanda

trolorilor dc calitate cu califi
cative maxime.

Muncitorii, inginerii și tehni
cienii angajați în realizarea 
primelor sarcini de plan ale 
celui dc-al doilea an al cin
cinalului s-au străduit să asi
gure, încă din aceste zile, pre
misele unor succese viitoare, 
singurele capabile să confirme 
tradiția frumoaselor rezultate 
obținute de filatorii lupcncni în 
anii prccedenți. Merite deose
bite revin în acest sens bobi
natoarelor Maria Minciu, Ma
ria Bana, operatorilor chimiști 
Marin Voinca, Ghcorglic Ilinca, 
Vasile Ixigigan, lăcătușilor dc 
întreținere lacob Giosan și Ion 
Bojincă.

a hărniciei 
minerești

astfcl drumul spre noi reali
zări de prestigiu, chiar supe
rioare celor din anul trecut. 
Hărnicia minerilor din abatajul 
2 vest al sectorului IV lupe- 
nean constituie o garanție a 
continuității succeselor semnate 
de Petre Constantin, Gheorghc 
Grecu. Vasile Sălăjan, Constan
tin Nichita, Constantin Popa și 
ceilalți ortaci.

L. NICOLAE

metri, pe burtă...
știut de mine... A fost o pre
simțire a maistrului, ii spunea 
ceva înăuntru...".

Borca privi către locul unde 
dispăruse ortacul și o undă 
nostalgica tresări in adincul o- 
chilor, probabil una asemănă
toare aceleia care se va fi năs
cut cind dădea drumul 
buștenilor prin vadurile verzi...

Ion Borca are un mod al 
lui de a cintări oamenii : „Nu 
sintem toți la fel... Uite, am 
pe moțu* ăsta, pe Avramuș, 
de cind sint la Dilja, de pa
tru ani, la „camere", mi-e șef 
de schimb, e miner tare bun, 
calm, statornic, priceput, prins 
bine-n tălpi... Nu-i ca Hegyi 
Ludovic, ăsta-i mai nervos pu
țin, mai repezit, s-aprinde u- 
șor ca și cind și-ar sări din 
rădăcini, așa parcă-l ia vintu', 
da pină la urmă ne-nțelegem...

Traian MORAR

(Continuare în pag. a 3-a)

Că munca e un izvor de 
avuție fiecare economist (și 
nu numai el) o știe... Omul 
ia .materialul* de la .Auto
servirea* naturii (uneori pen
tru asta plătește din greu...) 
și-l convertește In tezaur. 
Muica a creat nu numai mi
na ci și treptele In spirală 
ale templului inteligenței. Ea 
a complexat utilizările plr- 
ghiei brațului, dar și refle
xele flăcării care se zbate sub 
tlmplă. .I.e travail pense...’, 
munca gindește... Și omul — 
aici e cel mai tulburător fi
resc — nu poate exista fără 
ea.

Unealta și practica produ
cerii de bunuri sint supuse, 
unei evoluții perpetue. Se 
spune că dispui de o tehnică 
înaltă atunci cind meseriei jie 
care o practici reușești să-i 
dai întreaga acoperire In aur 
a brățarei conținute fn ca...

Poate că nu-i cu totul și 
cu totul intimplător faptul că 
fn anul care a trecut dintre 
colectivele care și-au onorat 
cu multe zile înainte de ter
menul scadent sarcinile în
credințate, cele ale sectoare
lor IV de la E. M. Vulcan 
(locul I pe întreaga Vale a 
Jiului I) ți 111 de la E. M. 
Petrila sini conduse de teh
nicieni. Zile șl nopți fără în
trerupere ci s-au obișnuit să 
intervină imediat in procesul 
dc producție, să pună mina, 
umărul și mintea și să .tra
gă fesl* cum se zice, alături 
de mineri. îmi amintesc că 

revir subteran făcut 

cind va cu Ștefan Tem I r el 
fn.Miji a pus mina pe lo/iată. 
a fixat un sttlp Intre grindă 
și intră, a bătut o scoabă... 
Și totul era însoțit de gestul 
tel mat natural cu putință. 
El li cunoaște pe toți cei 
peste 300 de oameni ai fec
iorului și după nume și după 
chip și după necazurile șt 
bucuriile fiecăruia, lată da ce 
nu m-am mirat de fel cind 
un tfndr inginer i-a asemă
nai colectivul cu o imensă 
vioară căreia el .se pricepe, 
să-i asculte fi cel mai subtil 
sunet. Bănuie oricine cit timp 
și cită sudoare i-a trebuit lui 
Paganini să ajungă la virtuo
zitatea care 1-a făcut celebru. 
Sau cită strădanie i-a trebuit 
lui fon Voicu ca să cucereas
că desărirșirca interpretării 
baladei lui Ciprian. .Muncii 
la muncă s-adaugi". reverbe
rează îndemnul he.xindic. Căci 
numai așa va fi .belșug și a- 
vere* șl-n hambarele de grlu 
și-n hambarele minții și ale 
inimii.

E Inutil să mai adăugăm 
cită prețuire se pune azi la 
noi pe munca innobilatoare a 
jur-imprejurulul și a omului 
însuși. Muncitorul — prima 
forță de producție — e la loc 
de cinste și nici n-ar putea 
să fie altfel intr-o țară care 
urcă Intr-un asemenea iureș 
către piscurile civilizației. 
Să-i urmăm exemplul, să ne 
alăturăm lui cu brațul și cu 
văpaia care arde fn noi!

T. MULLER

* • • • a
Un gînd la vîrsta răspunderilor

„SĂ SLUJIM Cil DEVOTAMENT
PROIECT

Ochi inundați de lumină, chipuri de aceeași virstă, inimi 
ce bat in același ritm - tineri de 18 ani, elevi și muncitori, u- 
teciști pășind cu emoție spre propria lor maturitate. Sărbătoa
rea împlinirii celoi 18 primăveri, manifestare inchinală acestor 
tineri constituie, dincolo de momentul emoționant generot de re
cunoașterea legală a maturității lor sub aspectul drepturilor 
și îndatoririlor cetățenești, momentul angajării conștiente și res
ponsabile a uteciștilor in fluxul marilor prefaceri pe care acest 
pornim, al acestei țări, il cunoaște grație eforturilor comune ale 
fiilor săi. Pentru a cunoaște sensurile adinei ale momentului in 
care unor tineri de 18 ani din orașul nostru li s-au inminat fe
licitările core marchează depășirea virstei adolescenței, am son
dat citeva opinii pe care le redăm mai jos :

IOSIF BENCU, frezor la sec
ția mecanică a U.L’.M.P.:

Am împlinit emoționanta 
virstă a majoratului într-o îm
prejurare cu totul deosebită i 
aceea in care colectivul în mij
locul căruia muncesc mi-a a- 
cordat încrederea deplină, in- 
vestindu-mă cu responsabilități 
egale celor mai virstnici mun
citor; ai uzinei. Trăiesc cu emo
ție aceste prime luni de mun
că. Știu foarte bine că succese
le secției, ale tovarășilor de 
muncă care mă înconjoară sint 
dependente, în oarecare măsu
ră, și de rezultatele muncii 
mele. Dobîndind legal dreptul 
de a ne spune cuvîntuj în orice 
problemă care preocupă statul 
nostru, sintem responsabili în 
tot ceea ce gîndim, în tot ceea 
ce emitem ca idee. Sintem 
muncitori la vîrsta la care dis
ciplinei de executanți a1 sarci
nilor ce ni se pun in față v.e- 
buie să îi alăturăm inrt.irtiva 
neoftirâ. întreaga capacitate 

creatoare. Cu c-îțiva ani in ur
mă am intrat intr-o școală pen
tru a învăța o meserie. Astăzi 
o posed fără a pretinde că-i 
cunosc toate tinele. Am însă 
un viitor în față, asigurat de 
partid. Acestei inestimabile ga
ranții trebuie să-i răspundem, 
noi tinerii, prin fapte demne 
de laudă.

DIANA MUNGENAST. elevă 
la Liceul de cultură generală 
Petroșani :

împlinirea vîrstei de 18 ani 
a însemnat pentru mine o ve
ritabilă cotitură în gîndire, o 
maturizare a mea, nu atît fi
zică, pe cît morală. Sint la 
anii la care trebuie să {idopt o 
nouă atitudine responsabilă față 
de noțiunea muncii, față da

Anchetă realizată dc
Nicolae LOBONȚ

(Continuare iu pag. a 3-a)

In scopul conservării resurse
lor de apă ale țării, gospodă
ririi lor raționale, protecției ca
lității apelor și apărării popu

CAPITOLUL I

Dispoziții generate
ART. 1. — In Republica So

cialistă România, gospodărirea 
apelor constituie o problemă 
de stat.

Ministerul Agriculturii, Indus
triei Alimentare, Silviculturii și 
Apelor, prin Consiliul Națio
nal al Apelor, înfăptuiește po
litica partidului și statului cu 
privire la buna gospodărire a 
apelor și asigurarea surselor de 
apă pentru necesitățile întregii 
economii naționale și ale popu
lației, coordonează, îndrumă și 
controlează folosirea și protecția 
calității surselor dc apă.

Amenajarea apelor, conserva
rea și folosirea lor rațională, 
protecția calității împotriva po
luării, prevenirea și apărarea 
împotriva acțiunii distructive a 
apelor sînt sarcini la a căror 
Înfăptuire trebuie să participe, 
conform legii, toate organele și 
organizațiile de stat, organiza
țiile cooperatiste, alte organi
zații obștești și toți locuitorii 
țării.

ART. 2 — Sint supuse preve
derilor prezentei legi j 

lației și a bunurilor împotriva 
acțiunii distructive a apelor, 
Marea Adunare Națională a- 
doptă prezenta lege :

a) apele de suprafață : cursu
rile de apă naturalei și artifi
ciale, lacurile naturale și arti
ficiale, bălțile;

b) apele subterane, inclusiv 
izvoarele;

c) apele maritime interioare;
d) marea teritorială.
Sint de asemenea supuse pre

vederilor prezentei legi albiile 
cursurilor de apă, cuvetelc 
lacurilor, malurile, faleza, plaja 
mării, fundul apelor maritime 
interioare și al mării terito
riale, precum și lucrările ce se 
construiesc pe ape sau au le
gătură cu apele prin care, di
rect sau indirect, se produc mo
dificări definitive sau tempora
re în regimul de scurgere sau 
în calitatea apelor.

Apele ce formează sau tra
versează frontiera de stat sînt 
supuse dispozițiilor prezentei 
legi, în măsura în care prin 
convenții internaționale la care 
Republica Socialistă România 
este parte, nu se prevede altfel.

ART. 3. — Prin gospodărirea 
apelor, în sensul prezentei legi, 
se înțelege totalitatea măsuri

lor și lucrărilor menite să a- 
sigure în mod unitar regimul 
apelor ccl mai corespunzător 
intereselor generale, în vederea 
prevenirii și combaterii acțiu
nii distructive a apelor, folo
sirii lor raționale pentru satis
facerea nevoilor social-economi- 
ce și protejării lor împotriva 
epuizării și poluării.

ART. 4. — In vederea coor
donării activității de gospodă
rire a apelor, pentru amenaja
rea complexă și valorificarea 
optimă a resurselor de apă, 
pentru protecția acestora împo
triva poluării, precum și pentru 
prevenirea acțiunii distructive 
a upelor, Consiliul Național al 
Apelor asigură întocmirea, în 
colaborare cu ministerele, ce
lelalte organe centrale și comi
tetele executive ale consiliilor 
populare județene sau al mu
nicipiului București, interesate, 
a planurilor de amenajare ale 
bazinelor hidrografice din Re
publica Socialistă România.

Planurile de amenajare evi
dențiază situația cantitutivâ și 
calitativă u resurselor dc apă, 
pe bazine hidrografice, stabi
lesc excedentul și deficitul dc 
apă în raport cu nevoile dezvol
tării social-economice și indică 
măsurile cadru cele mai potri
vite din punct de vedere teh
nic și economic pentru soluțio
narea, pe etape, a problemelor 
de gospodărire a apelor, în ca
drul amenajării de perspectivă 
a bazinelor hidrografice. - 

Planurile de amenajare sau, 
cînd este cazul, numai sche
mele hidrotehnice dc amenajare 
complexă, se reactualizează pe
riodic. corespunzător clapelor dc 
dezvoltare ale economiei națio
nale.

ART. 5. — Gospodărirea ape
lor se face planificat.

Propunerile dc plan pentru 
lucrările de punere in valoare 
complexă a surselor dc apă și 
pentru lucrările complexe de a- 
părare împotriva acțiunii dis
tructive a apelor se fac dc Mi
nisterul Agriculturii, Industriei 
Alimentare, Silviculturii și A- 
pelor, care, prin Consiliul Na
țional al Apelor, centralizează 
cererile dc apă și propunerile 
pentru lucrări de apărare ale 
ministerelor, celorlalte organe 
centrale, comitetelor executive 
ale consiliilor populare județe
ne și al municipiului București 
și le corelează, stabilind lucră
rile cele mai eficiente din punct 
de vcdeic al folosirii complexe 
și încadrării acestora în pers
pectiva gospodăririi apelor.

Pentru lucrările ce se con
struiesc pe ape sau au legă
tură cu apele și care modifică 
regimul de scurgere sau cali
tatea acestora, altele decît cele 
prevăzute la alineatul prece
dent, propunerile de plan se 
fac dc ministere, celelalte or
gane centrale și comitetele e- 
xecutive ale consiliilor popu
lare județene sau al munici
piului București, cu acordul Mi

nisterului Agriculturii, Indus
triei Alimentare, Silviculturii și 
Apelor.

ART. 6. — Apele și lucrările 
dc gospodărire a apelor — no
duri hidrotehnice, acumulări, 
derivații, prize importante — 
se vor folosi complex, în sco
pul satisfacerii cu aceeași can

CAPITOLUL II

Prevenirea și combaterea 
acțiunii distructive a apelor

SECȚIUNEA I

Măsuri generale privind apăra
rea împotriva acțiunii dislruc- 

tive a apelor

ART. 7. — In vederea pre
venirii și combaterii acțiunii 
distructive a apelor, prin pla
nul și bugetul dc stat, se asi
gură mijloacele necesare pentru 
construirea principalelor lucrări 
de regularizare a cursurilor dc 
apă, acumulări, apărări dc ma
luri, îndiguiri, corectări de to- 
renți, desecări, asanări, împă
duriri dc terenuri degradate, 
prevenirea și combaterea ero
ziunii solului, precum și pentru 
activitatea de prognoză hidro- 
meteorologică și dc avertizare 
asupra pericolului dc inunda
ții. 

titate dc apă și prin aceeași 
lucrare a unui număr cît mai 
mare dc cerințe și pentru coor
donarea folosirii apelor cu mă
surile de combatere a efectu
lui lor distructiv și cu măsurile 
de protecție a resurselor de apă 
împotriva epuizării și poluării.

In zonele expuse acțiunii 
distructive a apelor, organiza
țiile sociuliste, celelalte per
soane juridice, precum și per
soanele fizice sînt obligate să 
ia măsurile și să execute lu
crările necesare pentru apăra
rea bunurilor pe care le au In 
proprietate, administrare direc
tă sau folosință.

SECȚIUNEA a Il-a 
Scurgerea apelor

ART. 8. — Apele trebuie lă
sate să se scurgă conform cursu
lui natural, deținătorii terenu
rilor din aval fiind obligați a 
primi apele ce curg In mod na-
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turn) de pe terenurile situate 
In amonte.

Lucrările de barare sau tra
versare a cursurilor de apă, di
gurile, podurile, drumurile, căile 
ferate, canalele și orice alte lu
crări care pol constitui obsta
cole în scurgerea naturală a 
apelor vor fi astfel cxeciilatc 
incit să nu se Înrăutățească 
condițiile de scurgere.

AHT. 9. — Lucrările sau orice 
alte măsuri prin care se mo
difică regimul de scurgere a 
•pclor pot fi executate numai 
cu avizul organelor de gospo- 
dfi rire a apelor, dat asupra do
cumentației tehnice, In confor
mitate cu -revederile legii Pen
tru lucrările și măsurile care 
modifică șcnalul apelor pe «are 
je fa-'e navigație sau gabaritele 
de navigație, este necesar și 
avizul Ministerului Transportu
rilor și Telecomunicațiilor.

AHT. 10. — Cei ce schimbă 
fără avizul organelor de gos
podărire a apelor regimul de 
«curgere a apelor și prin a- 
i-casta cauzează sau ar putea 
să cauzeze pagube vor fi obli
cați de Consiliul Național al 
Apelor sâ restabilească situația 
inițială.

In caz de refuz. Consiliul Na
țional al Apelor va dispune 
desființarea lucrărilor executa
te cu încălcarea prevederilor 
prezentei legi, sau executarea 
lucrurilor suplimentare ce se 
impun, pe cheltuiala celor vi
novat i.

SECȚIUNEA a Ill-a 
l*rotcc|ia albiilor, malurilor și 

lucrărilor de apărare
ART. 11. — Albia este partea 

din valea naturală prin care 
se scurg apele ce se colectea
ză din bazinele hidrografice.

Albia prin care se scurg a- 
pcle la niveluri mici și mijlo
cii, constituie albia minoră, iar 
supratețcle de teren peste care 
se revarsă apele la niveluri 
mari constituie albia majoră.

Delimitarea albiilor se face 
dc organele de gospodărire a 
apelor, cu consultarea organe- 
loi dc cadastru funciar și a de
ținătorilor cu orice titlu a te
renurilor riverane.

ART. 12. — Albiile minore 
ale cursurilor de apâ și cu- 
vclele lacurilor sau bălților în 
starea lor naturală, precum și 
fundul apelor maritime interi
oare și al mării teritoriale sînt 
în administrarea directă a or
ganelor de gospodărire a ape
lor. Cuvetele lacurilor sau băl
ților în starea lor naturală, a- 
flate pe terenurile aparținînd 
organizațiilor socialiste, altor 
persoane juridice sau persoane
lor fizice, se administrează de 
acestea, potrivit indicațiilor or
ganelor de gospodărire a ape
lor.

ART. 13- — Terenurile care 
alcătuiesc albiile majore ale 
cursurilor de apă sau formea
ză zone inundabile ale lacuri
lor și bălților se folosesc dc cei 
re ic au in proprietate, adminis
trare directă sau folosință, cu 
respectarea prevederilor prezen
tei legi. . .

ART. 14. — Riveranii și be
neficiarii folosințelor de apă 
>int datori sâ participe la exe- 

■ itarea lucrărilor de întreținere 
, albiei, pe porțiunea pe care 

sint riverani sau beneficiari de 
folosință. pentru a împiedica 
erodarea, prăbușirea malurilor 
ori împotmolirea albiei din 
cauza vegetației dăunătoare 
sau altor obstacole care ar 
stingheri scurgerea normală a 
apei.

Organele dc gospodărire a 
apelor coordonează îndeplinirea 
de către riverani și beneficia
ri, de folosință a obligației ce 
le revine, potrivit prevederilor 
alineatului precedent, stabilind 
sarcinile și contribuția fiecăru
ia din ei și acordînd. la ne
voie. asistența tehnică de spe
cialitate. .. .

In cazul în care albiile sint 
amenajate prin construcții, te- 
rasamente sau alte lucrări. în
treținerea. repararea și reface
rea acestor lucrări, precum și 
întreținerea albiilor pe zona a- 
menajată. revine celor ce au 
in administrare directă sau în 
i dosință lucrările respective.

Lucrările de întreținere a
. biei minore și a malurilor în 
-.alitățile riverane cursurilor 

fe apă. in zonele neamenajate, 
re asigură de organele de gos
podărire a apelor. La aceste 
lucrări se poate folosi și retri
buția bănească și in muncă a 
locuitorilor din aceste localități, 
In conformitate cu dispozițiile 
Legii organizării contribuției 
bănești și in muncă pentru e- 
tectuarea unor lucrări de inte
res obștesc.

ARI. 15. — Depozitarea de 
materiale de orice fel, in albi
ile apelor, nu este permisă de
vii eu aprobarea organelor de 
gospodărire a apelor, dată cu 
ar adul deținătorului de teren.

AHT. 16. — Este interzisă 
plantarea sau tăierea arborilor 
și >. băștilor de p-_ terenurile 
ic nu fac parte din fondul fo
restier, situate în albiile apelor, 
fără aprobarea organeloi de 
gospodărire a apelor, dată cu 
consultarea organelor silvice.

Pentru terenurile ce consti
tuie fond forestier, situate în 
albiile apelor, tăierile de arbori 
ți împăduririle se vor face pe 
baza planurilor cuprinse în a- 
menajamentele silvice avizate 
de organele de gospodărire a 
apelor.

In zonele in care se află po
duri. podețe sau alte lucrăi de 
artă ori plantații de protecție 
a terasamenielor căilor de co
municație, aprobarea prevăzută 
la alineatul precedent se ' a c- 
libera Ș> cu consultarea orga
nelor care au in administrare 
directă sau în folosință aceste 
lucrări iar în zonele in care 
ee face navigație și cu aco>dul 
organelor competente ale Mi

nisterului Transporturilor ți 
Te Ireomun icaț i Dor.

în zonele declarate parcuri 
naționale sau rezervații natura
le, aprobarea se va da și cu ,i- 
rerdul Comisiei pen-tru ocroti
rea monumentelor naturii.

La cererea organelor de gos
podărire a apelor, iar pentru 
apele navigabile și a Ministeru
lui Transporturilor și Teleco
municațiilor, deținătorii de te
renuri sint obligați să facă 
plantări sau defrișări în albii, 
dacă interesele apărării malu
rilor, asigurării scurgerii neslin- 
Rheritc a apelor, folosirii ape
lor sau navigației, impune a- 
ceasla, cu respectarea prevede
rilor legale.

ART. 17. — Exploatarea ni- 
s pului, pietrișului, pietrei de 
riu, argilelor, marnelor și altor 
materiale din albiile 6au din 
malurile cursurilor de apă. 
lacurilor sau mării este permisă 
numai pe baza și în condițiile 
autorizației eliberată de oficiile 
județene de gospodărire a ape
lor.

In cazul în care exploatarea 
afectează baraje, căi de comu
nicație. poduri și alte lucrări 
dc artă, pentru obținerea auto
rizației este necesar și acordul 
acelor care au în administra
rea directă sau în folosință a- 
cele baraje, căi de comunicație, 
poduri sau alte lucrări dc artă.

Se exceptează de la prevede
rile acestui articol extragerile 
dc balast sau nisip efectuate 
de către organele Ministerului 
Transporturilor și Telecomuni
cațiilor pe cursurile de apă na
vigabile, in scopul întreținerii 
șenalului navigabil, precum și 
extragerile efectuate în scopul 
întreținerii șenalului navigabil 
al canalelor din Delta Dunării, 
de către unitățile de exploatare 
a stufului.

Sînt, dc asemenea, exceptate 
de la prevederile acestui arti
col, extragerile de materiale din 
albii in cantități mici pentru 
trebuințele gospodăriilor apar
ținînd persoanelor fizice. Aces
te extrageri se pot face numai 
la o distanță de minimum 200 
m de posturile hidrometrice 
sau de alte lucrări hidrotehnice 
și cu aprobarea comitetului 
executiv al consiliului popular 
pe a cărui rază teritorială se 
face extragerea care, în func
ție de condițiile locale, va sta
bili de la caz la caz aceste 
cantități, astfel îneît să nu se 
provoace degradări ale albiilor 
și malurilor.

Extragerile dc materiale din 
albii în cantități pînă la 1 000 
mc pe an, necesare întreținerii 
drumurilor publice, se pot au
toriza global la începutul anu
lui, pe baza listei de amplasa
mente prezentată de beneficiar.

ART. 18. — In vederea îm
bunătățirii regimului de scur
gere a apelor, modul de amena
jare și exploatare a terenurilor 
expuse degradării sub influen
ța apelor, se stabilește, după 
caz, de organele agricole, silvi
ce sau piscicole cu acordul or
ganelor de gospodărire a ape
lor și a comitetelor executive 
ale consiliilor populare munici
pale, orășenești și comunale, iar 
pe cursurile de apă navigabile 
și cu acordul organelor Minis
terului Transporturilor și Tele
comunicațiilor.

ART. 19. — Pentru ca apele 
să nu fie lipsite de protecția 
pe care le-o asigură pădurile 
și pentru îmbunătățirea regimu
lui de scurgere a apelor, in 
pădurile din zonele de deal și 
munte, se vor limita tăierile 
de arbori, la nivelul prevăzut 
in amenajamentele silvice, iar 
suprafața parchetului ce se va 
tăia ras. nu va depăși 10 hec
tare.

Planurile de împădurire și 
de amplasare a masei lemnoa
se de exploatat, precum și pla
nurile de lucrări pentru com
baterea eroziunii solului, regu
larizarea scurgerii apei pe ver- 
6anți și de stingere a torenților, 
pe bazine hidrografice, vor fi 
avizate de organele de gospo
dărire a apelor.

In bazinele hidrografice in 
cure există sau sînt prevăzute 
a se realiza diguri, canale, ba
raje și Jacuri de acumulare or
ganele interesate vor lua mă
suri de protecție a acestora, 
prin lucrări de combatere a 
eroziunii solului, de regulariza
re a scurgerii apei pe versanți 
și de amenajări silvice în 
bazine, precum și prin aplica
rea unor reguli speciale de în
treținere a lucrărilor executate 
șj de exploatare a fondului fo
restier.

ART. 20. — In scopul prote
jării lacurilor de acumulare, 
barajelor, digurilor, canalelor 
sau altor lucrări de acest fel, 
in jurol sau in lungul lor, vor 
fi prevăzute zone de protecție.

Mărimea zonelor <Je protec
ție și moduj de folosire j te
renurilor din aceste zone se 
stabilesc prin hutărire a Consi
liului de Miniștri.

ART. 21. — Terenurile situa
te in zona dig-mal vor putea 
1; folosite numai în condiți
ile compatibile cu interesele a- 
părăriî împotriva acțiunii des
tructive a apelor, stabilite de 
organele de gospodărire a >pe- 
lor de acord cu cei ce au în 
exploatare și întreținere digu
rile.

ART. 22. — La cererea anga- 
juților organelor de gospodă- 
r.re a apelor, deținătorii tere
nurilor riverane sînt obligați să 
permită :

a) trecerea sau circulația an
gajat ilor organelor de gospodă
rire a apelor, în scopul înde
plinii ii îndatoririlor ce revin a- 
uestor organe ;

b) efectuarea în albie și pe 
maluri de studii și măsurători 
privind regimul apeJoi, precum 
și întreținerea instalațiilor des- 
tinate acestor activități ,

c) transportul și depozitarea 
materialelor și utilajelor pentru 
acțiuni de asigurare a scurgerii 

np< lor Și de apărare împotriva 
acțiunii distructive a acestora, 
precum șl executarea dc lucrări 
ile intervenție în acest «cop.

Dacă accesul la ape al an- 
gaj.iților organelor de gospodă
rire a apelor, în scopurile pre
văzute la «cest articol, nu .«o 
țx'.iif face devii prin terenuri 
icricole și forestiere sau prin 
terenuri aparținînd Ministeru
lui Forțelor Annate, Ministeru
lui Afacerilor Interne sau Con
siliului Securității Stalului, că
ile de acces se vor stabili de 
acord eu organele care au în 
administrare, folosință sau pro
prietate aceste terenuri. In că
zu] terenurilor agricole sau fo
restiere ]a stabilirea căilor dc 
acces se va obține și acordul 
■ .'miletului executiv al consiliu
lui popular municipal, orășe
nesc sau comunal, după caz. 
Pentru daunele cauzate cultu
rilor, deținătorii terenurilor 
vor fi despăgubiți conform nor
melor legale.

ART. 23. — In scopul pro
tecției digurilor, barajelor și 
altor lucrări dc apărare împo
triva acțiunii distructive a ape
lor, este interzis, fără autoriza
ția orcanelor de gospodărire a 
apelor :

a) a extrage pămint sau alte 
materiale din diguri, baraje 
sau din alte lucrări dc apărare, 
precum și din zonele de pro
tecție ale acestora ;

b) a planta pomi și arbori 
de orice fel pe diguri, baraje 
Și pe alte lucrări de apărare;

c) a circula cu vehicule sau 
a trece cu animale pe diguri 
sau baraje. în afară dc cazul 
cind acestea sînt carosabile 
sau trecerea se face prin locuri 
anume destinate acestui scop ;

d) a lăsa animale să pască 
pe diguri sau pc baraje, pe 
maluri sau în albii, în zonele 
în care sînt executate lucrări, 
precum și în perimetrele dc 
protecție ale acestora.

SECȚIUNEA a IV-a 
Organizarea apărării împotriva 

inundațiilor și ghețurilor
ART. 24. — Apărarea împo

triva inundațiilor și ghețurilor 
constituie o sarcină permanen
tă pentru toate organele .și or
ganizațiile de stat, celelalte or
ganizații socialiste, precum și 
o îndatorire pentru toți locui
torii țării.

ART. 25. — Îndrumarea, co
ordonarea și controlul măsuri
lor de apărare împotriva inun
dațiilor și ghețurilor, pe întreg 
teritoriu) Republicii Socialiste 
România, se face de Consiliul 
Național al Apelor, prin Co
misia centrală dc apărare îm
potriva inundațiilor și ghețuri
lor, din care fac parte repre
zentanți ai ministerelor și al
tor organe centrale interesate.

Pe teritoriul fiecărui județ și 
al municipiului București, ac
țiunea de apărare împotriva 
inundațiilor și ghețurilor este 
coordonata și controlată dc co
mitetele executive ale consili
ilor populare, prin comisii ju
dețene, municipale, orășenești 
sau comunale de apărare îm
potriva inundațiilor și ghețu
rilor.

In cadrul ministerelor, celor
lalte organe centrale, precum 
și la unitățile care pot fi a- 
fectatc dc inundații, se consti
tuie comandamente de apărare 
împotriva inundațiilor și ghețu
rilor.

Componența, atribuțiile și 
modul de organizare și func
ționare a comisiilor și coman
damentelor dc apărare împotri
va inundațiilor și ghețurilor se 
stabilesc prin Regulamentul de 
apărare împotriva inundațiilor 
și ghețurilor, care se aprobă 
prin hotărîre a Consiliului de 
Miniștri.

ART. 26. — Apărarea împo
triva inundațiilor și ghețurilor 
se desfășoară pe bază de pla
nuri de apărare ce se întocmesc 
pentru fiecare județ, municipiu,

CAPITOLUL 111

Folosirea apelor
ART. 32. — Apele vor fi 

gospodărite astfel incit să se 
asigure folosirea lor rațională 
și complexă, pentru satisface
rea cerințelor de apă, actuale 
și dc perspectivă, ale populației 
și economici.

AHT. 33. — Cerințele noi de 
apă se satisfac din resursele 
de apă disponibile, in ordinea 
importanței social-economice a 
folosințelor, stabilite prin pre
zenta lege sau alte acte nor
mative.

Satisfacerea cerințelor de apă 
pentru populație primează față 
dc orice altă folosință.

Au prioritate, de asemenea, 
alimentarea cu apă a unităților 
de deservire a populației și a 
sectorului zootehnic.

In caz că, intr-o anumită zo
nă, nu există resurse dc apă 
disponibile și apar cerințe de 
apă justificate, care au priori
tate din punct de vedi re so
cial-economic, acestea pot fi sa
tisfăcute din resursele de apă 
repartizate anterior altor folo
sințe.

In acest caz, organele de gos
podărire a apelor vor stabili 
noului beneficiar al foRisinței 
de apă, prin avizul dat in con
formitate cu art. 59, lucrările 
sau măsurile pe care acesta tre
buie să le realizeze pentru a se 
asigura funcționarea în conti
nuare a folosințelor de apă li
mitate.

ART. 34. — zXpele subterane, 
inclusiv izvoarele, sini destinate 
In primul rind alimentării cu 
apă potabilă a populației și nu 
pol fi folosite in alte scopuri, 
<-u excepția stingerii incendiilor, 
declt în cazul în care cerințele 
de alimentare cu apă a popu
lației nu sînt afectate.

ART. 35. — Apa potabilă din 
rețeaua de alimentare cu apă 

oraș și comuna, de comitetul 
executiv al consiliului popular 
local, f ii asistența tehnica a 
oficiului județean dc gospodă
rire a apelor, iar pentru fiecare 
obiectiv dc apărat, dc cei ce nu 
în administrare directă sau In 
folosință acele obiective. Con
ținutul <adru al planurilor de 
apărare se stabilește în Regu
lamentul do apărare împotri
va inundațiilor și ghețurilor.

ART. 27. — In perioadele de 
ape mari, spre a se evita pro
ducerea di calamități, la pro
punerea comisiilor județene dc 
apărare împotriva inundațiilor 
și ghețurilor, Comisia centrală 
dc apărare împotriva inunda
țiilor și ghețurilor poate dispu
ne inundarea dirijată a unor 
incinte dinainte stabilite prin 
planurile dc apărare împotriva 
inundațiilor și ghețurilor sau să 
introducă restricții în funcțio
narea sistemelor de evacuare 
a a|>clor, deținătorii terenurilor 
i iverane fiind obligați să per
mită reținerea provizorie u n- 
pelor pe terenurile lor.

Despăgubirea celor dăunați 
prin reținerea provizorie a a- 
pclor sau prin inundarea tere
nurilor in mod dirijat se apro
bă, în raport dc paguba cau
zată, prin hotărîre a Consiliu
lui dc Miniștri, la propunerea 
și pe baza documentațiilor În
tocmite în acest scop dc comi
tetele executive ale consiliilor 
populare județene sau al mu
nicipiului București, cu avizul 
Ministerului Agriculturii, Indus
triei Alimentare, Silviculturii și 
Apelor.

ART. 28. — In cazuri deose
bite, la acțiunea de apărare 
împotriva inundațiilor și ghe
țurilor, participă și forțele ar
mate ale Republicii Socialiste 
România. Intervenția forțelor 
armate se face prin unitățile 
militare din zonă, pe baza dis
pozițiilor date, după caz, de Mi
nisterul Forțelor Armate, Mi
nisterul Afacerilor Interne sau 
Consiliul Securității Statului.

ART. 29. — Organizațiile so
cialiste sînt obligate să asigure 
întreținerea corespunzătoare a 
lucrărilor dc apărare împotriva 
inundațiilor și ghețurilor, la o- 
bicctivele expuse inundațiilor, 
aflate în administrarea sau în 
folosința lor și să le înzestre
ze cu unelte, materiale și uti
laje, conform normativelor în 
vigoare.

ART. 30. — In caz de pe
ricol de inundații sau a altor 
calamități produse de ape, de
ținătorii terenurilor riverane 
sînt obligați să permită folosi
rea pămîntului, nisipului, pie
trișului, pietrei și a altor ma
teriale din albii, ostroave și ma
lurile apelor, în vederea execu
tării lucrărilor urgente dc a- 
părare împotriva acțiunii dis
tructive a apelor.

In cazul terenurilor din fon
dul forestier cu vegetație lem
noasă, terenurile cu construc
ții, zonelor portuare, curților, 
instalațiilor subterane, precum 
și în cazul terenurilor aflate 
în administrarea Ministerului 
Forțelor Armate, Ministerului 
Afacerilor Interne și Consiliu
lui Securității Statului, dispo
zițiile alineatului precedent se 
aplică numai eu acordul deți
nătorilor.

ART. 31. — in perioadele
de ape mari, pentru prevenirea 
sau combaterea calamităților 
provocate de acestea, toți lo
cuitorii apți de muncă sînt o- 
bligați ca, la cererea organe
lor locale ale administrației de 
stat, sâ participe la acțiunea 
dc apărare organizată dc aces
tea. De asemenea, în același 
scop organizațiile socialiste, ce
lelalte persoane juridice și per
soanele fizice sînt obligate, Ja 
cererea acelorași organe, să pu
nă la dispoziție materialele, ti
nd tele, mijloacele de transport 
și utilajele ce le dețin, pentru 
a fi folosite la acțiunea de a- 
pârare, în condițiile prevăzute 
dc lege.

a centrelor populate este desti
nată satisfacerii cerințelor popu
lației și activităților soeial-eco- 
nomice, care nu pot fi lipsite 
de apă potabilă.

Această apă poate fi desti
nată .și altor folosințe, numai 
dacă s-a asigurat satisfacerea 
cerințelor prevăzute la alinea
tul precedent și numai eu con
diția ca noile folosințe să poa
tă fi limitate sau desființate, 
în cazul cind se ivesc cerințe 
noi pentru alimentarea cu apă 
a populației.

ART. 36. — Organizațiile care 
folosesc apa sînt obligate să 
adopte tchnologu de producție 
bazate pe consumuri dc apă cit 
mai mici și să economisească 
apa prin recirculare sau folosi
re repetată. Consiliul Național 
al Apelor stabilește, în colabo
rare cu ministerele și celelalte 
organe centrale interesate, nor
me cu privire la consumurile 
de apă și urmărește aplicarea 
lor.

ART. 37. — Deținătorii de te
renuri pol folosi liber, pentru 
trebuințele lor, apele care cad 
și se adună în mod natural 
din ploi și zăpezi pe aceste te
renuri.

Apele de suprafață și subte
rane pol fi folosite liber, de 
oricine, pentru .băut, adăpat, 
spălat, îmbăiat și alte trebuințe 
gospodărești, cu respectarea 
normelor sanitare și dc protec
ție a calității apelor, dacă pen
tru aceasta nu se folosesc nici 
un fel de instalații sau se fo
losesc instalații dc mică capa
citate destinate exclusiv satis
facerii necesităților gospodăriei 
proprii.

ART. 38. — Folosirea apelor 
de suprafață și subterane, 
pentru alimentări cu apă potabilă 
sau industrială, irigații, pis

cicultura. stuficulturâ, plulrtrit, 
flotai. agrement, produceri a dc 
energic sau în orice alte sco
puri, în afara celor prevăzute 
la ort. 37, este permisă numai 
pe baza și în condițiile auto
rizației eliberate de oficiile ju
dețene de gospodărire a apelor.

AH T. 39. — Daca din cauze 
naturale snu alte cauze obiecti
ve, resursele dc apă se micșo
rează astfel îneît debitele dc 
apă autorizate nu pot fi asigu
rate In întregime tuturor folo
sințelor, organele dc gospodă
rire a apelor pot aplica res
tricții temporare în consumul 
de apă.

Restricțiile se aplică, în func
ție dc importanța social-crono- 
mlcă a folosințelor, pc bază de 
planuri întocmite de organele 
dQ gospodărire a apelor, în co
laborare cu beneficiarii folosin
țelor de apă, aprobate dc co
mitetele executive ale consili
ilor populare județene.

La aplicarea restricțiilor se 
va’ acorda prioritate satisface
rii alimentării cu apă a popu
lației, unităților dc deservire a 
populației, sectorului zootehnie 
și asigurării rezervei dc apă 
pentru stingerea incendiilor. Ln 
unitățile piscicole amenajate, 
restricțiile nu vor depăși li-

CAPITOLUL IV

Protecția caistătii apeior
ART. 43. — Ministerele, cele

lalte organe centrale, organe
le locale ale administrației de 
stat, organizațiile socialiste, alte 
l>ersoane juridice, precum și 
toți locuitorii țării, au datoria 
dc a proteja apele împotriva 
poluării, astfel ca acestea sâ 
poată fi folosite în' scopurile 
pentru care sînt necesare popu
lației, economiei și pentru o- 
crotirca vieții acvatice.

ART. 44. — Prin poluarea a- 
pelor se înțelege alterarea ca
racteristicilor naturale — fizice, 
chimice, biologice sau bacterio
logice — ale apelor, in urma 
căreia acestea devin dăunătoa
re sănătății populației, animale
lor și vegetației sau necores
punzătoare folosirii potrivit 
destinației lor.

ART. 45. — Evacuarea apelor 
uzate ori aruncarea sau injec
tarea. în orice mod, de materii 
care pot produce poluarea ape
lor de suprafață sau subterane 
nu este permisă decit pe baza 
și în condițiile autorizației eli
berate de oficiile județene de 
gospodărire a apelor.

Evacuarea și injectarea de 
țapg uzate sau alte materii în 
orizonturile acvifere subterane, 
situate sub straiul freatic, se 
face și cu avizul Departamentu
lui geologiei din Ministerul Mi
nelor, Petrolului și Geologiei, 
potrivit dispozițiilor legale în 
vigoare.

ART. 46. — Ape uzate, în în
țelesul prezentei legi, sînt ape
le care se scurg după ce au 
făcut obiectul unei folosiri, 
cum sînt apele utilizate în așe
zări omenești, spitale, sanato
rii, fabrici, uzine, mine, schele, 
ferme zootehnice, depozite, 
scurgerile de la nave și am
barcațiuni, precum și scurge
rile de ape din precipitații sau 
din alte surse care s-au încăr
cat cu substanțe străine prove
nite de la aceste folosințe.

Apele care în urma folosirii 
devin radioactive sau își măresc 
nivelul de radioactivitate na
turală se consideră de aseme
nea ape uzate.

ART. 47. — Folosirea, trans
portul, manipularea și depozi
tarea de materiale ori alte sub
stanțe, pe ape, in zonele din 
jurul apelor șt în orice alt loc 
din care aceste materiale ori 
substanțe ar putea ajunge în 
apele dc suprafață sau subtera
ne, se va face în astfel de 
condiții îneît să nu se produ
că poluarea apelor.

ART. 48. — Ministerele, ce
lelalte organe ventrale și comi
tetele executive ale consiliilor 
populare județene și al munici
piului București vor lua mă
suri pentru construirea dc sta
ții și instalații de epurare la 
unitățile dc sub îndrumarea și 
controlul lor cure evacuează 
ape uzate cu un conținut ce 
depășește limitele stabilite de 
organele de gospodărire a ape
lor. Pentru apele uzate radio
active, aceste limite se stabi
lesc în colaborare cu organele 
centrale de stat competente.

Obligația prevăzută la alinea
tul precedent se referă și ta 
completarea sau extinderea sta
țiilor și instalațiilor de epurare 
existente, pe măsură ce capaci
tatea acestora devine insufici
entă.

Unitățile cure evacuează ape 
uzate in rețelele de canalizare 
ale centrelor populate sau ale 
altor beneficiari sini obligate 
să respecte condițiile de calita
te impuse de organele de ex
ploatare ale acestor rețele, con
form normativelor în vigoare 
din acest domeniu, asigurînd, 
atunci cind este cazul, epurarea 
apelor uzate la locul de pro
ducție, pînă la nivelul necesar.

'ART. 49. — Este interzisă 
darea in exploatare dc noi u- 
nități sau extinderi de unități 
existente care prin activitatea 
lor pot constitui surse de polu
are a apelor, fără stații .și in
stalații de epurare, ori fără alte 
lucrări sau măsuri dc protecție 
a calității apelor, prevăzute in 
avizul de gospodărire a apelor. 
Prin acest aviz, pe lingă con
dițiile de epurare a apelor u- 
zate, organele de gospodărire 
a apelor pot impune unităților 
industriale, care se alimentează 
cu apă din surse de suprafață, 
sâ evacueze apele epurate în 
amonte de pi pria lor captare, 
ca- o măsură de siguranță su- 

mila critică de viețuire a peș 
tclui.

ART. 40. — Navigația, pescui
tul, folosirea apelor minerale 
și termale, precum și exploa
tarea stufului în Delta Dunării 
sînt reglementate prin norme 
speciale. Lucrările ce se exe
cută in aceste scopuri, dacă 
modifică regimul de scurgere 
sau calitatea apelor, sint supuse 
prevederilor prezentei legi.

Navigația, plutăritul, flotajul 
și pescuitul vor fi efectuate 
astfel Incit si» nu se producă 
stricăciuni malurilor și albiilor, 
construcțiilor și instalațiilor din 
albii, monumentelor naturii și 
să nu se stînjcncască folosirea 
apei dc către olți îndreptățiți.

ART. 41. — Gospodărirea a- 
polor subterane dc sub stratu
rile freatice se face pc baza re
surselor dc apă confirmate dc 
Comisia republicană dc rezerve 
geologice.

ART. 42. — l’entiu odihna 
și recreerea oamenilor și va
lorificarea frumuseților naturii, 
organele centrale și locale ale 
administrației de stat. în cola
borare eu Ministerul Turismu
lui și alte organe interesate, se 
îngrijesc dc studierea și amena
ja rea <l<’-a lungul cursurilor de 
npă sau în jurul lacurilor a 
unor zone turistice și de agre
ment.

plintentară dc protecție a cali
tății apelor.

ART. 50. — Organizațiile ca
re jjosedă stații sau instalații 
de epurare a apelor sînt obli
gate să le exploateze la capaci
tatea necesară asigurării calită
ții apelor împotriva poluării și 
să le întrețină în bune condi
ții, în conformitate cu normele 
tehnice de epurare și cu pre
vederile autorizației eliberate 
de organele de gospodărire a 
apelor.

ART. 51. — La stabilirea sau 
schimbarea procedeelor tehno
logice. unitățile care evacuea
ză ape uzate vor lua măsuri 
pentru reducerea în cit mai 
mare măsură a volumului de 
ape uzate, micșorarea nocivită
ții acestor ape, recuperarea ma
terialelor valoroase și epurarea 
apelor uzate evacuate, pînă la 
limitele stabilite de organele 
dc gospodărire a apelor.

ART. 52. — ln caz de polua-

CAPITOLUL V

Proiectarea, executarea, 
întreținerea și exploatarea 

lucrărilor ce se construiesc 
pe ape sau au legătură cu apele

ART. 56. — In sensul prezen
tei legi, prin lucrări ce se con
struiesc pe ape sau au legătură 
cu apele, se înțelege i

a) lucrări de apărare împotri
va acțiunii distructive a apei i 
îndiguiri, apărări și consolidări 
de maluri și albii, rectificări 
și reprofilări de albii, lucrări 
de dirijare a apei, combaterea 
eroziunii solului, corectări de 
torenți, desecări și asanări, alte 
lucrări de apărare ;

b) lucrări de folosire a apelor 
cu instalațiile aferente : ali
mentări cu apă potabila, in
dustrială și pentru irigații, ame
najări piscicole, amenajări stu
ff icole, centrale hidroelectrice, 
folosințe hidromecanice, ame
najări pentru navigație, pluti
rii și flotaj, poduri plutitoare, 
amenajări pentru agrement sau 
balneare, alte lucrări de acest 
fel ;

c) lucrări de protecție a cali
tății apelor sau care influențea
ză calitatea apelor: lucrări de 
canalizare, deversare și evacua
re de ape uzate, stații și insta
lații de epurare, injecții de 
apâ în subteran, alic asemenea 
lucrări ;

d) lucrări ce modifică regimul 
de scurgere a apelor: acumu
lări, derivații, traversări, ame
najări pentru balastiere și ex
ploatări de materiale, împădu
riri și defrișări, perdele anliero- 
zionale sau filtrante, orice lu
crări in albiile cursurilor de 
apă și în lacuri ;

e) lucrări ce se execută pe 
plaja mării, fundul apelo: ma
ritime interioare și a! mării 
teritoriale sau lucrări pentru 
apărarea țărmului mării ;

f) lucrări de foraje, inslaiații 
hidrometrice, borne topohidro- 
grafive și orice alte lucrări de 
studii de teren in legătură cu 
apele.

ART. 57. — La elaborarea 
documentațiilor tehnice pentru 
lucrările prevăzute la art. 56 
se va ține seama de prevederi
le planurilor de amenajare a 
bazinelor hidrografice, caic au 
caracter director pentru toate 
lucrările ce se construiesc pe 
ape sau au legătură cu apele.

Planurile de amenajare vor 
fi avute in vedere și la execu
tarea altor lucrări decit cele e- 
numerate în ari. 56. în scapul 
conservării amplasamentelor 
viitoarelor lucrări de punere în 
valoare a resurselor de apâ.

Organele de gospodărire a a- 
pvlor vor ține la dispoziția «- 
nităților interesate planurile de 
amenajare la care se referă pre
vederile acestui articol.

ART. 58. — Dacă o lucrare 
din categoria celor enumerate 
la ari. 56 este corespunzătoare 
sau poate fi făcută corespunză
toare spre a fi folosită simultan 
de maj multe părți interesate, 
acestea se pot asocia pentru a 
executa îd colaborare lucrarea 
de interes comun. . . 

re gravă u apelor, precum șl in 
cazul existenței unul pericol de 
poluare gravă care amenință 
sănătatea populației sau poate 
produc-e pagube însemnate eco
nomiei, Consiliul Național al 
A|>elor poate dispune oprirea 
funcționării unității sau insta
lației care provoacă poluarea 
apei, pînă Ia înlăturarea cauze
lor, cu incunoștiințareu preala
bilă a organului centra) sau a 
comitetului executiv al consi
liului popular județean ori al 
municipiului București, in 6U- 
bordinea căruia sc află unitatea 
sau instalația în cauză.

ART. 53. — Pentru asigura
rea calității apei potabile, Mi
nisterul Sănătății stabilește con
dițiile de potabilitalc a apei, ' 
măsurile sanitare necesare la 
instalațiile de alimentare cu 
apă și ia punctele dc consum 
și asigură 'Ontrolul asupra 
< <*.tora.

In vederea protejării suntalor 
și instalațiilor dc alimentare tu 
apă potabilă, se instituie în ju
rul acestora zone de protecție 
sanitară în care, pe lingă mă
surile prevăzute în acest capi
tol, se aplică și măsuri de pro
tecție speciale. Stabilirea zone
lor de protecție sanitară și a 
regimului de folosire a terenu
rilor din aceste zone se regle
mentează prin norme lecție 
speciale.

ART. 54. — Organele de gos
podărire a apelor asigură orga
nizarea fondului de date pri
vind calitatea ajxdor, prin ur
mărirea sistematică a acestora 
și pun |a dispoziția organizați
ilor socialiste, la cereiea aces
tora, rezultatele studiilor și 
cercetărilor întreprinse, precum 
.și dale cu privire la condiți
ile dc descărcare a apelor uzate 
în apele de suprafață sau sub
terane. La constituirea fondului 
de date privind calitatea apelor 
contribuie toate organizațiile 
care efectuează analize de ape, 
în condițiile ce se vor stabili 
prin hotărîre a Consiliului de 
Miniștri.

ART. 55. — Organele de gos
podărire a apelor exercită, po
trivit normelor legale, contro
lul sistematic al aplicării mă
surilor de protecție a calității 
apelor. In acțiunea de control 
a aplicării măsurilor de protec
ția calității apelor, colaborează 
cu organele sanitare, piscicole 
și vînătorești. turistice și cu 
alte organizații de stat și ob
ștești.

Organele de gospodărire a 
apelor voi- prevedea, în avizul 
asupra documentației tehnice, 
asocierea și colaborarea părților 
interesate, ori de cite ori din 
punct de vedere al gospodăririi 
apelor și al eficienței economi
ce este mai indicat ca, in locul 
mai multor lucrări din catego
ria celor prevăzute în art. 56. 
să se realizeze o lucrare cu ca
racter complex, după un pro
iect unitar. De asemenea, în 
lipsa unor prevederi legale sau 
a unei înțelegeri intre păiți, 
organele de gospodărire a ape
lor stabilesc în aviz, care sint 
părțile ce urmează să se aso
cieze. cotele cu care acestea 
urmează să participe la cheltu
ielile de execuție in raport cu 
foloasele sau interesele fiecăre
ia din ele, precum și termenele 
la care urmează să fie asigu
rate fondurile necesare.

ART. 59. — In vederea folo
sirii raționale și complexe a a- 
pelor, protecției calității apelor 
și evitării jxigubelor produse de 
acțiunea distructivă ajaelor, 
documentațiile tehnice ale lu
crărilor ce se construiesc pe 
ape sau au legătură cu apele 
trebuie să aibă avizul conform 
al organelor de gospodărire a 
apelor.

Competențele de avizare se 
stabilesc prin hotărîre a Con
siliului de Miniștri.

.Avizul organeloi- de gospodă
rire a apelor se referă ia i

a) încadrarea lucrării, în 
planul dc amenajare a bazinu
lui hidrografic respectiv ;

b) asigurarea scurgerii nor
male a apelor;

c) apărarea împotriva acțiu
nii distructive a apelor ;

d) posibilitățile de satisface
re a debitului de apă solicitat;

e) coordonarea cu folosințele 
de apă existente și cu interese
le riveranilor;

f) protecția calității apelor;
g) folosirea complexă a aj>e- 

lor și a lucrărilor hidrotehnice 
•și adoptarea celor mai raționa
le și economice soluții din 
punct de vedere a) gjspudări- 
rii apelor ;

li) stabilirea condițiilor de 
exploatare u lucrărilor din 
punct de vedere a) gospodări
rii apelor ;

i) respectarea convențiilor in
ternaționale privitor la «ipele 
ce formează sau traversează 
frontiera de stal.

Consiliu] Național al Apelor 
stabilește conținutul documen
tației tehnice pentru eoținerea 
avizului de la organele de gos
podărire a ajoelor Și procedura 
avizării.

Dacă lucrarea nu este pusă în 
executare in termen de doi ani 
și jumătate de la data avizării, 
este necesar un nou aviz.

ART 60. — Planurile și sche
mele hidrotehnice de amenajare 
u bazinelor hidrografice și reae- 

tualizările periodice ole aces
tora, precum și documentnțlile 
tehnice ale lucrărilor complexe 
dc gospodărire a apelor de im
portanță deosebită se avize; ză 
de organul colectiv de condu
cere al Consiliului Național al 
Apelor, cu participarea repre
zentanților organelor centrale și 
locale interesate.

AHT. 61. — Sc exceptează dc 
la prevederile ari. 59 :

n) lucrările cu caracter pro
vizoriu pentru alimcntiirca cu 
aj>ă a lucrărilor dc oigariiznro 
dc șantier, precum și a foraje
lor dc cercetare geologică, da
că debitul total prelevat nu de
pășește doi litri pc secundă;

bl injecțiile în scopuri tehno
logice a ap< lor de zăcămînl pro
venite do la schelele de extrac
ție a țițeiului, rare nu produc 
jjoluarca straturilor do npă 
traversate

ART. <>_’ — Avizul organelor 
dc gospodărire a apelor prevă
zute în art. 59 este necesar ți 
in iaz dc modificare sau des
ființare a unor lucrări ale că
ror documentații tehnice an fost 
anterior avizate, dacă ' bim- 
bă elementele avute in vedere 
la emiterea avizului inițial

ART. 63. — Organele de gos 
podănrc a apelor pot obliga pe 
cei cc solicită să li se atribuie 
nn drept dc folosință, precum 
și pe cei cărora li s-a atribuit 
un astfel de drept, să execute 
lucrările sau să ia măsurile ne
cesare pentru a nu se înrăutăți 
regimul dc scurgere ori cali
tatea apelor, a nu se stinjeni 
funcționarea folosințelor exis
tente sau < e se vor crea și a nu 
sc provoca pagube riverar ilor 
din amonte și aval.

ART 64. — Darea în exploa
tare de către beneficiarii do 
folosințe, a lucrărilor pentru 
extragerea de materiale din al
bii pentru folosirea apelor ori 
pentru evacuarea apelor uzate, 
nu este permisă decit pc baza 
și in condițiile autorizației pre
văzute în art. 17, 3 și 45 din 
prezenta lege.

La eliberarea autorizației, or
ganele de gospodărire a ape
lor verifică respectarea preve
derilor avizului dat în confor
mitate cu art. 59 din prezenta 
lege și stabilesc, ținînd seama 
de acest aviz, modul în care 
se va exercita dreptul de fo
losință și vor fi exploatate lu
crările.

ART 65. — Autorizațiile se 
solicită de organizațiile socia
liste, celelalte persoane juridi
ce sau de persoanele fizice care 
exploatează lucrările.

Pentru lucrările care deser
ves- mai mulți beneficiari se 
elibciează o singură autoriza
ție, celui care are în adminis
trare directa sau în folosință 
acea lucrare. Branșamentele și 
racordurile sc aprobă de titula
rii autorizației. în limitele drep
turilor și cu respectarea con
dițiilor prevăzute In autorizația 
dc exploatare a lucrării.

Consiliul Național al Apelor 
stabilește conținutul documenta
ției tehnice necesare eliberării 
autorizației și procedura emi
terii acesteia.

ART. 66. — Autorizația se 
poate elibera pc timp nedeter
minat sau cu termen.

Dreptul dobindit în baza au
torizației nu poate fi transmis 
fără acordul organelor dc gos
podărire a apelor.

Autorizația pentru folosirea 
temporară a apei j^entru lucrări 
dc foraj geologic se poate da 
global, la începutul anului, pe 
baza listei de amplasamente a 
punctelor de prelevare a apei 
ce se rui în vedere în acei an.

ART. 67. — Autorizația își 
pierde valabilitatea în urmă
toarele cazuri :

a) a expirat termenul pentru 
care a fost eliberată;

b) drepturile dobîndite nu 
sint exercitate timp de doi ani 
consecutiv.

ART. 68. — Autorizația poa
te fi modificată, suspendată sau' 
retrasă de organele care au e-f 
liberat-o, dacă :

a) resursele dc apă sau al
biile au suferit schimbări esen
țiale față de situația avută în 
vedere la eliberarea autoriza
ției;

b) apar noi cerințe de apă 
care trebuie satisfăcute cu prio
ritate;

c) din cauze neprevăzute sau 
din culpa titularului autoriza
ției, exercitarea in continuare a 
dreptului dobindit periclitează 
viața sau sănătatea populației, 
ori securitatea bunurilor ob
ștești sau ale persoanelor fi
zice.

ART. 69. — Lucrările con
struite pc ajje sau avind legă
tură cu apele sint fonduri fixe 
ale organizațiilor socialiste care 
le-au construit sau le-au do
bindit in orice mod.

ART. 70. — Cei ce au in 
proprietate, administrare directă 
sau in folosință lucrări con
struite p<- ape sau avind legă 
tură cu apele sini obligați să 
le întrețină în bune condițium 
și să le exploateze in confor
mitate cu prevederile avizelor 
și autorizațiilor eliberate de or
ganele de gospodărire a apelor.

In cazul în care lucrarea de 
gospodărire a apelor deservește 
mai mulți beneficiari, aceștia se 
pot asocia in vederea întreți
nerii și exploatării.

ART. 71. — Lucrările con
struite pe u|>e sau avind legă
tură cu apele, in care sint in
teresați mai mulți beneficiari, 
sc întrețin și se exploatează, 
după caz:

a) de beneficiarul principal 
stabilit prin actul dc aprobare 
a lucrării;

b) dc fiecare bcneficiur |x*n- 
tru partea de lucrări aferentă;

c) dc asociația beneficiari
lor;

d) de organele de gospodă
rire a apelor sau de alte orga
nizații specializate «tobilite prin 
dispoziții legale.

(CoiUiiiuure in pay. a j'-aj
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In cazurile prevăzute la acest 
artico), modul de întreținere și 
dc exploatare a lucrărilor se 
istobiJeștr |»-in regulament ela
borat dc părțile interesate. In 
regulament se stabilesc și co
tele dc participare la cheltuie
lile comune dc întreținere și 
< xploatare, ori de cile ori pen
tru apa livrată, primirea dc ape 
uzate in emisar sau pentru ser
vicii prestate prin intermediul 
lucrărilor nu sînt stabilite pre
turi sau tarife legale.

Daca întreținerea și exploa
tarea lucrurilor nu se face de 
organele de gospodărire a ape- 
’cr. regulamentul prevăzut la 
alineatul precedent va fi av:- 
-. t de aceste organe.

CAPITOLUL VI

Măsuri pentru apărarea și 
conservarea terenurilor agricole 

în legătură cu executarea 
lucrărilor ce se construiesc 

pe ape sau în legătură cu apele
ART. 73. — Proiectarea și 

executarea lucrărilor ce se con
struiesc pe ape sau în legătură 
u apele se va face cu respec

tarea prevederilor lega’e pri
vind apărarea, conservarea și 
folosirea terenurilor agricole.

ART. 74. — La stabilirea 
traseelor și amplasamentelor 
lucrărilor de îndiguiri, apărări 
și consolidări de maluri, recti
ficări și reprofilări de albii și 
dc combatere a eroziunii solu
lui se va armă-1 evitarea o- 
t-rpârii de terenuri arabile, vii 
rau livezi.'

ART. 75. — La proiectarea 
lucrăriloi de folosire sau pro
tecție a calității apelor, ca sta
ții de pompare, rezervoare, sta
ții de tratare, stații de epurare, 
stații de transformare electrice, 
ateliere clădiri anexe, se vor 
adopta amplasamente, dispozi
ții în plan și soluții constructi
ve care să asigure o folosire 
maximă a terenurilor ocupate, 
cvitind spații neutilizate în scop 
tehnologic.

In cazul dezvoltării unor lu- 
< rări de genul celor prevăzute 
la alineatul precedent se va ur
mări folosirea maximă a tere
nurilor din perimetrul deja a- 
fectat lucrărilor existente, pen
tru a se evita sau reduce la 
strictul necesar scoaterea din 
producția agricolă a altor te
renuri.

ART. 76. — La proiectarea 
lacurilor de acumulare se va 
avea în vedere ca, pe lingă ob
ținerea unor indicatori tehnico- 
e eon om ici favorabili, suprafețele 
de teren arabil, vii și livezi, 
inundate prin crearea lacurilor 
să fie cît mai reduse și tot
odată să se obțină un volum 
d<- apă acumulat cît mai marc 
raportai la aceste suprafețe.

ART. 77, — Pentru compen
sarea pierderilor de producție 
«rricolâ de pe terenurile ara
bile inundate prin crearea lacu

CAPITOLUL VII

Organizarea și controlul 
în domeniul gospodăririi apelor
ART. 79. — Organe de gospo

dărirea apelor în înțelesul pre
zentei legi sint i

a) Consiliul Național al Ape
lor. care asigură gospodar.rea 
apelor pe bazine hidrografice 
și pe întreg teritoriul țănî ;

b) Oficiile județene de gospo
dărire a apelor, din subo.-dmea 
comitetelor executive ale consi
liilor populare județene care a- 
sigură gospodărirea apei or pe 
plan local.

ART 80. — Pentru aplicarea 
dispozițiilor prezentei leg; și a- 
• purarea discipline1 de «tat în 
domeniu] apelor, angaja',ii or
ganelor de gospodărire a ape- 
**-r. in îndeplinirea atribui iilor 
d? serviciu, au dreptul ■

a) de acces la ape. în zonele 
din lungu] apelor, precum și In 
orice loc unde este necesar a 
face constatări privind aplica
rea măsurilor de gospodărire a 
apelor ;

b) de a inspecta lucrările 
construite pe ape sau avînd le
gătură cu apele și de a verifica 
dacă acestea sînt executate, 
exploatate și întreținute în con
formitate cu dispozițiile legale 
și dacă s-au respectat prevede
rile din avizele și autorizațiile 
eliberate de organele de gos
podărire a apelor ;

c) de a examina, la unitățile 
controlate, orice date sau do

In lipsa unor prevederi le- 
i!«ile sau în caz de neînțelege
re între părți. organele de gos
podărire a apelor stabilesc cine 
sînt părțile interesate in între
ținerea și explootaren lucrări
lor prevăzute in acest articol, 
precum și cota lor de partici
pare la suportarea chcltn.,-Iilor 
comune.

AHT. 72. — Cei ce renunță la 
folosirea unei lucruri construi
te pe ape sau avind legătură 
cu apele sînt obligați, la cere
rea organelor dc gospodărire a 
apelor, să desființeze această* 
lucrare, dacă împiedică scur
gerea apelor. In caz de refuz, 
Consiliul Național al Apelor 
este în drept să dispună des
ființarea lucrării pe cheltuiala 
beneficiarului de folosință 

rilor de acumulare, în d«cu- 
mentațîile tehnice se vor 
urmări :

a) scoaterea de sub regimul 
inundațiilor, in vederea trecerii 
la o categorie superioară de 
folosință, a unor suprafețe de 
teren, situate în tA’al dc fiecare 
lac de acumulare, de mărime 
cel puțin echivalentă cu supra
fața de teren arabil inundată 
dc lacul de acumulare ;

b) asigurarea irigării cu apă 
din lacurile de acumulare 
create în scopul alimentării cu 
apă potabilă și industrială, pro
ducerii de energie electrică și 
cînd este posibil și din cele 
pentru apărarea împotriva i- 
nundațiilor a unor suprafețe de 
teren de pe care să se obțină 
un spor de producție agricolă 
mai mare dccît producția ce se 
realiza pe terenurile inundate 
de aceste lacuri.

ART. 78. — La organwarea 
executării lucrărilor ce se con
struiesc pe ape sau au legătu
ră cu apele, terenurile agrico
le folosite temporar pentru în
groparea conductelor de aduc- 
țiune sau evacuare a apelor, 
precum și pentru organizările 
de .șantiere, vor fi ocupate pe 
o durată de timp strict limita
tă la necesitățile procesului teh
nologic de execuție și vor fi 
redate in stare de a putea fi 
folosite în producția agricolă Ja 
terminarea lucrărilor. Se va 
urmări de asemenea ca redarea 
terenurilor în producția agrico
lă să se facă înaintea perioadei 
de cultură agricolă.

Neredarea terenurilor in sta
re de a putea fi folosite în 
producția agricolă la expirarea 
termenului pînă la oara s-a a- 
probat scoaterea temporară a 
acestora din producția agricolă 
constituie contravenție și se 
sancționează potrivit prevede
rilor legale.

cumentații necesare controlului 
și a preleva probe de apă.

Conducerile unităților con
trolate sînt obligate a da toate 
informațiile necesare efectuării 
controlului.

d) de a da indicații obligato
rii unităților controlate pentru 
luarea măsurilor necesare* în 
vederea înlăturării deficiențe
lor constatate :

e) de a dispune sistarea tem
porară sau desființarea lucrări
lor ce se construiesc pe ape 
sau au legătură cu apele, fără 
aviz și autorizație legală sau 
care se execută cu încălcarea 
avizului sau autorizației și prin 
aceasta pun în pericol sănăta
tea populației sau creează pa
gube economiei;

0 de a constata încălcările 
care constituie infracțiuni sau 
contravenții în domeniul gospo
dăririi apelor și a încheia ac
tele prevăzute de dispozițiile 
legale.

Pentru exercitarea drepturilor 
prevăzute la alineatul prece
dent, în unitățile Ministerului 
forțelor Armate, Ministerului 
Afacerilor Interne și Cons.!;ului 
Securității Statului, urbanele 
de gospodărire a apelor vor 
obține în prealabil aprobarea 
acestora.

Organele miliției și celelalte 
organe de stat sînt obligate zâ 
dea concurs angajațllor organe

lor de gospodărire a apriur, în 
coral cînd nceslea în’împmă 
rezistență în exercitarea drep
turilor prevăzute la alineatul 1.

\t; i 81 xt.i'i): '< , r șt
iau dc organele de gospodărire 
a apelor, în conformitate cu 
prevederile art. 80, nu i vlătu- 
ră obligați» odor vinovați. de 
a repara pagubele produse prin 
încălcarea prevederilor prezen
tei legi sau a avizelor și auto
rizațiilor emise de organele dc 
gospodărire a n|>e)or.

AHT. 82. — Pentru exercita
rea inspecției și controlului în 
domeniul gospodăririi apelor, 
in cadrul Consiliului Național 
al Apelor funcționează Inspec
ția de slat a apelor. Organ* *a- 
rea și funcționarea Inspecției 
de stat a apelor se stabilesc 
piin decret al Consiliului de 
Stat.

ART. 83. — In vederea cu
noașterii resurselor de apa și a 
regimului acestora. Consiliul 
Național al Apelor efectuează 
prin unitățile de specialitate 
observații, măsurători, studii 
hidrologice, hidrogcologice și 
meteorologice, păstrează, pre
lucrează și pune la dispoziția 
organizațiilor socialiste date, 
informații și prognoze, nv esa- 
re activității acestora.

Organizarea și păstrarea fon
dului de date hidrologice, hi- 
drogeologice și meteorologice, 
precum și modul de deservire 
cu date, informații și progno
ze, se stabilesc prin hotărîrc 
a Consiliului de Miniștri.

Organizarea și păstrarea fon
dului do documentații hidrolo
gice pentru apele subterane ur
mează regimul stabilit de dis
pozițiile legale pentru lucrările 
geologice.

ART. 84. — Organele dc gos
podărire a apelor întocmesc și 
țin la zi cadastral general al 
apelor, cuprinzînd date asupra 
resurselor de apă, lucrărilor și 
folosințelor de apă, zonelor 
inundabile, degradărilor produ
se de ape pe albiile acestora, 
surselor de poluare a apelor 
și alte elemente caracteristice, 
furnizînd organizațiilor socialis
te datele și informațiile ce le 
sînt cerute.

Deținătorii terenurilor rivera
ne și beneficiarii de lucrări 
construite pe ape sau avînd le
gătură cu apele sînt obligați să 
pună la dispoziția organelor de 
gospodărire a apelor, la cere
rea acestora, datele necesare 
pentru întocmirea și ținerea la

CAPITOLUL VIII

Sancțiuni
ART. 89. — Executarea de 

lucrări pe ape sau avînd le
gătură cu apele, ori modifi
carea sau extinderea unor ast
fel de lucrări, fără avizul or
ganului de gospodărire a ape
lor sau cu încălcarea avizului, 
dacă prin aceasta se creează un 
pericol pentru populație ori s-ar 
putea cauza pagube economiei 
naționale, constituie infracțiune 
și se pedepsește cu închisoa
re de la o lună la 1 an sau 
cu amendă.

Cu aceeași pedeapsă se 
sancționează evacuarea de ape 
uzate în apele de suprafață sau 
subterane, dacă prin aceasta se 
periclitează sănătatea oamenilor, 
viața animalelor, producția a- 
gricolă sau industrială, ori fon
dul piscicol sau orice alte fo
losințe.

In cazul în care faptele pre
văzute Ia alineatele 1 și 2 au 
avut ca urmare vătămarea să
nătății ori a altor interese le
gale ale unei persoane sau au

CAPITOLUL IX

Dispoziții finale
ART. 92. — In afară dc ca

zurile ce au fost prevăzute ex
pres, măsurile pe care organele 
de gospodărire a apelor sînt în 
drept a le lua în baza preve
derilor prezentei legi și care 
afectează interesele beneficiari
lor de folosințe, riveranilor sau 
altor părți interesate, vor fi 
luate eu consultarea prealabilă 
a acestora.

ART. 93. — Supravegherea 
și urmărirea comport Jrii’n timp 
a barajelor și a altor construc
ții hidrotehnice, in vederea pre
venirii degradării și avarierii 
acestora, precum și controlul 
modului cum se îndeplinește a- 
ceastă obligație, se vor face în 
conformitate cu norme legale 
speciale.

ART. 94. — Împotriva măsu
rilor luate de organele de gos
podărire a apelor în baza pre
vederilor art. 10, 68 și 72, se 
poale face plîngerc, în termen 
de 15 zile de la comunicare» 
măsurii, la Consiliul Național 
al Apelor.

Plîngerea se soluționează de 
președintele Consiliului Națio
nal a) Apelor sau delegatul a- 
cesluia, prin încheiere motivată, 
care este definitivă și execu
torie. 

zi a cadastrului general al a 
pel or.

ART. 85. — Beneficiarii lu
crărilor construite pe ape său 
avind legătură cu apele sîut o- 
bligați să efectueze fn zona a- 
cestor lucrări și să comunice 
organelor de gospodărire a a- 
pelor, potrivit instrucțiunilor 
tehnice date dc aceste organe, 
observații, analize și măsură 
toii sistematice cu privire Ja 
regimul apelor și la modul de 
comportare a Intrărilor, asigu- 
rîndu-și în accsl scop instala
țiile necesare.

Instrucțiunile tehnice prevă 
zute la alineatul precedent sc 
dau o dată cu eliberarea auto
rizației prevăzute in ari. 17, 
38. 45 și 66 alineatul ultim.

ART. 86. — Oficiile județene 
de gospodărire a apelor acordă, 
in problemele ce formează o- 
bicclul atribuțiilor lor, asisten
ță tehnică dc specialitate co
mitetelor executive ale consi
liilor populare municipale, oră
șenești și comunale.

.•MIT. 87. — Organele de gos
podărire a apelor sînt în drept 
a percepe taxe pentru folosirea 
apei și pentru evacuarea în a- 
pclc dc suprafață Ș> subterane 
a apelor uzate.

Folosințele la care se aplică 
prevederile alineatului prece
dent, mărimea taxelor, elemen
tele de stimulare a unităților, 
precum și modul de utilizare 
pentru lucrări dc gospodărire a 
apelor a sumelor încasate din 
taxe, se stabilesc prin hotă
rirc a Consiliujui de Miniștri.

Pentru degradarea calității 
resurselor naturale dc apă, în 
condiții ce depășesc limitele ad
mise de normele de igienă, se 
pot aplica și penalități ce se vor 
stabili prin hotărîrc a Consiliu
lui dc Miniștri.

ART. 88. — La ministere, la 
celelalte organe centrale și la 
organele locale ale administra
ției de stat, care au în subor
dine unități ce folosesc sau c- 
vacucază cantități importante dc 
apă, precum și la aceste uni
tăți, vor fi desemnați unul sau 
mai mulți salariați care să aibă 
răspunderea pentru problemele 
de folosire rațională șj protec
ție a calității apelor.

Cazurile în care se aplică pre
vederile acestui articol se sta
bilesc de Consiliul Național al 
Apelor, de acord cu ministe 
rele, celelalte organe centrale 
și organele locale ale adminis 
frăției dc stat, interesate.

produs o pagubă economici na
ționale, se pedepsesc cu închi
soare de la 6 luni la 3 ani, 
dacă nu constituie o infrac
țiune mai gravă.

ART. 90. — Angajații orga
nelor de gospodărire a apelor, 
anume desemnați de președin
tele Consiliului Național al A- 
pelor, sînt compelenți să întoc
mească acte de constatare a in
fracțiunilor în domeniu] gos
podăririi apelor și a infracțiu
nilor silvice privind tăierea fără 
drept a vegetației forestiere ca
re asigură protecția malurilor 
cursurilor de apă și lucrărilor 
de gospodărire a apelor.

ART. 91. — Faptele care con
stituie contravenții la normele 
privind gospodărirea apelor și 
sancțiunile corespunzătoare se 
stabilesc prin hotărîrc a Consi
liului dc Miniștri. Sancțiunile 
contravenționale pot fi aplicate 
și persoanelor juridice.

Actul de stabilire a cheltuie
lilor prevăzute la art. 10 și 
72, împotriva căruia nu s-a fă
cui plîngerc în termenul pre
văzut în alineatul 1, precum și 
în cazul respingerii plîngerii, 
constituie titlu executoriu.

împotriva măsurilor luate de 
organele de gospodărire a a- 
pclor în baza prevederilor ari. 
14 alineatul 2, se poate face 
plîngerc, în termen dc 15 zile 
de la comunicarea măsurii, la 
Comitetul executiv al consiliu
lui popular județean în raza ad- 
ministrativ-leritorială a căruia 
s-a luat măsura. Plîngerea se 
soluționează prin decizie, care 
este definitivă și executorie.

ART. 95. — Autorizațiile pre
văzute la articolele 17, 23, 38, 
45 și 66 alineatul ultim, elibe
rate înainte dc intrarea In vi
goare a prezentei legi, își păs
trează valabilitatea.

ART. 96. — Prezenta lege in
tră in vigoare după 30 zile dc 
la publicare. Pe aceeași dată, 
decretul nr. 143 din 4 aprilie 
1933 privind folosirea rațională, 
amenajarea și protecția apelor, 
precum și orice alte dispoziții 
contrare prevederilor prezentei 
legi, se abrogă.

LUAREA UNUI START OPTIM 
ÎN REALIZAREA NOILOR SARCINI

(Urmare dm pag 1) 

meniul economie deci! condu
cerea cfi< ientă a proceselor lie 
producție. In a«-eM sens consi
derăm util a s<- stabili și in 
continuare măsuri concrete pen 
tru o se sfuli in rindul condu
cătorilor producției, in primul 
rind a co ducerilor colective, 
simțul mei înalte răspunderi 
in luarea deciziilor pentru ca 
tot ce sc întreprinde pentru 
programări a, organizarea și con
ducerea proceselor de produc
ție să constituie aiitil gindirii 
colective spre soluționarea și 
satisfacerea in cel mai înalt 
grad a cerințelor sectoarelor de 
producție, a tuturor locurilor 
dc muncă. Nu trebuie scăpate 
nici un moment din vedere pro
blemele ce privesc organizarea 
aprovizionării Irhnico-malcrialc 
in mod ritmic și satisfacerea «u 
cantități nrcc^arc dc materia
le. mctrrii și piese dc schimb 
a unităților miniere, a sectoa
relor și a tuturor brigăzilor de 
producție.

Măsurile bune întreprinse in 
nnul trecut pe linia autodoiării 
și autoatilârii, să fie extinse 
și generalizate in toate unită
țile și sferele <le activitate 
pentru a sc folosi eficient ca
pacitățile de producție, mași
nile, uneltele. Să sc treacă la 
realizarea unui volum mai marc 
«le piese dc schimb și confec
ții metalice în atelierele pro
prii. asimilarea «Ie noi produse* 
pe plan local in scopul satis
facerii in măsură lot mai marc 
a cerințelor in această direc
ție*. reducerea substanțială in 
ultimă instanță a importului.

Trebuie depuse străduințe și 
in viitor in vederea cunoaște
rii și ridicării nivelului eficien
ței economice. E greșit a se 
crede că efortul organizatoric 
pentru îndeplinirea indicatorilor 
economico-financiari ar aparți
ne numai domeniului dc activi
tate financiar-contabil. Este de 
datoria tuturor cadrelor de con
ducere din unitățile economice, 
in primul rind a organelor și

acest inseparabil atribut al o 
inului nou, cu concepții sănă
toase despre viață. După ce voi 
ubsoh i liceu] aș dori să devin 
studentă la un institut de me
dicină. Mă pasionează nobila 
meserie a vindecării semeniloi 
mei, a îngrijirii sănătății oa
menilor. Este un ideal ai tine
reții mele acela de a acorda 
asistență medicală oamenilor 
din jur, oamenilor care ceeaza 
bunurile materiale. Și dacă 
lotuși, pentru moment, vor in
terveni nedorite „amînări" ale 
reușitei mele la facultate, nu 
mă voi descuraja. Am fost in
vățală de partid că orice mun
că este folositoare, in orice 
punct de lucru e necesar efor
tul uman. Nu voi fugi nico- 
dată de acest efort.

ȘTEFAN N.AGY, elev la Li
ceul industrial minier Pelro- 

Jșani:
lnn dau seama de faptul că, 

devenind major, ca cetățean al 
acestei țări, bemtficiez de noi 
drepturi, cre^cind în același 
timp și numărul îndatoririlor 
inele față de această țară in 
care mi se oferă perspectiva 
unui viilor fericit. Consider 
L ai te semnificativ acel drept 
pe care constituția ni-1 acordă, 
dreptuj la vot. Cu uite cuvin
te, smt conștient de încrederea 
de care mă bucur eu și tinerii 
«le vîrsla mea. De azi încolo 
vom avea și noi cuvînlul nos
tru, in judecarea cu gîndire 
matură probleme de nmxiină 
importanță. Devenind major, 
prima îndatorire a meu rm!- 
ne aceea de a învăța, nu nu
mai pentru a deveni un bun 
specialist, ei .și un bun cetă
țean, responsabil și contribua
bil la edificarea societății so- 
cia.isiv multi lateral de-.\ >?.ite.

1OAN POPA, elev ia .Școala 
profesională Petroșani :

Am devenit major in an ii in 
care Partidul Comunist Român 
și-a sărbătorit semicentenarul 
existenței. Intrarea in majorai 
constituie pentru mine angaja- 

nrgan'r/ațitlor de partid, de a 
se preocupa in permanență pen
tru îmbunătățirea acestor indi
catori — în final sporirea efi
cienței economice să intre in 
sfera «le arlivitate zilnică a lor.

Aecstea sint cilcrva din mă
surile pc care Ic consider <■- 
fkiente și «are vin fără îndoială 
in sprijinul luptei pentru spo
rirea producției dc < ărbunc, a 
productivității muncii, < reșterca 
eficienței economice la nivelul 
sarcinilor pentru a sc îndeplini 
«u cinste angajamentele ce re
vin colectivelor dc muncă din 
unitățile C.C.P. in noul an. În
treg ansamblul de măsuri pre
conizate trebuie să creeze con
diții optime pentru dezvoltarea 
și in continuare*, a capacităților 
«le producție corespunzător ni
velului viitorilor ani ai planu
lui cincinal.

Activitatea «Ic construcții s-a 
dezvoltat mult in ultimii ani 
in municipiul nostru. Comitetul 
municipal «ie partid a acordat 
și ii va acorda in continuare 
atenție «l«roscbită acestui impor
tant sector «Ic activitate din 
economia Văii Jiului. In noul 
ar», 1972. in care am pășit, or 
canelor și organizațiilor «le 
partid «lin șantierele dc ton- 
strucții le revine sarcina dc a 
face «lin colectivele de con
strictori — iniția] eterogene, 
formate din oameni de cate
gorii diferite — colective tot 
mai omogene, bine închegate in 
care să predomine muncitorii 
calificați cu o înaltă conștiin
ță socialistă, care, organizate și 
mobilizate să fie capabile să 
dea viață obiectivelor de inves- 
tiții-constnicții la termenele sta
bilite. să execute toate lucră
rile Ia un înalt nivel calitativ.

In șantierele de construcții 
din Valea Jiului trebuie și in 
acest an rezolvate unele pro
bleme complexe privin«i reali
zarea planului «le producție, ca
litatea lucrărilor, respectarea 
normelor «le protecție a mun
cii. Experiența înaintată, ineto- 
«lelc valoroase «Ie muncă ce sc

CU DmiTAMINI PARTIDUL 4
meniul hotărî i de a răspunde 
chemării pe care timpul 9 a- 
di-csează tineretului dc a nu 
precupeți nici un efort petiU'U 
ea obiectivele stabilite de în
drăzneață ȘÎ profund realista 
gîndire a partidului nostru pen
tru etapa pe care o străbatem 
să devină realitate. Ca viitor 
strungar, probabil la o unita
te economică ce va deservi ex
ploatările miniere, dorin' ■ mea 
e ca prin activitatea ce o voi 
desfășura să fiu folositor oame
nilor, patriei. Angajarea și 
parlicipar&a activă la tot ceea 
ce se înfăptuiește în jurul nos
tru, satisfacția de a vedea în 

referă la folosirea prefabrica
telor dc beton, industrializarea 
butoanelor, introducerea schim
bului II dc lucru și chiar a 
schimbului III pe șantiere, in
troducerea acordului simpli» și 
global, să lie mai larg răspin- 
dite in toate șantierele «le con
strucții, loturile și locurile dc 
munci.

Sarcini mobilizatoare revin in 
acest an și unităților ce an in 
profilul lor produse destinate 
pentru export, instituțiilor dc 
proiectare și cercetare, unității 
de exploatare a lemnului, uni
tăților «lin f ransporturi, «•«■lor 
prestatoare de servirii, umprrt- 
livclor meșteșugărești și orga
nizațiilor comerciale. Organele 
și organizațiile dc partid «lin 
cadrul acestor unități vor ve
ghea la respectarea tuturor pro
gramelor ce s-au întocmit pen
tru a realiza și livra ritmic pro
dusele la export, a valorifica 
superior resursele materiale pe 
plan local, diversificarea produ
selor, «lesfacerea civilizată a tu
turor mărfurilor in scopul sa
tisfacerii pc deplin a cerințelor 
mereu crescindc ale populației 
din Valea Jiului.

Milifind cu perseverența pen
tru 'îndeplinirea inlocmai a pre
vederilor planului pc 1972, po- 
nîml și in viitor in centrul în
tregii munci perfecționarea con
tinuă a conducerii și organiză
rii activității de pnzducție, a- 
vcm convingerea că organele si 
organizațiile «le partid vor a- 
«lucc și in al doilea an al cin
cinalului o «-oniribuțic însem
nată la mobilizarea oamenilor 
muncii de a «lobindi nor și 
mari succese pc drumul dezvol
tării economiei municipiului Pe
troșani.

Să ne încordăm deci din răs
puteri forțele creatoare, să des
fășurăm o astfel de munră po- 
litico-organiza’orică in rindul 
colectivelor unităților economice 
incit îndeplinirea noilor sarcini 
«Ic producție și «Ic investiții să 
ia un start optim din primele 
zile ale anului 1972.
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PROGRAMUL I : 6,00 Muzică 
și actualități; 7,00 Radiojurnal; 
8,00 Sumarul presei; 8,08 Mati
neu muzical; 8,30 La microfon, 
melodia preferată; 9,00 Buletin 
de știri; 9,03 La microfon, me
lodia preferată (continuare);
9.30 Viața cărților: 10,00 Bu
letin de știri: 10,05 Muzică 
populară din Oltenia: 10,30 
Vreau să știu: 11,00 Buletin de 
știri: 11,05 Melodii interpretate 
la acordeon dc Emile Dccotty: 
11,15 Consultație juridică: 11.30 
Inalță-tc. frumoasă țară ! — 
cîntece; 12.00 Cîntă Harry Be- 
lafonte: 12,15 Recital de operă 
Marieta Grcbenișan; 12,30 In- 
tilnire cu melodia populară și 
interpretul preferat: 13,00 Ra
diojurnal: 15,30 Pagini vocale 
și orchestrale din muzica de 
estradă: 16,00 Radiojurnal: 16,15 
Medalion dc cîntece loan Chi- 
rescu; 16,30 Muzică ușoară; 
18,00 Orele serii; 20,00 Tableta de 
seară: 20,05 Zece melodii prefe
rate; 20,40 Cîntece lăutărești cu 
Constantin Mirea; 20,55 Știința 
la zi; 21,00 Revista șlagărelor;
21.30 Bijuterii muzicale; 22,00 
Radiojurnal: 22,30 Concert de 
seară; 24,00 Buletin de Știri; 
0,03—6,00 Est radii nocturnă.

iot ceea ce e bun e părticică 
din ființa noastră ne mărește 
și mai mult capacitatea noas
tră de muncă.

MARIA STROIESCU vânză
toare, O.C.L. industrial *.

Ziua în care am împlinit 18 
ani a fost cea mai frumoasă 
din viața mea de pînă acum. 
Sentimentul care mă tulbură 
cel mai mult este acela al 
demnității noastre. Sînt gata 
să rostesc supremul legâmint 
al vieții mele, acela de a sluji 
ou devotament politica partidu
lui nostru.

(Urmare din pag. If

L-ou plusul Io mine, in lipso 
mea. l-am vărul intii lucru’ și 
mi-a placul. Armatura era pu
sa Io locu’ ei, lipit de copertș 
stîlpu* și încheiat corect in din
tele grinzii, că de-aici vine tot 
pericoh»’... Era, adică, mo» 
cumva ca la alții, armătură 
trainică, sulletu' li-e ușor, ai 
curaj să intri sub ea... Am 
intrebal și mr-au povestit 
cine-i... Mă bizui pe el co ți 
pe wmăru’ meu. Intr-o zi, că
tre rm'ne ; ..Mă ierți, nea Bot- 
ca, mă cere cumnalu-meu, 
Mic leu, Io el, Io grupăm. M-om 
împotrivit, da' n-om ce Face..." 
„Bine, mo mergi, ii zic, tu ești

TSTNIT Mii
capabil oriunde... Dacă-i ne
voie de tine acolo..." Imi pă
rea rău după et, da* m-om 
gindit c-o să se-nțeleogă moi 
bine, ca-ntre rude... Nu ero 
să-l opresc pe om. După o lu
nă numoi ce văd că se-ntoa»- 
ce : ..Nea Borca, am încercai, 
da* nu pot“... li părea rău du
pă oameni... Nu i-am arătat 
bucurio... Doar alit : ^Avramul, 
ai loc aricind Ia mine..."

Ion Borca a avut de-a face 
cu bușteni de diferite esențe, 
acolo, m creierii munților. Și 
parcă o lost co o predestinare 
ca, de peste 6 600 de zile, de 
cmd lucră in odincuri, sâ aibă 
intr-una olâturea, tot lemnul... j 
..Citeodafâ, copacu’ se usco 
pe picioore, parcă-i mincat de 
ceva, nici nu iei bine seama 
și nu moi e același, începe 
de la coajă, da’-i bolnov râu 
înăuntru, se distruge cu înce
tul... Ei, nu-i ca acela care se 
taie verde, sănătos, cu lemnu' 
bun. tare, se simte câ-i usca-t 
bine, cind lovești cu sâcurea 
sună co nuca, așa curat, ascu- 
țișu' intră greu in el..."

Probabil că dintotdeaunc, 
intre fibrele tulpinii, dezghio- 
cotă de coajă, descotorosită 
de crengi și cele ale trupului 
său s-au stabilit invizibile, dor 
trainice legături pe care n-ar 
putea nimeni ți nimic să le 
deznoade...

Moi sînt și cazuri, rare ce-i 
drept, cind Ion Borca n-are 
încotro și „decit sâ strice și 
pe ceilalți" mai bine lipsă de 
cile unul din brigadă. „Mă 
doaie și-acum de Gobanu, 
Ghiorghițâ-i ziceam, era ortac 
vechi, fire ascultătoare, nu 
știu ce draci i-au venit intr-un 
timp, a fost lovit ca de cevo 
rău, cind venea, cind nu ve
nea..." „Unde-ai umblat ?° îl 
luam la rost, da’ așa, omeneș
te, frate dragă, uite ortace, 
trebuie să ne-nțelegem, sintem 
puțini.» Nu m-a-nțeles, nici pe 
mine, nici pe ortacL. Era un 
ajutor de miner, vechi, da’ poți- 
să fi și virstnic și s-ascultî de 
aflul...“

Ion Borca o avut ceva oe 
lucru in viața lui și cu lume de 
diferite esențe și cu oameni de 
atitea și atitea feluri... Dor o 
rămas statornic și neclintit in 
apropierea esențelor tari.

T V
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15,45—17,05 Matineu dc va
canță. Film artistic pen
tru tineret și copii : „Că
pitan to 15 ani" — ecra
nizare «lupă romanul lui 
Jules Verne.

18,80 Muzică populară cu Ma
ria Sehipor și Matei 
Constantin.

18,2t) Mult e «iulee și fru
moasă...

18,35 Timp și anotimp în u- 
grkuttură.

18,55 Gala inlerprcților : Emi
lia Petrescu.

19.10 Tragerea L’ronoexpres.
194») 1001 de seri — „La 

circ”.
19.30 Telejurnalul de seară.
20.10 Avanpremieră.
20.15 Teleciuemateca : „Zboa

ră cocorii”.
22,00 Artiști ai jazz-ului : 

Duke Elrngfon.
22.30 Tcleglob : Nigeria.
22,50 Telejurnalul de noapte.
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ministru
a! Cubei, fide! Castro

Devansarea lor 
fost hotărită de 

Urho Kekkonen,Cuvintarea primului

N AȚII NILE UNITE 4 (Ager- 
pres). — Kurt Waldheim și-* 
preluat luni funcția de secre
tar general al Organizației Na
țiunilor Unite, succedindu-i lui 
U Thant, care s-a retras la 31 
decembrie 1971, după zece ani 
de activitate.

La preluarea funcției, noul 
secretar general al O.N.U. a fă
cut o scurtă declarație ziariș-

Iilor, in care a menționat 
\a acționa pentru sporirea în
crederii popoarelor in Națiuni
le Unite și pentru ca acest or
ganism internațional să devină 
mai eficient.

In aceeași zi, Kurt Waldheim 
i-a inminat predecesorului său. 
U Thant, Medalia de Aur pen
tru pace a Națiunilor Unite.

HAVANA 4. — Coresponden
tul Agerpres, Victor Stamatc. 
transmite Primul ministru al 
Cubei, Fidel Castro, a rostit o 
amplă cuvîntare cu prilejul în
cheierii lucrărilor celui dc-al 
IV-lca Congres al Asociației 
naționale a micilor producători 
agricoli (A.N.A.P.), asociație ca
re numără 200 000 dc membri

ArAltnd că, datorită moște
nirii istorice, producția agricolă 
constituie încă sursa principală 
d»' venituri ale țării, Fidel 
Castro a subliniat că sarcina 
imediată in domeniul agricul
turii este obținerea unui volum 
maxim al producției agricole, 
pe calea folosirii optime a su
prafețelor agricole și a mijlou-

Comunicatul Comandamentului
Suprem al Armatei Populare

Eliberare
din Vietnamul de sud

VIETNAMUL DE SUD 4 (A- 
gerpres). — Comandamentul 
Suprem al Armatei Populare dc 
Eliberare din Vietnamul dc 
sud a dat publicității un co
municat cu privire la marile 
succese obținute de patrioții 
sud-vietnamezj în anul 1971 în 
lupta împotriva forțelor ameri
cano-saigoneze.

Populația sud-vietnameză și 
forțele saje armate, se arată 
în comunicat, au menținut ini
țiativa pe cîmpul de luptă și 
au atacat fără întrerupere ina
micul în toate cele trei zone 
— la munte, la șes și în 
orașe. Acționînd în strînsă co
ordonare cu popoarele frățești 
din Laos și Cambodgia, popu
lația sud-vietnameză și forțele 
sale armate au înfrînt planu
rile agresive ale S.U.A. în se
zonul uscat 1970—1971. scoțînd 
din luptă importante efective 
din forțele strategice de elită 
ale agresorilor și capturînd o 
importantă cantitate dc echipa
ment.

Cu toate că au desfășurat un 
însemnat efort militar, imperia
liștii americani și acoliții lor 
au suferit și în 1971 grele în- 
fringeri pe fronturile de luptă 
din Indochina. Potrivit unor 
date incomplete, se arată în 
comunicat, forțele patriotice din 
Vietnamul de sud au scos din 
luptă în 1971 aproximativ 
250 000 de soldați și ofițeri ina
mici, între care 20 000 de mi
litari americani, și au luat ca 
prizonieri mii de soldați și o- 
fițeri din trupele saigoneze. 
Pierderile în tehnică de luptă 
ale inamicului se ridică la 1 800 
dc avioane, aproximativ 8 000 
de mașini militare, 650 de tu
nuri de calibru mare, 15 000 
unități de arme de foc, 700 
ambarcațiuni militare.

Imperialiștii americani

înarmat trupele marionetă de 
la Saigon care, sprijinite de a- 
viațic și artileria americană, 
s-au alăturat trupelor S.U.A. în 
operațiunile militare împotriva 
Laosului și Cambodgiei. Pe cele 
trei fronturi din Indochina, ar
matele saigoneze au pierdut in 
anul 1971 peste 300 000 de sol
dați. Strategia „vietnamizării" 
războiului a suferit lovituri se
rioase.

In încheierea comunicatului 
se arată că patriot ii sud-viet
namezi își vor intensifica și în 
viitor eforturile pentru ca, u- 
măr la umăr cu patrioții lao- 
țieni și eambodgicni, să obțină 
victorii și mai mari în lupta 
lor dreaptă. Comunicatul ex
primă, de asemenea, recunoș
tință țărilor socialiste frățești, 
tuturor popoarelor, pentru spri
jinul și ajutorul imens acor
date populației sud-vietnameze 
în lupta sa justă.

S.U.A. Confruntare preliminară electorală

de 
de

au

WASHINGTON 4 (Agerpres). 
— Campania electorală pentru 
alegerile prezidențiale din 
S.U.A.. programate să se desfă
șoare în noiembrie a.c., a înce
put practic luni, o dată cu pre
zentarea listelor de candidaturi 
în prima confruntare prelimi
nară ce urmează să aibă loc în 
statul New Hampshire, la 7 
martie. Pînă la ora închiderii 
listelor de candidați — în cursul 
serii de luni — pe acestea se 
aflau înscrise numele președin
telui Nixon — prima confirma
re oficială a faptului că acesta 
intenționează să-și reînnoiască 
mandatul la Casa Albă —, pre
cum și ale celor doi congres
meni republicani : John Ash- 
brook și Paul Mc Closkey.

Pentru obținerea învestiturii 
Partidului republican în vede
rea alegerilor prezidențiale se 
înfruntă, astfel, pînă la 
actuală trei personalități, 
doi congresmeni 
contrar tradiției, 
președintelui, care 
să-și reînnoiască • mandatul.

In numele Partidului demo
crat pe listele electorale au 
fost înscriși, așa cum era de 
așteptat, senatorul Edmund 
Muskie — care urmează să-și 
anunțe oficial în curînd intra
rea în campania electorală —, 
precum și senatorii Vance 
Hartke, Hubert Humphrey, 
George Mc Govern și fostul se
nator Eugene Mc Carty, pri
marul orașului Los Angeles,

ora 
cei 

candidînd, 
împotriva 
urmărește
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După promulgarea legii re
cuperării petrolului și trece
rea in proprietate de stat a 
zăcămintelor de gaze natu
rale, a gazolinci și produse
lor derivate, recenta decla
rație a președintelui Vene
zuelei, Rafael Caldera, prin 
care se anunța denunțarea 
peste șase luni a așa-zisului 
„tratat de reciprocitate co
mercială", încheiat in urmă 
cu 32 de ani cu Statele Unite, 
a fost primită cu o vie satis
facție in cercurile politice și 
de afaceri din țară, de sec
toarele largi ale opiniei pu
blice venezuelenc. Această 
măsură, apreciată ca un im
portant act de suveranitate 
națională, un nou pas spre 
recuperarea bogățiilor de ba
ză, menit, în același timp, să 
pună capăt dominației mono
polurilor străine, devenise o 
necesitate stringentă pentru 
economia venezueleană.

Semnat in 1939 și reînnoit 
in 1952, in timpul dictaturii 
militare a lui Marcos Perez 
Jimenez, tratatul acorda un 
tratament preferențial pe 
piața nord-americană petrolu
lui și minereului de fier 
provenind din Venezuela și 
stabilea, totodată, același re
gim pentru o gamă mult mai 
largă dc produse finite din 
Statele Unite. Numai că pen
tru Venezuela problema des
facerii petrolului 
lui de fier, din 
aproximativ 70 
veniturile sale 
care reprezintă, 
timp, peste 90 la sută din 
exporturi, constituie o ches
tiune vitală. In plus, înce- 
pind din 1952, exporturile ve- 
nczuelene pe piața nord-ame
ricană au fost supuse unui 
tratament discriminatoriu 
prin introducerea cotelor de 
import, fapt ce a trezit ne
mulțumirea cercurilor indus
triale din Venezuela, deza
vantajate față de alte țări, 
ale căror produse similare nu 
au fost supuse aceluiași re
gim. Profitind de „clauzele 
tratatului*. Statele Unite au 
redus in ultimii zece ani pre
țul la petrolul venezuelean

de la 2,4 la 2 dolari per 
baril, scăzînd, totodată, și 
cuantumul achizițiilor de ți
ței din această țară, paralel 
cu sporirea importurilor de 
combustibil rezidual, mai ief
tin. Din aceste motive, ba
lanța de plăți a Venezuelei, 
ale cărei exporturi erau o- 
rientate cu precădere spre 
S.U.A., acoperind o treime 
din importurile petroliere 
acestei țări, a 
tr-un deceniu 
două miliarde 
corolar firesc 
tuații, economia țării a rămas 
deformată de monoproducție,

înregistrat 
un deficit 
dolari. Ca 
al acestei

ale 
în
de 
un 
si-

Yorty, și cel al orașului 
York, John Lindsay, To-

Sam 
New 
todată, se confirmă faptul că 
dintre democrații care își a- 
nunțaseră oandidatura au re
venit asupra deciziei lor sena
torii Fred Harris, Harold Hug
hes, și Birch Ba.vh. De aseme
nea, nu s 
senatorul

Aceste 
din New 
de altfel, 
gramate. 
lîrziu, în 
21 martie — în statul Illinois, 
sînt considerate drept teste de 
popularitate pentru candidați! 
care se înfruntă în vederea ob
ținerii președinției S.U.A.

s-a înscris pe liste nici 
Edward Kennedy, 
alegeri preliminare 
Hampshire, care sînt, 
urmate de altele, pro- 
cu o săptămînă mai 
statul Florida, iar la
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rezervele de fier, concesio
nate insă unor firme nord- 
americane) il constituie fap
tul că industria siderurgică 
națională lipsește cu desă
vârșire. Pe de altă parte, de
calajul dintre producție, re
prezentată, în special, de in
dustria extractivă, și necesi
tățile de consum se acoperă, 
aproape în totalitate, din im
porturi care provin în ma
joritate din S.U.A., fapt ce 
a permis acestora să mane
vreze după bunul plac pre
țurile la o serie întreagă dc 
produse. Or, așa cum remar
ca, cu tristă ironie, econo-

COMENTARIU

Un act de suvera
nitate națională

și minereu- 
care provin 
la sută din 
bugetare și 
în același

din devizele realizate nepu- 
tindu-se acoperi nici pe de
parte necesitățile tuturor ce
lorlalte ramuri, marcate de 
pecetea înapoierii.

Profitînd de carențele le
gislației interne și de situa
ția privilegiată in cadrul 
schimburilor comerciale, mo
nopolurile nord-americane au 
dobindit poziții-cheie in eco
nomia Venezuelei, sporindu-și 
investițiile de capital în ul
timele două decenii de la 68 
milioane la 26,407 miliarde 
de bolivari, după cum dez
văluia un recent raport al 
Băncii Centrale vcnezuelenc. 
Din întreg fluxul de capital 
străin investit în Venezuela, 
78 la sută provine din Sta
tele Unite. Un exemplu eloc
vent al jafului de monopol 
in această țară (care se nu
mără printre cele mai bogate 
din lume in ceea ce privește

mistul venezuelean Domingo 
Alberto Rangel, „reciprocita
tea comercială era respectată 
cu sfințenie de ambele părți, 
numai că, in timp ce Vene
zuela desfăcea o cantitate 
din ce în ce mai redusă de 
petrol și fier pe piața nord- 
americanâ — in ultimii zece 
ani exporturile de țiței spre 
S.U.A. au scăzut cu 20 la sută 
— Statele Unite invadau pia
ța venezueleană cu alte și 
alte produse noi".

Modificările intervenite in 
politica petrolieră a țărilor 
membre ale O.P.E.C., in rin- 
dul cărora Venezuela Joacă 
un rol activ, aspirațiile ță
rilor latino-americane la o e- 
conoinie independentă au de
terminat în ultima vreme o 
rcorientare a intereselor co
merciale ale acestei țări către 
alte zone geografice ale lu
mii, avind în vedere reali

zarea unor schimburi de pro
duse pe baze echitabile, re
ciproc avantajoase. „Sintein 
interesați să lărgim și să 
sporim relațiile noastre poli
tice și economice cu lumea 
socialistă, cu popoarele din 
Asia și Africa, sublinia în
tr-o declarație președintele 
Caldera. Pentru că principa
lul nostru suport economic il 
reprezintă exporturile de pe
trol și de minereu, produse 
pe care le putem plasa in 
oricare parte a lumii, re
leva el, este firesc să nu 
vrem să ne limităm doar la 
aria americană a comerțu
lui. Există în America La
tină tendințe foarte marcate 
ale luptei pentru 
dc sub dominația 
străin, pentru o 
independentă".

In declarația sa privind de
nunțarea tratatului de reci
procitate comercială cu S.U.A., 
președintele Caldera releva 
„impopularitatea acestui a- 
cord, ale cărui clauze au de
venit inacceptabile pentru po
sibilitățile de care dispunem, 
pentru noua politică de dez
voltare industrială și de creș
tere a comerțului exterior".

Aproape toți conducătorii 
partidelor politice și organi
zațiilor sindicale și-au expri
mat sprijinul pentru măsura 
hotărită dc guvern. Carlos 
d’Ascoli, lider al celui mai 
mare partid de opoziție, Ac
țiunea democratică, a arătat 
că tratatul a devenit o fri- 
nă pentru dezvoltarea țării, 
fiind in contradicție cu ten
dințele manifestate in prezent 
in sfera comerțului interna
țional. Federația asociațiilor 
Comerci de Comerț (Fedeca- 
inaras), Consiliul venezuelean 
al industriei, președintele Co
mitetului financiar al Came
rei Deputaților și alte organi
zații și personalități politice 
au relevat în declarațiile lor 
că multe din produsele pro
venind din S.U.A. pot fi rea
lizate in Venezuela și că 
„tratatul prejudicia in mod 
evident interesele naționale".

eliberarea 
capitalului 
dezvoltare

. Leonid MEHEDINȚI
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celor tehnice din sectorul micii 
proprietăți și printr-o îmbună
tățire considerabilă a organiză
rii și exploatării resurselor din 
sectorul de stat al agriculturii. 
Vorbitorul a relevat necesitatea 
sporirii producției de trestie de 
zahăr, dată fiind creșterea cere
rii dc zahăr în lume și pers
pectivele de evoluție a prețului 
acestui produs în următorii ani.

Fidel Castro a spus că refor
ma agrară înfăptuită în pri
mii ani ai puterii revoluțio
nare a însemnat doar .primul 
pas spre o revoluție agrară în 
conformitate cu realitățile spe
cifice ale Cubei : au fost date 
în proprietate personală numai 
suprafețele deja parcelate, pe 
care lucrau micii arendași, res
tul pămîntului — aproape 70 la 
sută — devenind proprietate dc 
stat. Primul ministru al Cubei 
a salutat prevederile din rezo
luția- Congresului A.N.A.P. re
feritoare îa încorporarea trep
tată a suprafețelor agricole de
ținute dc micii producători în 
gospodării colective largi, care 
să faciliteze folosirea pe scară 
largă a mecanizării și tehnicii 
moderne.

Fidel Castro s-a referit apoi 
la legarea învățămîntului dc 
producție și a salutat succesele 
dobindite dc școlile din Cciba 
și Jagucp, unde elevii îngri
jesc în mod nemijlocit loturi 
de pămînt, obținînd recolte ex
celente.

Primul ministru al Cubei a 
consacrat ultima parte a cu- 
vîntării sale unor aspecte le
gate de soluționarea lipsei de 
forță dc muncă în agricultură, 
prin extinderea mecanizării 
muncilor agricole, folosirea ra
țională a mașinilor și a altor 
mijloace tehnice, îmbunătățirea 
condițiilor dc viață ale țără
nimii.

Apel pentru 
eliberarea 
deținuților 

politici din Grecia
ATENA 4 (Agerpres). — A- 

genția United Press Internațio
nal Informează că 340 de inte
lectuali greci au cerut guver
nului, intr-un apel dat publi
cității la 31 decembrie, stî pu
nă în libertate pe toți deținuții 
politici din Grecia. Apelul, 
semnat de către personalități 
ecleziastice, membri ai corpu
lui didactic al Universității din 
Atena, membri ai Academiei 
de Științe și dc litere, ziariști, 
menționează că redarea deținu
ților pqlițjci familiilor lor și 
societății constituie -atit o ce
rință umanitară urgentă, cîl și 
un imperativ național".

„Semnatarii apelului — rele
vă agenția Reuter — arată că 
există aproximativ 300 de de
ținuți care au fost condamnați 
sau așteaptă să fie judecați 
pentru pretinse activități sub
versive împotriva guvernului*.

HELSINKI 4 (Agerpres). 
Duminică și luni, s-au desfășu
rat în Finlanda alegeri genera
le anticipate, 
cu doi ani a 
președintele 
ca urmare a dezacordurilor i- 
vite intre principalele partide 
ale coaliției guvernamentale 
(social-democrat și partidul dc 
centru) cu privire la o scrie de 
probleme economice șl, îndeo
sebi, asupra politicii agrare.

Rezultatele anunțate marți 
de agențiile T.A.S.S. șl France 
Presse sînt următoarele i Parti
dul social-democrat — 55 dc 
mandate (cu trei mal mult față 
dc alegerile precedente din 
1970) ; Partidul Comunist Fin
landez și Uniunea democratică 
a poporului finlandez — 37 dc.1 
mandate (în 1970 — 36 de man
date) ; Partidul de centru — 36 
dc mandate ; Partidul coaliției 

• naționale (conservator) — 34 
de mandate (pierde trei față 
de 1970); Partidul rural — li) 
mandate ; Partidul popular su- 

mandate (pierde 
Partidul 

mandate (pierde 
unul); Uniunea cre.știn-finlan- 
deză — 3 mandate.

Alegerile legislative din Fin
landa consemnează o deplasare 
spre stînga în rîndurile electo
ratului, în defavoarea tendin-

edez — 10 
două față dc 1970) ;
liberal — 7

conservatoare. Obținînd 
cu trei mandate mal mult de- 
clt In alegerile precedente. 
Partidul social-democrat i ă- 
mîne în continuare formațiu
nea politică cu cel mai mm o 
număr de reprezentanți în pm- 
lament. Partidul Comunist Fin
landez și Uniunea democratică 
a poporului finlandez, care au 
candidat pe aceeași listă, de
vin a doua forță politică în 
parlamentul țării. Pierderi au 
înregistrat formațiunile politice 
legate de marele capital (Parti
dul popular suedez, Partidul 
liberal), precum și Partidul 
conservator al coaliției națio
nale.

Primele declarații făcute de 
unii lideri politici atestă fap
tul că sarcina formării unui 
nou guvern nu va fi un lucru 
ușor. Președintele Partidului 
social-democrat, Rafael Paasio, 
a precizat că este prea devreme 
pentru a se da un răspuns asu
pra configurației guvernului, 
exprimîndu-și. totuși, speranța 
că un nou cabinet va fi alcătu
it pînă în primăvară. Kaveli 
Sorsa, secretatul aceluiași par
tid, a respins speculațiile cu 
privire la alcătuirea unui gu
vern minoritar social-democrat. 
„Acest lucru nu a fost discu
tat .și nu ar putea constitui o 
soluție satisfăcătoare pentru 
Finlanda", a spus el.

—*---

Ministrul de externe al Franței
s-a pronunțat pentru

convocarea în 1972 a
conferinței general - europene

BONN 4 (Agerpres). — In
tr-un interviu acordat ziarului 
vest-german .Die Well",. Mau
rice Schumann, ministrul de 
externe al Franței, s-a pronun
țat pentru convocarea în cursul 
anului 1972, a conferinței genc- 
ral-curopene in problemele 
securității și colaborării. Guver
nul francez, a relevat Maurice 
Schumann, consideră că o ast
fel dc conferință poate juca un 
rol hotărîtor în micșorarea în
cordării și realizarea înțelegerii 
între toate popoarele europene. 
Conferința va contribui la des
ființarea blocurilor și va pune

„RICHFIELD*

SALARIAȚII CORPORAȚIEI 

PETROLIERE AMERICANE

bazele unei largi colaborări în 
Europa, a arătat ministrul dc 
externe francez. El a luat po
ziție împotriva tergiversărilor 
în pregătirea conferinței. Con
siderăm, a spus el, că o pre
gătire multilaterală poate și 
trebuie să înceapă într-un tirnp 
suficient dc util pentru a per
mite ținerea conferinței în anul 
1972.

Ministrul de externe francez 
a mai arătat că guvernul țării 
sale va întreprinde în continu
are pași în direcția normaliză
rii și dezvoltării relațiilor eco
nomice și culturale dintre Fran
ța și R.D. Germană.

NEW YORK 4 (Agerpres). — 
Peste 6 000 de muncitori și 
funcționari de la corporația 
petrolieră americană „Atlantic 
Richfield*, care cuprinde 15 
întreprinderi, au declarat grevă
în sprijinul revendicărilor lor 
privind îmbunătățirea condiți
ilor dc trai.

13 000 DE MUNCITORI

ȘI FUNCȚIONARI AFRICANI

WINDHOEK 4 (Agerpres). — 
Greva celor 13 000 de muncitori 
și funcționari africani — una 
din cele mai importante din 
istoria Namibiei — începută la 
13 decembrie 1971, s-a extins, 
cuprinzînd în prezent 17 centre 
industriale ale țării — transmi
te agenția France Presse. Miș
carea grevistă din Namibia, 
deși are în primul rînd un ca
racter economic, reprezintă, to
todată, un protest împotriva 
prezenței ilegale a Republicii 
Sud-Africane în Namibia, a 
cruntei exploatări și discrimi
nări rasiale instituite de rasiș
tii sud-africani.

MUNCITORII FIRMEI .FINE

TUBES" DIN PLYMOUTH

LONDRA 4 (Agerpres). — 
Muncitorii firmei „Fine Tubes'* 
din Plymouth, aflați în grevă 
de 18 luni, au respins cererea 
patronatului de lichidare a pi
chetelor. Ei au hotărît să con
tinue lupta pînă la satisfacerea 
revendicărilor formulate. Greva 
muncitorilor acestei întreprin
deri, sucursală a unei companii 
americane. este considerată 
drept cea mai îndelungată din 
istoria mișcării revendicative a 
oamenilor muncii britanici.

In vederea 
soluționării 

crizei 
guvernamentale 

din Belgia
BRUXELLES 4 (Agerpres). 

— Edmond Leburton. președin
te al Partidului Socialist, a 
prezentat regelui Baudouin 
concluziile misiunii de informa
re cu care a fost însărcinat în 
urmă cu două săptămîni in ve
derea soluționării crizei guver
namentale izbucnite in Belgia 
după alegerile parlamentare 
din noiembrie 1971. După au
diență, Leburton a declarat z- i- 
riștilor. fără a furniza alte de
talii, că speră într-o depășite 
a impasului în jurul datei de 
15 ianuarie. El a relevat că 
„Belgia are nevoie de un gu
vern puternic și stabil pentru 
a face față problemelor eco
nomice și monetare 'vhie se vor 
pune într-un viitor apropiat1*.

Intr-un mare magazin 
din centrul orașului nord-ir- 
landez Belfast s-a produs luni 
o puternică explozie, provo- 
cînd rănirea a 63 de per
soane. Un purtător de cu- 
vînt al poliției a declarat că 
53 de răniți au fost spita
lizați, dintre care opt se află 
în stare gravă.

Guvernul din Lesotho a 
hotărit eliberarea a 50 de de
ținuți politici, arestați in ur
ma declarării stării de ur
gență în țara, anunță agen
ția Reuter. Au fost eliberați, 
astfel, membrii opoziției care 
fuseseră arestați ca armare a 
tensiunii politice generate de 
invalidarea de către guvern 
a rezultatelor alegerilor ge
nerale organizate în Lesotho, 
la începutul anului 1970, și a 
suspendării constituției.

Noul comandant al ar
matei argenlinicne, desemnat 
la 3 noiembrie anul trecut, 
viceamiralul Carlos Guido 
Coda, care îl înlocuiește în 
funcție pe amiralul Pedro 
Gnavi, și-a asumat preroga
tivele funcției, anunță agen
ția Prcnsa Latina. El devine, 
totodată, și membru al Juntei 
militare din Argentina, ală
turi dc președintele Alejan
dro Lanusse, și generalul dc 
brigadă Carlos Alberto Rev.

+ Reprezentantul Republi
cii Chile la Organizația Sta
telor Americane (O.S.A.), Fe
lipe Herrera, a fost ales pre
ședinte al acestei organizații, 
iar în funcția de vicepreșe
dinte — delegatul Republicii 
Panama, Nanelor A. Pitty.

Remanierea
cabinetului peruan

LIMA 4 (Agerpres). — La 
Lima s-a anunțat oficial rema
nierea cabinetului peruan cure 
privește portofoliile ministere
lor de externe, marinei și pen
tru problemele locuințelor — 
informează agenția Prensa 1-a- 
tina. In funcția de ministru de 
externe a fost numit generalul 
Miguel Angel de la Flor Valle, 
care devine, astfel, In mod au
tomat, membru al Juntei mîli-

tare guvernamentale, organul 
suprem al puterii de stat dm 
Peru. F.l îl înlocuiește în func
ție pe Edgardo Mercado Jarrin, 
numit șef al statului major al 
armatei. Noul ministru al ma
rinei a devenit viceamiralul 
Luis Vargas Caballero, pînă in 
prezent ministru pentru pro
blemele locuințelor, in această 
funcție fiind numit contraami
ralul Roman Arrospide Media.

<£> In ultimele zile, in re
giunile muntoase ale Italiei 
a nins abundent. Pe alocuri, 
straturile dc zăpadă au doi 
metri. Ca urmare, numeroase 
localități din Piemont și din 
alte regiuni ale Italici au fost 
izolate. Un număr dc turiști 
se află blocați în stațiunile 
alpine, intrucit teleschiurilc 
nu mai funcționează, din lip
să dc curent avalanșele <le 
zăpadă dărimînd stilpii.

Iarna s-a instalat, de ase
menea, in Portugalia. In par
tea nordică a acestei țări 
ninge fără întrerupere din 
noaptea Anului Nou. La Bra- 
gance temperatura a scăzut, 
în mod neobișnuit, sub zece 
grade.

• Un avion al forțelor ae
riene ale S.U.A. de tipul 
„Phantom-4' a fost doborî! 
de forțele patriotice în 
cursul unui raid de bombar
dament al aviației america
ne asupra teritoriului Laosu
lui, informează din Saigon 
agenția Associated Press. 
Costul unui avion de tipul 
„Phantom-4* — amintește a- 
cecași sursă — se ridică la 
peste două milioane de do
lari.

• Ministerul de Finanțe 
al S.U.A. a anunțat reduce
rea. începînd de la 1 ianu
arie, a taxelor vamale la im
portul a 4 865 de produse, în 
cadrul ultimei etape a așa- 

numitei .runde Kennedy* (cea 
de-a 6-a rundă dc negocieri 
internaționale, sub egida 
GATT, pentru reducerea Fi
xelor vamale la produse v 
industriale). Printre princ:- 
papalele articole importate ț 
în S.U.A., ale căror taxe va
male ăînt reduse în medie 
cu 0,5 la sută, se află apa
ratele de televiziune, auto
mobilele, conservele de car
ne etc.

In urma acestei măsuri, 
media taxelor vamale aplica
te produselor importate în 
Statele Unite este dc 9 la su
tă.

♦ Prețul aurului a înre
gistrat luni la bursa din Lon
dra cel mai Înalt nivel din 
martie 1969, cind a fost in
stituită, in lumea occidentală, 
dubla piață a metalului gal
ben. Uncia de aur, precizea
ză agenția Associated Press 
s-a vîndut la prețul de 44 7 
dolari.

Sosirea la Pekin a unei
misiuni americane pentru 
aranjamente în legătură 

cu vizita președintelui 
Nixon în China

PEKIN 4 (Agerpres). — O 
misiune americană, condusă de 
general de brigadă Alexander 
M. Haig, asistent adjunct al 
președintelui S.U.A. în proble
mele securității naționale, a so
sit luni la Pekin în vederea re
alizării unor aranjamente de

ordin tehnic privind vizita 
președintelui Nixon în China 
— informează agenția China 
Nouă.

In aceeași zi, Ci Pîn-fei, mi
nistru ad-interim al afacerilor 
externe, a avut o intrevedeie 
cu membrii misiunii americane.

A s

învinuiri reciproce indo pakistaneze 
de violări ale încetării focului

NEW YORK 4 (Agerpres). 
— După cum informează agen
ția France Presse, reprezentan
tul Pakistanului la O.N.U., 
Agha Shahi, a adresat secreta
rului general al Organizației 
Națiunilor Unite, Kurt Wald
heim, o scrisoare, în care a ex
primat neliniștea guvernului 
său în legătură cu știrile refe
ritoare la un apropiat proces 
ce ar urma să fie intentat gu
vernatorului Pakistanului de 
est, A. Malik, și altor persona
lități politice pakistaneze. Sha
hi a apreciat că un asemenea 
act ar însemna o violare fla
grantă de către India a obliga
țiilor ei decurgînd din conven
țiile de la Geneva și din re

zoluția adoptată de Consiliu! 
de Securitate.

Reprezentantul Indiei la 
O.N.U., Samar Sen, a scris, da 
asemenea, secretarului general 
al Organizației Națiunilor U- 
nite, pentru a-i atrage atenția, 
ca și Consiliului dc Securitate, 
asupra ..gravelor violări ale în
cetării focului comise de forțe
le armate pakistaneze după re
zoluția adoptată de Consiliul 
de Securitate la 21 decembrie 
1971', informează agenția Fran
ce Presse. In scrisoarea sa. re
prezentantul Indiei la O.N.U. 
enumera zece asemenea violări 
ale încetării focului șăvirșite 
de forțele pakistaneze între 21 
și 28 decembrie.
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