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In toate domeniile de activitate

AMPLE EFORTURI CREATOARE
Semnalînd avîntul cr.escînd al întrecerii socialiste, corespon

dențele care sosesc zilnic la redacție relevă că numeroase colec
tive și-au îndeplinit sau sînt pe cale să-și realizeze angajamen
tele asumate în cinstea marii sărbători de la 1 Mai.

• In cetățile de foc ale țării, întrecerea s-a transformat 
într-o vie emulație, determining rezultate deosebite în muncă. 
Astfel, siderurgiștii de la Galați, cei care au lansat însufleți- 
loarea chemare Ia întrecere către colectivele tuturor combina
telor și uzinelor metalurgice din țară, au elaborat, peste preve
derile planului la zi, 38 700 tone fontă și 27 000 tone oțel, depă- 
șindu-și de pe acum angajamentele asumate în cinstea apropia
tei sărbători cu peste 3 700 tone fontă, 2 000 tone oțel și peste 
3 300 tonă tablă și bandă laminată la rece.

OȚEL MAI MULT,
FRUNTAȘI

ÎN ÎNTRECEREA 
L SOCIALISTĂ

PRIMIRI LA TOVARĂȘUL
■»

NICOLAE CEAUSESCU
■>

• Charles David Ganao, ministrul afacerilor 
externe al Republicii Populare Congo

• Minerii din bazinul carbonifer Motru au extras marți cea 
de-a 60 000-a tonă de lignit peste prevederile de plan. Acționînd 
sub deviza „Pentru îndeplinirea mai devreme a cincinalului să 
realizăm planul fiecărei luni cu 2—3 zile mai devreme, să 
folosim la un potențial cît mai ridicat fiecare utilaj și să expe
diem beneficiarilor producția în mod ritmic și la nivelul preve
derilor din contracte44 — colectivele exploatărilor Ploștina și 
Leurda se mențin în fruntea întrecerii pe întreprindere, 

* “"reușind să îndeplinească prevederile înscrise în angajamentele 
anuale. De altfel, minerii din unitățile 
ultimele cantități de cărbune 
revin pină la 1 Mai.

. amintite extrag acum 
din planul de producție ce le

sînt realizările muncitorilor, 
întreprinderile industriale ale 

bunele rezultate înte- 
colectivul

OȚEL MAI BUN
raportează metalurgiștii

din Cîmpia Turzii

0 pasiune
tare

valorează
milioane

• Nu mai puțin importante 
tehnicienilor și inginerilor din 
județului Brașov. Astfel, confirmînd 
gistrate în primii doi ani ai cincinalului, colectivul Uzinei 
Rulmentul a obținut 18 000 de rulmenți și 20 tone de bile peste 
plan, ceea ce reprezintă aproape 40 la sută din angajamentul 
pe anul în curs. Prin intrarea în funcțiune a noii fabrici de bile 
s-au creat condițiile necesare ca angajamentul anual să fie 
realizat cu cel puțiff trei luni mai devreme.

Colectivele de muncitori, teh
nicieni și ingineri de la Uzinele 
..Industria Sîrmei"-Cîmpia Tur- 
zii se află într-o ambițioasă în
trecere cu timpul pentru reali
zarea cincinalului înainte de 
termen. Recordurile nu durea
ză aici mai mult de cîteva zile, 
angajamentele inițiale de de
pășire a planului se reconsideră 
mereu la cota 
perite de la o 
mestrul I s-a 
promisiunilor 
suplimentară de 10 milioane lei,

rezervelor desca- 
lună la alia. Tri- 
Incheiat conform 
cu o producție

dar după prima decadă a lunii 
aprilie toaie pronosticurile pri
vind depășirile pianului pe tri
mestrul II au fost răsturnate. 
Secția oțelărie își propusese sâ 
dea In această lună peste plan 
•36 tone oțel, dar pină la data 
de 13 realizase deja 110 tone. 
Secția cabluri electrice anunța 
la sfîrșitul primei decade un 
avans de 200 km. conductori 
5 zel ați. adică peste jumătate 
din ang.<îament’Jl lunar înde
plinit. iar trăgătoria de otel 
tare nr. 1 raporta realizarea 
planului lunar in proporție c? 
44 la sută. Tn aceeași perioadă 
secția filiere si-a depășit pla
nul cu peste 500 piese sinteri- 
zate, fabrica de cuie cu 45 tone, 

trăgătoria de oțel moale c-u 
tone. Tot acum, bazîndu-se 
propriile performanțe sec- 
electrozi de sudură a che-

Dintre tinerii inovatori de 
la Fabrica de mașini casnice 
emailate ,,23 August" din 
Satu Mare *e remarcă în 
primul r\nd, prin eficiența cu 
totul deosebită a inovațiilor 
sale, inginerul loan Avram. 
L-am văzut mai întîi într-o 
fotografie, alături de fotogra
fiile altor inovatori, vreo 12

R. ULMEANU
IN AGRICULTURA

IUSTIN MOĂARU
(Continuare în pag. a V-a)
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obștească. Acum, activitatea po- 
litico-organizatorică in sinul or
ganizațiilor U.T.C. a devenit

O cultură se constituie pe 
direcție istorică. Atunci

TÎNĂRUL

IMPERATIVUL ZILEI

TOATE

PENTRU

GRĂBIREA

FORTEEE

prosper, mai bine pregătit, 
mulțumit și deci mai feri- 
pe zi ce trece, nu-i așa ?

“ ’ ‘ astea,

Și acum semănatul, cu operativitate și maximă răspundere. 
Foto: O. PLECAN

INSAMMARH

în pagina a ll-a : 
însemnări 

din campania 
recoltei ’73

PATRIMONIUL ETERN
AL CULTURII

de AUREL BARANGAI
I

O ...
cînd această direcție exprimă 
cele mai intime și legitime 
năzuinți populare, cînd se 
confundă cu aspirațiile masei 
și cu idealurile ei de viață, 
cultura născută dintr-o ase
menea fuziune reprezintă nu 
doar un tezaur de experiențe 
consemnate, se transformă în- 
tr-un îndreptar de existență 
cu valoare de normă politică, 
socială și morală. Scriitorii 
pașoptiști au avut marea șan
să și imensul privilegiu să in
tuiască, să simtă și să trăias
că, la o temperatură incan
descentă, marele ideal al uni
tății naționale, al independen-

ței și suveranității unui popor 
chemat să se afirme pe sce
na Istoriei, desăvîrșindu-și, in 
acest chip, destinul. Ceea ce 
ne-am obișnuit să numim 
patriotismul scriitorilor pa
șoptiști, termen de încărcătu
ră exclusiv afectivă, a fost o 
stare de conștiință lucidă, de 
intelectualitate elevată, prin 
care o strălucită pleiadă de 
artiști a știut să consemneze 
procesul verbal al unei stări 
de spirit, ajunsă la încărcătu
ra ei maximală, la punctul de 
explozie cînd cantitatea se 
transforma într-o nouă calita
te și deci faptele anonime ale

inimă si stati cu tofii9 9 9

pentru libertate44
(In pagina a ll-a)

Miercuri, 18 aprilie, tovară
șul Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al. Partidului Comunist 
Român, președintele Consiliului 
de Stat al Republicii Socialiste 
România, a primit pe Charles 
David Ganao, ministrul aface
rilor externe al Republicii 
Populare Congo.

Au participat tovarășii Geor
ge Macovescu, ministrul aface
rilor externe, Mircea Malița, 
consilier al președintelui Consi
liului de Stat, Nicolae Ecobes- 
cu, adjunct al ministrului afa
cerilor externe. Gheorghe Sto
jan, ambasadorul țării noastre 
la Brazzaville.

Oaspetele a fost însoțit de 
Eugene Germain Mankou, am
basadorul Republicii Populare 
Congo la București, Rene 
Mathe și Bernard Matingou, 
directori in Ministerul Afaceri
lor Externe.

Ministrul congolez a transmis 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
un mesaj din partea coman
dantului Marien N’Gouabi. 
președintele Partidului Congo-

lez al Muncii, președintele Re
publicii Populare Congo, prin 
care acesta îi adresează un căl
duros salut și-și exprimă saLs- 
facția pentru evoluția favorabi
lă a relațiilor româno-congole- 
ze, a legăturilor prietenești sta
tornicite între cele două parti
de și popoare, hotărîrea de a 
le dezvolta pe mai departe.

Mulțumind, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a transmis coman
dantului Marien N’Gouabi un 
cordial salut, urări de noi suc
cese poporului congolez pe ca
lea progresului economic și so
cial. Evocînd cu multă plăcere 
vizita de acum un an în Repu
blica Populară Congo, discuțiile 
fructuoase cu președintele 
N’Gouabi, cu activiști de par
tid și de stat, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și-a exprimat con
vingerea că dezvoltarea pe ca
re o cunosc raporturile priete
nești și de colaborare dintre 
România și Congo, dintre Parti
dul Comunist Român și Parti
dul Congolez al Muncii este în 
interesul celor două popoare.

servește cauzei generale a în
țelegerii și cooperării interna
ționale.

La rîndui său. oaspetele a 
subliniat că vizita tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, convorbirile 
cu comandantul Marien 
N’Gouabi și hotăririle luate cu 
acest prilej au constituit un 
moment hotărâtor pentru rela
țiile româno-congoleze cărora 
le-au deschis largi perspective 
de promovare rodnică pe mul
tiple planuri.

în acest context a avut loc 
un schimb de vederi cu privi
re la modul cum sint îndepli
nite măsurile convenite în ur
mă cu un an, reafirmindu-se 
.dorința comună de a se acțio
na pe mai departe în direcția 
aprofundării relațiilor politice, 
economice, tehnico-stiințifice și 
culturale. S-a apreciat. în a- 
cest sens, că idealurile care 
unesc cele două popoare frățești 
în eforturile lor pentru constru-

(Continuare în pag. a V-a)

• Secretarul general adjunct al
Președintele Consiliului 

Stat al Republicii 
România, tovarășul 
Ceausescu, a primit, ______
după-amiază, pe Antonio Carri
llo Flores, secretar general ad
junct al O.N.U., secretar gene
ral al Conferinței mondiale a 
populației, fost ministru de ex
terne al Mexicului, care face o 
vizită oficială în țara noastră.

La întrevedere a fost de față

de
Socialiste 

Nicola e 
miercuri

Mircea Malița, consilier al pre
ședintelui Consiliului de Stat.

Oaspetele a fost însoțit de 
Sayed Abbas Chedid, directorul 
centrului de informare al 
O.N.U. la București,

Antonio Carrillo Flores se a- 
flă la București în vederea pre
gătirii Conferinței mondiale a 
populației, care se va ține 
1974.

Președintele Consiliului

Stat s-a întreținut cu oaspetele 
asupra unor probleme privind 
organizarea acestei importante 
manifestări internaționale, punct 
culminant al acțiunilor ce vor 

. "fir-' întreprinse în cadrul „Anu
lui mondial al populației'4. în 
acest context, oaspetele a sub
liniat contribuția României la 
studiile întreprinse de O.N.U.

(Continuare în pag. a V-a)

MASA ROTUNDĂ . A „SCÎNTEII TINERETULUI"
---------------- -------------------- ------------

ESTE FORMAT
ACȚIONEAZĂ
ACTIVIST U.T

în cadrul acestei rubrici i-am
activiști arădeni — activiști a căror vechime în această muncă 
nu depășește trei - patru luni de zile. Aceștia sînt : Viorel 
Țenea, Matei Krebs și Aurel Buda - de la comitetul județean, 
Elena Munteanu și Aurel Cliciovan - de la comitetul municipal.

Red : Pînă de curind, vă îm- 
părțeați bugetul de timp între 
activitatea profesională și cea

PROTECȚIA MEDIULUI 
ÎNCONJURĂTOR

(Proiect)

— Fiecare dintre noi se gin- 
dește, intr-un fel sau altul, la 
viitor — îmi spunea în urmă 
cu cîtva timp maistru! Con
stantin Ciorăneanu, dc la Gru
pul industrial de petrochimie 
Brazi. Altfel nici nu s-ar putea 
— a continuat el — pentru că 
viața însăși te obligă, fie că 
vrei, fie că nu, sâ te gîndești la 
ziua de miine. la cea de poi- 
miine. la zilele de la anul și așa 
mai departe. Și, de ce să nu re
cunoaștem. fiecare își dorește 
ziua de miine mai bună decit 
cea de azi, pe el însuși se vrea

pentru dumneavoastră 
de căpatîi. Aș dori să 
așadar, cu începutul.

Aurel Cliciovan : Să 
cu noțiunea. Activist derivă de 
la verbul a activiza. în planul 
politic acesta înseamnă a mobi
liza mase, a dezvolta și împlini 
conștiințe, a mări necontenit 
personalitatea organizației în 
numele căreia militezi. Or, așa 
ceva, astăzi, necesită mult mai 
mult decit vocație, entuziasm și 
lozinci.

Red : Concret ?
Viorel Țenea : în primul rir.d 

o foarte bună pregătire teoreti
că. Politică, vreau să zic. Vor
beați de începuturi. începutul a 
fost simplu. Fără festivități, dar 
fierbinte. Știu că numai după o 
oră duba ce pășisem ca salariat 
în sediul comitetului județean 
eram adincit într-Un maldăr de 
instrucțiuni și documente. Așa 
am rămas cîteva zile. Am citit 
multe lucruri de care nu avuse-

începem

munca 
începem,

In dulce tîrg al Ieșilor un mare și modern magazin polarizează 
atenția locuitorilor. Foto : O. PLECANIn cunoștință

EMANUEL ISOPESCU

(Continuare în pag. a IV-a)

Viitorul începe astăzi. 

Cum ni-l pregătim?
mai 
mai 
cit, « 
însă eu cred că toate 
dorite pentru propria persoană, 
au șanse sporite de a se împlini 
dacă interesele personale se îm
bină cu interesele colectivului 
în care muncești, pentru că. de 
fapt, de bunăstarea colectivității 
depinde și bunăstarea individu
lui.

Opinia interlocutorului nostru 
pune deci accentul pe necesita
tea sporirii responsabilității per
sonale, a eforturilor fiecăruia,

în vederea asigurării condițiilor 
optime de dezvoltare și afirmare 
individuală și colectivă. Faptul 
că tinărul maistru petrochimist 
nu separă interesele personale 
de interesele generale, ci dim
potrivă. le vede într-o foarte 
strinsă interdependență, nu este 
singular aici, la Brazi. într-o 
discuție pe care am avut-o la 
comitetul U.T.C. al grupului in
dustrial, am aflat că printre ti
neri circulă, de altfel, o lozin
că nescrisă, o lozincă deosebit 
de mobilizatoare : succesele co
lectivului încep cu succesele

mele. Așadar, nu sînt întîmplă- 
toare creșterea numărului de 
fruntași in producție, succesele 
pe care le înregistrează tot mai 
multe colective de la diverse 
instalații ale grupului petrochi
mic, sau rezultatele organizației 
U.T.C. pe linia ridicării conti
nue a calificării tinerilor mun
citori, acțiune de largă anver
gură. cu colaborarea tuturor

DRAGOMIR HOROMNEA

(Continuare in pag. o V-a)

cauza
SÂNZIANA POP

> Nu știu cum se explică modele profesionale, dar ele există.
> în generația mea, de exemplu, „se purta" .medicina. Apoi
> dreptul. Apoi matematica și fizica pură. Apoi fizica atomică. . 
z în anii din urmă, de data aceasta cu șanse mai lungi de du- . 
/ rată politehnica. A fi inginer pare să fie o realitate atît de . 
z interesantă și importantă, îneît chiar elevii eminenți la lite-
Z ratura și limba română optează pentru cibernetică, automa- . 
/ tică, energetică. Oricit ar părea de ciudat, jumătate din de- , 
Ibutanți care bat la porțile revistelor literare sînt viitori... in- . 

gineri. .

lată însă că o nouă profesiune marchează în imaginația < 
adolescenților un ascendent : sociologia. Se pare că locul ( 
însemnat pe care această știință îl ocupă în lumea contem- ( 
porană, importanța care i se acordă în presă, nu au rămas ( 
fără urmări. La întrebarea : ce vrei să te faci ? - ți se râs- , 
punde adesea, cu foarte mare entuziasm : sociolog. <

Nu este în intenția acestui articol a discuta oportunitatea ( 
acestei opțiuni. Sociologia este, intr-adevăr, o știință necesară 
în structura lumii de astăzi, iar dezvoltarea pe care a luat-o < 

Ila noi în ultima vreme, justifică și pregătirea de viitori socio
logi. Dar ceea ce vreau să pun în discuție este problema : 1 
oare elevi alegînd o meserie la modă știu exact ce aleg ? <

Sigur că sensul intim al unei meserii se dezvăluie abia cu ’ 
vremea, prin ani lungi de studiu și practică. Nici un om 1 
conștiincios nu știe o meserie destul. Mereu este ceva nou C 
de înțeles. Mereu este ceva nou de învățat. Dar asta nu C

(Continuare în pag, a ll-a) z
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125 DE ANI DE LA REVOLUȚIA DIN 1848

Marii oameni ai revoluției de Ia 1848 au devenit personalități atît de 
cunoscute maselor de compatrioți și, mai apoi, generațiilor care i-au ur
mat pe arena istoriei, în primul rînd prin consecvența lor de a se devota 
unor crezuri politice înalte, prin acțiunea revoluționară pentru ca astfel 
de crezuri să devină fapte de reformare socială pe baza principiilor de 
dreptate și egalitate. „Esțe bine să se vorbească unui popor despre oamenii 
lui mari De ceilalți oameni însemnați vorbesc cărturarii către alți căntu* 
nari' și se luminează între dînșii asupra celor săvîrșite. Dar despre frunta
șii unui popor, despre aceia prin care a fost mare, mai vrednic de laudă 
poporul acela — despre dinșii trebuie să audă pretutindeni, în graiul tu
turora-4 — sună cuvintele lui Nicolae Iorga. Avem astăzi mai mult decit 
oricind datoria, ca pe aceste personalități revoluționare ale generației de 
la 1848, ca pe acești oameni, mai toți in anii revoluției tineri și foarte ti
neri, să-i simțim aproape, să-i iubim și să-i respectăm, să-i avem ca mo
dele de conduită ți acțiune. Crezuri și suflete revoluționare ca ale lor 
sînt atît de necesare și tinerilor constructori ai societății de astăzi, vor fi 
criterii de înaltă apreciere și pentru constructorii societății viitoare.

Din galeria celor care, prin faptele și ideile lor, s-au ridicat in fruntea 
maselor in acel frămîntat an 1848, prezentăm cititorilor, la această rubri
că, o suită de portrete de revoluționari. Pentru azi : un medalion Eftimie 
Murgu.

I

■■■■
EFTIMIE MURGU

„Fiți cu inimă

și stați cu toții pentru libertate"
In anul izbucnirii revoluției, 

Emmie Murgu nu mai avea 
virata cu puțm peste iu de ani a 
majorității pașoptiștilor. Unora 
le tusese deja profesor de logica 
âg Coiegiui „bf. bava~. ba a- 
miniim doar pe Nicoiae Băl- 
cescu și C. A. Kosetti, elevi stră
luciți ți camarazi de ideaxurt 
In anul 1848 el cunoștea deja 
gustul amar al experienței ce 
ți-o dă proiectul eșuat. Căci in 
1840, împreună cu Mitițâ Fili- 
pescu și profesorul francez I. A. 
Vaulant au fost „cirmele și pro
povăduitorii unei întreprinderi-4 
despre care Nicolae Bălcescu va 
spune mai tîrziu că dorea să 
mintuiasca poporul prin popor", 
susținind ca principii „sloboze
nia-, dreptul de o potrivă și vir
tutea--. Dar complotul este des
coperit. Eftimie Murgu este ex
pulzat in Banat, fără drept de 
reîntoarcere in Țara Româneas
că. După întoarcerea în Banatul 
natal a început să îndemne la 
acțiune pentru cucerirea drep
turilor lor pe țăranii asupriți. Un 
denunț și autoritățile nu aștep
tau decit sa-i aresteze (27 mar
tie 1843). Proiectele lui Murgu, 
atît de dragi națiqp&litații ro
mâne din Banat, erau acum pe
riculoase arme de acuzare : „In
tenția și scopul lui Murgu, cu
noscut acum de toată lumea, 
este ruperea Banatului de la 
partea maghiara și unirea ei cu 
Ardealul, Moldova și Valahia 
și... să întemeieze un stat ro
mân puternic* (sint cuvintele 
principalului acuzator al lui 
Murgu în procesul care a ur
mat). I se aduceau acuzații că a 
îndemnat pe țărani împotriva 
boierilor. Deci ii acuzau pentru 
îndemnurile la independență, '.a 
unitate națională, la luptă anti
feudală — deziderate pentru 
care Murgu luptase și de a căr r 
însemnătate convinsese atît ce 
bine naționalitatea română a 
Banatului. Izbucnirea revoluției 
de la 1848 în Ungaria îl af-ă ir. 
închisoarea din Pesta. Ca -r- 
mare a protestului tinere*. 
român din Pesta și al întregii 
prese rotnânești, Murgu este e- 
Iiberat Eliberarea lui a ft-st sa
lutată. cu viu entuziasm de toată 
presa română ca și de pcuu’atia 
Pestei. Lugojul îi face o primire 
deapre care un conteniseră-, a’. 
Evenimentelor scria : ..că deci-.d 
e Banatul, nu un român, dar 
nici singur împăratul n-a că
pătat atîta onoare di-, partea 
poporului cita d. Murgu"

Crezul său politic i* adusese 
la această recunoaștere unani
mă. Paradoxal în^ă este faptul 
că, deși va fj întotdeauna cre
dincios acelorași idealuri înalte, 
aposio] al maselor ae obidiți 
din cete trei țâri române nu v* 
găsi întotdeauna aceeași înțele
gere. Vor veai pentru Murgu si 
momente de mută durere cînd, 
după 13 ani de femnit* grea, 
deei de absentă din viața poli
tică, va fi chiar uitat de oame
nii noi care au apărut. Gheorghe 
Barițiu îl înțelege foarte bine 
în aceste momente i „...foarte

nu caută nici 
mărire, prin a-

„...românii 
glorie, nici_____ ,___ _
ceea ci «e consideră romani, 
ci pur si simplu adevărul și 
acesta este deci un avantaj 
suficient pentru români de 
vreme ce se poate convinge 
in felul acesta eă-. sint ur
mașul aeindoiM ai romani- 
lor-

„Românii au fost numeroși 
st cu toate că ; 
rind pe rind i 
rări triste, au i 
nici legătură i 
țini dintre ei • 
letiți. ce* maj _ ___
trăiesc in strinsă vecinătate 
și nu le place să se despartă 
între ei î astfel este cazul in 
Banat, Transilvania, Tara 
Românească, Moldova, etc.“.

au fost expuși 
unor împreju
ră mas in trai- 
naționalâ, pu
se găsesc râs- 

i mare parte

(Fragmente din lucra
rea „Combaterea dizerta- 
ției lui Sa va TSkdly" — 
elaborată la vîrsta de 25 
de ani. . Scopul acestei 
cărți a lui Eftimie Mur
gu este să „adeverească 
originea romană a limbii 
române, unitatea poporu
lui român, continuitatea 
lui pe aceste melea
guri !“).

^..in virstâ de 42—45 de 
ani, născut la Caransebeș, 
de confesiune greco-neunitâ.

celibatar, de statură mijlo
cie svelt. fața puțin prelun
gă, culoarea feței măslinie 
și favoriți largi, bărbia ro
tundă. Vorbește maghiara, 
latina, germana, română. 
Părul capului fiind lung și 
creț de la natură, atirnind 
pe umăr, poartă capul înco
voiat și cînd merge privește 
Iu pămint, face pași mari și 
privește cu mină gravă44.

și ei : Eviva nostro romano I 
Caii de la căruță se desprin- 
seră și tinerii, unguri, români 
cu un mare triumf cum la un 
bărbat așa strălucit se cuvine, 
il traseră pină în casa cetății... 
Ieșind afară, în teritoriul li
bertății. mii de oameni aș
teptau să-l vadă„.“

..Organul luminării" — 
saluta în 1848 eliberarea 
Iui Eftimie Murgu din 
închisoarea din Pesta.

Acestea sin: semnal
mentele lui Eftimie Mur- 
gu, așa cum se află ele 
în „publicația de urmă
rire" dată de autorități în 
urma ultimei lui încer
cări de alianță cu forțele 
revoluționare și a ultime
lor tratative româno-ma- 
ghiare din timpul revolu
ției. Le considerăm inte
resante pentru conturarea 
unui profil fizic al revo
luționarilor.

„Tinerimea română șl un
gară mergea către noul edi
ficiu ; din toate părțile „ely- 
en Murgu44 tuna și întrînd 
în cazarmă se umplu «ala cu 
8 porți și așteptatul ieși a- 
fară cu căuitanul cetății. A- 
cum românii strigau : Vieze 
Murgu. coroana românilor ; 
Vieze libertatea ; soldații, 
frații noștri italieni. secondau

,. Aim intre fraților, fiți cu 
inimă și stați cu toții pentru 
libertate. Dumnezeu] libertă
ții s-a deșteptat — e] prive- 
ghează preste soarta popoa
relor — nu trebuie decit nu
mai obștească voință și ti
ranii vor răminea rușinați ; 
și noi frățioare, care ști că 
am fost jertfa miniei tirani
lor, acum vremea este să ne 
izbîndim... Eu frate ! Să ști 
că am plîns de bucurie, cînd 
ani luat știre despre triumful 
libertății în România ; și cu 
nerăbdare aștept — să mă 
bucur de fericirea fraților 
mei? carii mai de mult ar fi 
meritat această soartă".

Fragment din Scrisoa
rea către Nicolae Băl
cescu

Scrisă din Pesta la 8/20 
iulie 1848.

nefericit din cauză că el nu-și 
cunoștea bine generația și tim- 
oul in care se afla, iar contem
poranii săi nu știau sâ se poar
te eu dinsul-. E«te foarte sem
nificativ, ca vorbind despre 
deosebita consecvență a acestui 
revoJjțior.ar-democrat sâ amin
tim câ (deși erau raportate Ia 
cele mai diferite probleme ale 
epoci:) nu a existat nici o con
tradicție între ideile susținute 
de el în „Combaterea disertați
ei lui Sava TSkâly — pentru 
care «-a documentat chiar îna
inte de vîrsta de 25 de ani cind 
& scris-o șî în care găsim o ole- 
dare foarte argumentată pentru 
originea romană si comună a 
populației române din cete trei 
principate — si participarea sa 
la mișcarea din 1840. între de
clarațiile sale de principiu con
ținute in manifeste, memoran
dumuri. proerame si scrisori 
către fruntașii români ai revo
luției din eele trei principate, 
acțiunile sate de mediator între 
revoluționarii român- si ma
ghiari si poziția 6a de deputat 
român în parlamentul maghiar 
ce la Pesta.

Pentru naționalitatea româna 
a Banatului. Eftimie Murgu a 
realizat orientarea eforturilor 
ei pe calea importantelor dezi
derate formulate în Adunarea 
populară de la Lugoj. Proiectele

lui Murgu ea și ale celor 10 000 
de participant la această adu
nare nu s-au realizat în între
gime și chiar parțial s-au rea
lizat mult mai tirziu — dar im
portanța lor rămine.

Murgu a fost alături de revo
luționarii moldoveni ca Și de 
cei din Ta*a Românească încă 
din primele două «ăotămini ale 
izbnmiri! revoluției în Tara 
Românească. Nicolae Bălcescu ii 
trimite fostului său profesor 
„programul și alte acte14 ale 
mișcării. în răspunsul său, Ef
timie Murgu îi dâ lui Bălcescu 
sfaturi foarte prețioase privi
toare ia politica externă și la 
înarmarea țării. încă din această 
scrisoare el ’și arată dorința sa 
de a se unifica forțele revolu
ționare româno-maghiare. îna
inte de a afla desnre greutățile 
puse de autorități întemeierii 
unei armate populare în Banat 
el promite revoluționarilor mol
doveni ajutor armat în cazul în 
care mișcarea ar fi amenințată 
de țarism. Lui Bălcescu îi vor
bește despre posibilitatea unul 
ajutor dat de Banat revoluțio
narilor valahi (materii prime 
pentru tunuri, ofițeri de geniu) 
în cazul cînd guvernul revolu
ționar din Țara Românească 
s-ar alia cu fruntașii revoluției 
din Ungaria,

în legătură cu cele două Prin
cipate dunărene, concepția lui 
Murgu viza o unitate a lor. Ele 
erau, credea Murgu. pe cale de 
a deveni un singur stat româ
nesc. Preconizează, în interesul 
victoriei revoluției, o strînsă a- 
liantâ între ele Aceasta con
cepție a lui Murgu e în esență 
identică cu cea a lui Bălcescu. 
El a încercat si o înțelegere în
tre Avram lancu și fruntașii re
voluției maghiare. Dar acțiunea 
s-a soldat cu eșec. Fruntașii gu
vernului maghiar nu cunoșteau 
realitățile românești. O dove
dește felul în care au alcătuit 
proiectul de lege privitor la na
ționalități și prin care doreau 
să ctștîge alianța românilor și 
sirbilor — dar care de fapt nu 
satisfăcea nici pe departe 
dorințele populației române 
în noul context socîal-politic 
creat

Fără îndoială că această acti
vitate „diplomatică" a lui Efti
mie Murgu a contribuit alături 
de aceea a lai Bălcescu, Ion 
Ghica, Cezar Bolliac, I. Bem, 
P. Sândor la îmbogățirea celor 
mai bune tradiții ale frăției 
dintre popoarele acestei părți a 
Europei

DORINA TURCU

Patrimoniul 
etern 

al 
culturii

(Urmare din pag. !}

existenței în Istorie. Intr-un 
asemenea climat de tensiune, 
creația nu implică în calcule
le ei norma estetică. Ceea ce 
primează e norma urgenței și 
a eficienței imediate. E ceea 
ce numim astăzi cu un ter
men generic, uneori insufi
cient explicat, comanda so
cială.

Poeții pașoptiști n-au acut 
timpul să fie fi poeți geniali, 
fiindcă au fost obligați de uri 
timp în alarmă să fie, înainte 
de orice, poeți prezenți. Și 
Eliade fi Boliac, fi Catană ar 
fi putut realiza mai mult în 
planul perfecțiunii estetice, 
dar au preferat să dea deplin, 
in planul responsabilității ci
vice. Opțiunea lor nu poartă 
nici un coeficient de gene
roasă abdicare, de sublim sa
crificiu In serviciul unei cau
ze mărețe. Au procedat ast
fel, fiindcă la acea oră a so
mațiilor fără ezitare, răspun
sul prompt fi cotidian, frust, 
imperfect, improvizat, însăși 
această spontaneitate insufi
cient elaborată făcea legea es
teticii. Astăzi o bună parte a 
producției pașoptiste ni se 
pare naivă și în afara frumu
seții obiective. O asemenea 
judecată săvârșește două pă
cate t se plasează în afara 
timpului.fi nu ține seama de 
sancțiunile inexorabile ale ts-, 
toriei. Sigur că Andrei Mure- 
șanp poate ■ fi analizat în lu
mina unor exigențe estetice 
necruțătoare. Dar mai impor
tantă decit o asemenea exege
ză e concluzia la care sintem 
obligați să medităm : fără pin- 
za de poeți pașoptiști n-ar fi 
fost posibilă ecloziunea titani
lor. Fără osîrdia devotată a 
scriitorilor astăzi intrați în co
nul de umbră al zîmhetelor 
condescendente de la mijlocul 
veacului trecut, n-ar fi fost cu 
putință apariția, la numai trei 
decenii după ei, a lui Mihai 
Eminescu, Creangă sau Ca- 
ragiale.

O cultură este un neîntre
rupt lanț al lampadoforilor, în 
care purtătorii torțelor micia- 
sigură prin statornicia lor res
pectabilă apariția marilor flă
cări vestitoare ale izbînzii.

înțeleși dintr-o asemenea 
perspectivă, scriitorii pașop
tiști se scaldă nu doar în lu
mina unui pionierat ce ne o- 
bligă la pietate, dar exem
plul, viu și permanent, al u- 
nor artiști-cetățeni a căror 
operă puternică și durabilă, se 
înscrie cu cinste, și pentru e- 
ternitate, în patrimoniul cul
turii românești.

MIJLOACELE MECANICE
SÎNT UTILIZATE 
ZI SI NOAPTE

După o scurtă pauză, deter
minată de ploile căzute la sfir- 
șitul săptămînii trecute, lucră
torii ogoarelor dîmbovițene au 
continuat cu intensitate sporită 
principala lucrare a campaniei 
agricole actuale : insămînțarea 
porumbului. Graba e pe deplin 
justificată din moment ce la re
luarea semănatului, procentul de 
realizare era doar de 3 la sută 
din totalul planificat Pentru re
cuperarea întirzierilor. mecani
zatorii au hotărî t să lucreze, in 
fiecare zi, în schimburi prelun
gite, iar acolo unde există oa
meni de schimb și în timpul 
nopții. Trebuie învins, cu orice 
preț, timpul folosind intr-un 
mod cit mai eficient fiecare oră 
bună de lucru in cimp, — și-au 
spus tinerii mecanizatori de la 
Potlogi, și cu sprijinul coopera
tivei agricole deservită, și-au 
organizat munca de așa manieră 
încit tractoarele nu mai pără
sesc brazda. Atit carburanții 
necesari tractoarelor cit și hra
na pentru mecanizatori sînt a- 
duse în cimp cu mijloace de 
transport ale cooperativei agri
cole. Deplasarea mașinilor se 
face grupat și numai in cursul 
nopții, eliminîndu-se total dru
murile inutile. De reținut că 
schimbul prelungit al mecaniza
torilor de aici durează pină că
tre orele 1—2 din noapte, iar 
dimineața începe la ora 5. în- 
tr-un asemenea ritm, desigur^ 
semănatul porumbului se va în
cheia în 3—4 zile, cum s-au an
gajat, de altfel, mecanizatorii.

Am notat numele cîtorva dintre 
titularii acestor valoroase iniția
tive : Constantin Zamfir, Flo- 
rea Linca, Petre Păun, Florea 
Circiumaru. Vasile Stoian, Con
stantin Barbu.

Inițiative ale tinerilor meca
nizatori și cooperatori vizînd e- 
fectuarea unor lucrări de cali
tate într-un interval cit mai 
scurt am întîlnit și în alte loca
lități ale județului, la Băleni, 
Petrești, Vișina. Șelaru, Valea 
Mare, Crînguri, Dărmăneștl, 
Sălcioara. Aplicarea acordului 
global la cultura porumbului 
stimulează în mod deosebit e- 
forturile, grija pentru calitate. 
La cooperativa din Nucet în
treaga suprafață de 650 hectare 
porumb a fost încredințată la 4 
mecanizatori : Nicolae Vlada.
Constantin Crăcănel. Constantin 
Dinu și Ion Moraru, care vor 
executa toate lucrările de semă
nat, fertilizat. întreținere. Fie
care știe exact de ce tarla va 
răspunde, cu ce cooperatori va 
conlucra pentru depășirea celor 
3000 de kilograme la hectar pl i- 
nificate. într-un interval scurt 
ei au pregătit și fertilizat mai 
bine de jumătate din suprafața 
prevăzută, au semănat într-o 
singură zi bună de lucru 40 
hectare.

O dovadă a hărniciei mecani
zatorilor o constituie și volumul 
realizărilor .din ultimele zile la 
arături. luCrare care în întregul 
județ ;era restantă pe 22 000 hec
tare. Lucrîndu-se zi și noapte 
s-a reușit ca în dteva zile să se

reducă această suprafață doer 
la 4 000 hectare. în unitățile ca 
un număr mare de hectare ne
arate, s-au dirijat în ajutor 
tractoare din raza stațiunilor de 
mecanizare învecinate. Deosebit 
de eficientă ni s-a părut acțiu
nea la cooperativa agricolă 
Morteni, unde s-a organizat 
chiar un concurs județean inti
tulat „Cel mai bun mecanizator 
la arat". Concursul, la care au 
participat mecanizatori din 12 
stațiuni pentru mecanizarea a- 
griculturii, s-a soldat cu execu
tarea a 2 000 hectare arături nu
mai în 5 zile și cu desemnarea 
celor mai talentați tractoriști la 
această lucrare : Ion Moraru 
(S.M.A. Nucet), Florea Catoro- 
gea (S.M.A. Dragomirești), Ion 
Iubu (S.M.A. Gura Ocniței). Ion 
Iubu, cîștigător și al fazei ju
dețene din acest an la olimpia
da mecanizatorilor, a primit un 
premiu special din partea Co
mitetului județean Dîmbovița ai 
U.T.C.

Pentru încheierea în perioada 
optimă a semănatului, această 
metodă, a întrajutorării, e indi
cat să se aplice și în conti
nuare. Ritmul sporit care se 
impune nu trebuie însă, sub nici 
o formă, să facă loc rabatului 
de la calitate. Există mașini 
bune, mecanizatori pricepuți, 
care pot realiza acest deziderat 
în parametrii -itricți ale exigen
ței.

OCTAVIAN MILEA

Of el mai 

ofel mai

mult.

bun
(Urmare din pag. I)

mat la întrecere toate secțiile 
urinei angajîndu-se să-și în
deplinească sarcinile ce-i revin 
din planul cincinal în patru ani 
șl jumătate. Zăbovind în cîteva 
secții autorii acestor recorduri 
ne-au convins că ele sînt pro
vizorii, ne-au dovedit că anga
jamentele oamenilor de la „In
dustria Sîrmei44 au acoperirea 
în aur a faptei îzvorîte dintr-o 
profundă conștiință politica, 
dintr-un fierbinte patriotism.

Cînd am intrat în Oțelărie, 
tocmai începuse turnarea unei 
șarje la cuptorul 3. în astfel de 
momente nu poți decît să re
nunți la intenția de a vorbi cu 
vreunul din oțelari, ești obli
gat să urmărești spectacolul 
fascinant al oțelului, să privești 
chipurile luminate, strălucind 
de transpirație ale celor care 
îl stăpînesc. Am avut astfel po
sibilitatea să-i cunoaștem pe 
prim-topitorul Nicolae Răceanu 
și pe ceilalți din echipa Iui, în- 
tr-unul din momentele de su
premă încordare din munca lor. 
Lîngă noi, Eroul Muncii Socia
liste. Mihai Blag, maistrul prin
cipal al secției, ne dă explica
țiile necesare.

— Oamenii din echipa lui 
Răceanu âu obținut cele mai 
bune rezultate în anul trecut și 
în acest an. în 15 luni n-au re- 
butat nici o șarjă. Sînt hotărîți 
să mențină în continuare titlul 
de echipă fruntașă, adică sa dea 
oțeluri de cea mai bună calita
te. să aibă cele mai mici pier
deri de metal si cele mai mari 
depășiri. Dar e foarte greu șă 
păstreze acest titlu, deoarece

fiecare echipă și-a luat un an
gajament asemănător, caută sâ 
dea oțel cit mai mult și cît mai 
bun. Pe martie Ie-a luat-o 
înainte cu două zecimi, echipa 
lui Iosif Uțiu, dar pe total tot 
ei au rămas primii. $i notați, 
noi facem aici oțeluri aliate și 
înalt aliate, peste 200 de sorti
mente Prim topitorul are o 
mare răspundere, el dă tonul. 
Trebuie să fie mereu pe fază și 
foarte lucid, sâ acționeze, la 
nevoie, nu în minute, ci în 
secunde El trebuie să stăpî- 
nească foarte bine tainele oțe
lului^ altfel nu poate acționa 
rapid, cu toată echipa Adică, 
să citească dintr-o singură pri
vire starea oțelului și s-o corec
teze. din mers, conform .tehno
logiei.

Turnarea șarjei s-a terminat, 
cuptorul este pregătit pentru o 
nouă încărcare. Toate operațiile 
se fac în cea mai mare grabă 
pentru ca în acest timp cupto
rul să piardă cît mai puțină 
căldură, pentru ca elaborarea 
șarjei următoare să înceapă cît 
mai repede.

— Scopul nostru este să dăm 
oțel mai mult, oțel mai bun. ne 
spune prim topitorul Nicolae 
Răceanu. Luna trecută am dat 
8 tone de oțel peste plan, iar 
acum, in aprilie, vrem să dăm 
12. M-am sfătuit cu oamenii din 
echina mea și am ajuns la con
cluzia că acest lucru este po
sibil.

— Trebuie să vă spun, inter
vine Mihai Blag, că angajamen
tul nostru, al secției pe luna 
aprilie era de 85 tone, dar pînă 
azi am realizat deja 110 tone 
oțel peste plan. Acest spor

izvorăște din dorința no<tră,a 
oțelurilor de a cinsti riua de 1 
Mai cu rezultate cit mai bun-. 
Tot acum, a fost modificat și 
angajamentul nostru anual : era 
de 1 000 tone oțel și a devenit 
de 1 500 tone. Este vorba din 
nou de o cifră provizorie, de
sigur, pentru că vom putea da 
mai mult, nu ne mulțumim 
niciodată cu cît am realizat. 
Fiecare echipă gîndește în a- 
cest fel, o arată și rezultatele 
lor zilnice.

Cînd am ajuns la cuptorul 
electric nr„, 2, abia începuse 
turnarea unei noi șarje.

Echipa lui Iacob Bordean este 
formată din oameni tineri, des
toinici. Fiecare la locul Iui jși 

. face datoria cu prisosință. 
I-am urmărit Ia lucru pe ute- 
cistul Ion Bălgărădean, topitor 
II, pe Suciu Nicodim, mane- 
vrînd cu pricepere oala de 
turnare, pe Pavel Crișan, pre
gătind utilajul pentru turnare, 
pe cel mai tînăr dintre ei, loan 
Cîmpean, înlăturînd pragul de 
zgură de la gura cuptorului, pe 
ceilalți în timpul strădaniei lor 
de a obține cît mai mult și mai 
bun oțel.

— Ea doua șarjă în acest 
schimb ne-a spus la sfîrsit 
primytopitorul Iacob Bordean. 
La fiecare din ele am dat cite 
un lingou în plus, asa cum 
ne-am angajat

— Vom termina anul cu cel 
puțin 12 zile mai devreme, ține 
să precizeze, în loc de conclu
zie, Eroul Muncii Socialii/. 
Mihai Blag. Poate mai repgae, 
pentru că rezerve mai există și 
oamenii sînt dornici să le valo
rifice pe toate.

S A INTÎMPLAT, TOTUȘI...

N-are rost sâ discutăm aici 
despre rostul întimpldrii pe a- 
ceastă lume sau despre semnifi
cația ghinionului. Ceri este că 
acestea, în ciuda părerii filozo
filor, acționează mai în fiecare 
zi asupra noastră, fie în bine, 
fie în rău, oricind ne putem 
întîlni cu o întîmpla-e fericită 
sau norocoasă, oricind ne poate 
bara drumul un ghinion nepre
văzut. Adică tu îți vezi liniștit 
de treburile tale, cu cele mai 
senine și nevinovate gtnduri, și 
deodată, din senin, cade asupra 
ta o năpastă. De ce P

Asta se întreabă și cititorul 
nostru în vârstă de douăzeci de 
ani. Boboc Nicolae. din comuna 
Daneți, județul Dolj. Acest Ni
colae nu se putea lăuda că viața 
l-a ținut pe brațe sau că i-a ofe
rit cine știe ce gratificații, Dim
potrivă • era orfan de ambii 
părinți și-l creșteau cînd niște 
unchi, cînd niște veri. Plinea 
zilnică și-o cîștiga prin muncă, 
fie păscînd niște oi, fie lucrind 
ca ajutor de zidar, avînd grijă să 
nu necăjească, și să nu fie o po
vară pentru nimeni. Vă veți în
treba ce avea soarta să se răz
bune tocmai pe un om atît de 
amarii neajutorat, oare nu-și 
mai găsise ea alt client decît un 
biet orfan P Dar să vedem fap- 
tete. „într-o seară, la o nuntă — 
ne scrie Boboc Nicolae, — m-am 
întîlnit eu locuitorul Rojișteanu 
Constantin care m-a întrebat ce 

mai fac, pe unde am mai lucrat 
și ce bani am ciștigat. Eu i-am 
spus ce-am făcut și cum am pe
trecut pe-acolo pe unde am fost. 
Atunci Rojișteanu Constantin 
mi-a spus că vrea să mă facă 
ginere cu fiica lui, Lenuța".

Stop / Cum se poate, veți 
spune, cum se poate ca un tată 
să-și propună el însuși fiica unui 
tînâf p Așa ceva este împotriva 
obiceiului al bunului simț. Sau 
poate că a fost pur și simplu 
o glumă.

Exact asta a crezut yi Nicolae.

MIRELE CUMPĂRAT
„Eu am crezut că vrea să gtu- 
mească cu mine. Dar peste două, 
trei zde a început să vină în 
fiecare seară la mine și să-mi 
spună că trebuie neapărat să-i 
fiu ginere și că el este pregătit 
cu tot ce trebuie pentru nun'ă. 
Eu îi spuneam că sînt sărac, că 
n-am nici măcat îmbrăcămintea 
care-mi trebuie și că nu se poate, 
dar R.C. spunea că lui îi place 
de mine, nu stă el că sînt sărac, 
că el mă ia și dezbrăcat".

Pină aici povestea se desfășoa
ră oarecum firesc și intră în 
putința noast'ă de înțelegere. 
Adică, acest Rojișteanu a consi
derat că nu poate exista pe 

lume un ginere mai potrivii 
pentru fata lui Lenuța decît or
fanul ți sărmanul Boboc Nicolae. 
Putea fi, deci, la mijloc ideea 
unei fapte bune și miloase. Iar 
o faptă bună se face, dacă e 
cazul, și cu forța. Dovadă că 
Rojișteanu a venit într-o seară 
peste Nicolae, l-a sculat din 
somn, i-a luat plapoma de pe el 
și i-a zis, autoritar; hai cu mine. 
Peste o săptămînă nunta era 
deja făcută, cu tam-tam-ul cu
venit. Dus cu japca la ofițerul 
stării civile, Nicolae este pus să 
semneze actele de căsătorie, deși 
un lucru i se părea lui cam 
ciudat: cum și cine întocmise 
buletinul medical, din moment

de ION
ce el nu dăduse sîngele necesar 
pentru analize ? Cu acest prilej 
s-a mai petrecut un lucru care 
l-a făcut pe Nicolae să înțeleagă 
că Rojișteanu este omul care nu 
se lasă pînă nu duce lucrurile la 
desăvîrșire. „Măi Nicolae, i-a zis 
el tînărului și nevinovatului mire, 
tu ții neapărat ta numele ăsta de. 
Boboc pe care-l porți ? N-ai 
vrea să ai și tu un nume mai ca 
lumea și cu un sunet mai ome
nesc ?* Drept pentru care Nico
lae a mai semnat odată, pier- 
zîndu-și numele de Boboc și 

cîștigindu-l pe cel de Rojișteanu. 
Ce poate fi mai umilitor pentru 
un om decit să-și piardă, fără 
voia lui, numele cu care s-a 
născut, primit de la tatăl 
mama lui ? Dar necazul acesta 
era o bagatelă pe Ungă surpriza 
pe care avea s-o afle Nicolae 
peste cîteva zile; mireasa lui, 
Lenuța, era gravidă în luna a 
cincea. Plîngindu-se socrului său 
de acest detaliu neplăcut, care 
ar putea să indispună pe orice 
mire, Rojișteanu i-a făcut urmă
toarea declarație, în stilul lui seo 
și lipsit de echivocuri: „Dacă 
spui la cineva sau dacă pleci de

BĂIEȘU
la mine, eu tot te găsesc și te 
fac bucăți cu cuțitul, frig carne 
din tine și măntnc" Chiar dacă 
Rojișteanu nu fusese dovedit că 
se .îndeletnicește cu canibalisme 
și vampirisme, declarația respec
tivă i-a vîrit definitiv frica în 
oase lui Nicolae, mai ales că i 
se confiscaseră, între timp, bule
tinul de identitate și certificatul 
de naștere („că tie tot nu-ți tre
buie" 1. Izolat stngw într-o odaie 
(„soția" îl părăs'se imediat după 
nuntă), Nicolae a dus o iarnă de 
crincenă mizerie. în primăvară, a 

plecat de la socri și s-a dus să 
pască oile într-o pădure vecină, 
ca să-și cîștige și el pîinea, ome
nește. L-a prins din urmă o ves
te de care n-avea cum să scape: 
i-a născut „soția**!» „La numai 
patru luni de la nuntă ?** a în
trebat el, după care a simțit că 
trebuie să-și ia lumea în cap. A 
plecat într-un sat de ne lină 
Tîrgu Jiu, unde lucra ca ajutor 
de zidar, dar socrul a venit după 
el, înarmat cu cuțitul, și l-a 
readus la domiciliu. Intre timp, 
Nicolae a cerut actele, avea 
nevoie de ele și, neprimindu-le, 
s-a adresat Miliției din comună. 
Aici i s-a promis că i se va face 

dreptate, el a mai venit odată, 
de două ori, de trei, de opt, 
pînă cînd, într-o zi, comandan
tul „mi-a spus să mă mai duc 
la dracu de pe capul lor**.

Făcînd un bilanț sumar al si
tuației sale, Nicolae putea con
stata. la data respectivă, că, în 
urma fericitei căsătorii, a rămas 
fără nume și fără acte. Dar nu 
era totul. Căci acum vine bomba 
bombelor, poanta la care pun 
pariu că nici unul dintre dum
neavoastră nu v-ați gîndit Ro- 
jișteanu l-a dat în judecată pe 
Nicolae, cerîndu-i să plătească 

pensie alimentară pentru copilul 
soției sale legale /

Adică ce credea el, falsul și 
păcălitul soț? Că scapă cu una, 
cu două ?

Aflat la grea cumpănă, acest 
tînăr năpăstuit s-a adresat re
dacției noastre. ,^lu am știut 
unde să mă duc și să cer un 
sfat, un ajutor cum să fac și să 
procedez pentru a scăpa de a- 
cest om care m-a înșelat și m-a 
băgat în încurcătu-ă rușinoasă. De 
aceea mi-am permis să apelez la 
dumneavoastră pentru, ca să-mi 
dați un sfat sau un ajutor, căci 
sînt într-o situație foarte grea și 
periculoasă. Sînt tînăr și doresc 
și eu din tot sufletul să muncesc 
și să trăiesc omenește".

Toate întîmplănle cuprinse în 
această scrisoa-e par neverosi
mile, parcă luate dintr-o farsă 
grotescă. Cum a fost posibil să 
se petreacă o asemenea suită de 
abuzuri și siluiri teroriste sub 
ochii unei întregi localități ? vă 
veți întreba dumneavoastră, îm
preună cu mine, cum de nu au 
sărit în apărarea lui Nicolae mă
car rudele lui, cu ce drept i s-au 
confiscat actele personale, e sau 
nu e legală această căsătorie, 
înfăptuită în oondîțiile descrise 
mai sus ? lată o sumedenie de 
întrebări la care invităm să răs
pundă autoritățile din comună și 
județ.

în cunoștință de cauză
(Urmare din pag. I)

înseamnă că profesiunea poate fi aleasă cu ochii închiși. Pen- 
tru că între numeroasele exemple pe care o redacție literară, 
de pildă, ți le pune la dispoziție ca loc de întîlnire cu tine
retul, apar adeseori și cazuri de accidente profesionale, de 
dezertări. Se întîmplă că opțiuni profesionale pline de en
tuziasm să se sfîrșească, din păcate, în mari deziluzii. Cum ? 
Prin alegerea pripită a „modelor". Adică : tineri cu aptitu
dini reale pentru filologie, dar cărora meseria de profesor li 
se pare foarte modestă în comparație cu meseria de inginer, 
aleg politehnica ; tineri cu aptitudini reale pentru istorie dar 
care fascinați de voga calculatoarelor preferă să dea exa
men la electronică. Rezultatul ? Abia pe la mijlocul drumului, 
după ani buni de studiu descoperă dintr-odată câ „nu este 
ce mi-am închipuit".

în ce mă privește, cred că rolul școlii în îndrumarea pro
fesională a elevilor trebuie mult întărit. Explicarea meseriilor 
„de urmat" trebuie făcută realist și cu sinceritate, numindu-se 
atît particularitățile atractive cît și dificultățile. Oricit de vi
sătoare este adolescența, elevii-absolvenți ai liceelor trebuie 
să aibă o înțelegere obiectivă a muncii pe care, urmează să 
o înceapă și care, cu timpul, va deveni chiar partea determi 
nantă a existenței lor.

ș buie întărit. Sub formă de cursuri de pregătire în licee sau 
§ sub formă de propagandă profesională, în sensul cel mai bunI
>ZZZZZZ/ZZZZZZZZZZ/ZZ/ZZZZZZZZ/ZZZZZZZZZ/ZZZZ/Z/ZZZ/ZZZZ/ZZZZZ//Z///ZZ////Z0W>^

al cuvîntului. S-ar cîștiga în felul acesta nu doar simpati- 
zanți ai cîte unei profesiuni, ci tineri apți sâ se afirme în 
profesia respectivă.

Dacă dezvoltarea economică a țârii noastre nu este de 
conceput fârâ un înalt randament profesional, lucrul acesta 
se realizează în primul rînd pe baza de aptitudini, de con
secventă, de mare răspundere*

Mode profesionale ? De ce nu ? Dar în cunoștință de

timpului.fi
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Proiect LEGE
privind protecția mediului înconjurător

Potrivit hotărîrii Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R., se supune dezbaterii publice 
proiectul de LEGE privind protecția mediului 
înconjurător.

Observațiile, propunerile și sugestiile oame
nilor muncii pe marginea proiectului supus 
dezbaterii vor fi trimise Comisiei permanente 
pentru agricultură și silvicultură a Marii Adu
nări Naționale, pînă la data de 15 mai 1973.

Ținînd seama de importanța acestei legi, 
„Scînteia tineretului" pune la dispoziția citito
rilor, a tuturor cetățenilor o rubrică permanen
tă consacrată acestei dezbateri.
îndeplinirea obiectivului fun

damental al politicii Partidului 
Comunist Român — satisfacerea 
tot mai completă a necesităților 
materiale și spirituale ale în
tregului popor — impune ca dez
voltarea multilaterală a forțelor 
de producție, avînd la bază va
lorificarea superioara a resur
selor materiale și umane ale ță
rii și folosirea din plin a cuce
ririlor progresului tehnico-știin- 
țific contemporan, să se desfă
șoare în condițiile protejării 
mediului înconjurător, aceasta 
reprezentînd o problemă de im
portanță vitală pentru societa
tea noastră.

Pentru realizarea protecției

Capitolul I
DISPOZIȚII

Art. 1. Tn Republica Socialistă 
România protecția mediului în
conjurător constituie o proble
mă de interes național.

Protecția mediului înconjură
tor este parte integrantă a acti
vității generale de dezvoltare 
economico-socialâ planificată a 
țării, avînd ia bază principiile 
fundamentale ale politicii par
tidului și statului privind con
struirea societății socialiste 
multilateral dezvoltate.

Ari. 2. înfăptuirea politicii de 
protecție a meiului în ^.'.ură
tor este o îndatorire de baza i 
organelor puterii și administra
ției de star, a unităților socia
liste. a tuturor cetățenilor.

Art. 3 Mediul înconjurător. în 
înțelesul prezentei legi, este 
constituit din totalitatea facto
rilor naturali și a celor creați 
prin, activități umane care, în 
strinsă interacțiune. asigură 
menținerea echilibrului ecolo
gic, determină condițiile de 
viață pentru om și de dezvol
tare a societății .Echilibrul ecologic reprezintă 
raportul relativ stabil creat în 
decursul vremii între diferitele 
grupe de plante, animale și mi
croorganisme, precum și inter
acțiunea acestora cu condițiile 
mediului în care trăiesc.

Art. 4. Protecția mediului în
conjurător are ca scop păstrarea 
echilibrului ecologic, dezvoltarea 
valorilor naturale ale țării, asi
gurarea unor condiții de viață și 
de muncă tot mai bune gene
rațiilor actuale și viitoare.

Protecția mediului înconjură
tor se realizează prin utilizarea 
rațională a resurselor naturale, 
prevenirea și combaterea po
luării mediului înconjurător și 
a efectelor dăunătoare ale fe
nomenelor naturale.

Art. 5. Poluarea mediului în
conjurător, în înțelesul prezentei 
legi, constă în acele acțiuni care 
produc ruperea echilibrului eco
logic, dăunează sănătății și stă
rii de confort a oamenilor sau 
provoacă pagube economiei na
ționale, prin modificarea calită
ții aerului, apei, soiuiui și sub
solului, a florei și faunei, a altor 
resurse naturale sau create de 
om.

Ari. 6. Factorii naturali ai me
diului înconjurător supuși pro
tecției, în condițiile legii, sînt«

a) aerul;
b) apele ;
c) soiul, subsolul și resursele 

naturale ale subsolului ;

Capitolul II
PROTECȚIA FACTORILOR 

MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR
SECȚIUNEA I

Protecția aerului
Art. S. In scopul asigurării 

■ protecției aerului este interzisă 
, evacuarea în atmosferă a sub
stanțelor dăunătoare sub formă 
de gaze, vapori, aerosoli, par
ticule solide și altele, peste li
mitele stabilite prin reglemen- 

. tarile în vigoare.
Este interzisă, de asemenea, 

darea în exploatare de noi uni
tăți sau extinderea unităților 
existente, care prin activitatea 
lor pot constitui surse de polua- 

. re a aerului, fără instalații și 
-dispozitive de reținere și neu- 
’ tralizare a substanțelor poluan
te în stare de funcționare co
respunzătoare ori fără alte lu- 

-crări sau măsuri care să asigure 
. respectarea condițiilor de pro
tecție a calității aerului, stabi
lite de organele de specialitate.

Art. 9. în vederea protecției 
aerului organele centrale și lo
cale ale administrației de stat, 
organizațiile, întreprinderile și 
instituțiile de stat, organizațiile 
cooperatiste și celelalte organi
zații obștești sînt obligate :

a) să amplaseze obiectivele 
economico-sociale, care prin na
tura activității lor ar putea po
lua aerul, numai în zonele re-

. zervate unor astfel de obiective 
prin planurile de sistematizare;

b) .să adopte tehnologii de pro
ducție care nu poluează aerul 
sau, cînd aceasta nu este posi

mediului înconjurător a devenit 
necesar ca, odată cu înfâpniirea 
amplului program de dezvoltare 
economicc-socială a țării sta
bilit de Congresul al X-!ea V. 
partidului, să se adopte un an
samblu de măsuri a căror apli
care să asigure menținerea și 
îmbunătățirea calității mediului, 
corespunzător cerințelor desfă
șurării armonioase a vieții u- 
mane.

în scopul aplicării, îr. mod u- 
nitar, în cadrul unei politici de 
stat, a măsurilor necesare pen
tru protecția mediului înconju
rător, Marea Adunare Naționa
lă adoptă prezenta lege i

GENERALE
d) pădurile și orice altă vege

tație terestră și aevancă ;
e) fauna terestră si acvatici:
f) - monumentele naturii.
Așezările omenești si ceilalți 

factori creați prin aetivîUți -- 
mane sint, de asemenea, supuși 
protecției.

Art. 7. In vederea pretenției 
mediului înconjurător, orfaseie 
centrale și tocate al- aânunis- 
rrației de sal. orțaruzauTe» fca- 
trepri aderile «s utruruți-le ie 
stai. rg=-.3a;: e «operatăsce 
să :?>!<-te crfaxteațai Tfepesu. 
potnxxi atnour.Jre ‘te te -e*-.u 
în cosformrtste eo 
r;ie in vigoare, sîn: r-o igav*;

a) să folosească rațional re
sursele naturale, prin asigurarea 
utilizării acestora cu înaltă efi
ciență economică. în concordan
ță cu cerințele de menținere și 
îmbunătățire a calității mediului 
înconjurător:

b) să coreleze activitatea de 
sistematizare a teritoriului și a 
localităților urbane șă rurale cu 
măsurile de protecție a mediu
lui înconjurător ;

c) să adopte tehnologii de pro
ducție care nu duc la poluarea 
mediului înconjurător sau să 
echipeze instalațiile tehnologice 
generatoare de poluanți cu dis
pozitive și instalații eficiente, 
pentru prevenirea efectelor dă
unătoare asupra mediului în
conjurător ;

d) să ia masuri pentru preve
nirea sau limitarea efectelor dă
unătoare ale fenomenelor na
turale asupra mediului încon
jurător ;

e) să recupereze și să valori
fice substanțele reziduale uti
lizabile provenite din activități
le economico-sociale ;

f) să rețină, să neutralizeze și 
să depoziteze reziduurile nere
cuperabile corespunzător cerin
țelor de respectare a normelor 
cu privire Ia calitatea factorilor 
de mediu ;

g) să asigure dezvoltarea cer
cetării științifice cu privire ia 
protecția mediului înconjurătm ;

h) să ia măsuri ca toate ca
drele, fiecare în activitatea p-* 
care o desfășoară, să-și însu
șească și să aplice cunoștințe:? 
de protecție a mediului încon
jurător ;

i) să promoveze acțiunile de 
cooperare tehnică, economică și 
științifică privind protecția me
diului înconjurător.

bil. să echipeze instalațiile teh
nologice generatoare de polu
anți, incă de la punerea aces
tora în funcțiune, cu dispozitive 
si instalații pentru prevenirea 
poluării aerului:

c) să perfecționeze procesele 
tehnologice din întreprinderi 
pentru reducerea cantității de 
poluanți;

d) să asigure exploatarea ra
țională a instalațiilor tehnologi
ce generatoare de poluanți și a 
instalațiilor și dispozitivelor de 
prevenire a poluării aerului:

e) să recupereze și să valorifi
ce substanțele reziduale utiliza
bile care direct sau indirect pot 
polua aerul, iar pe cele neutili
zabile să le rețină și depoziteze 
în condiții de protecție a mediu
lui înconjurător ;

f) să adopte sisteme și mijloace 
de transport rutiere, feroviare, 
navale și aeriene care nu pro
voacă poluarea aerului sau, cînd 
aceasta nu este posibil, să echi
peze mijloacele de transport, in
că de la punerea lor în funcțiu
ne, cu dispozitive de neutralizare 
a substanțelor poluante în li
mitele admisibile stabilite de or
ganele în drept.

Art. 10. Organele de stat care, 
potrivit legii, autorizează func
ționarea și efectuează controlul 
tehnic al instalațiilor tehnologi
ce nu vor autoriza funcționarea 
instalațiilor generatoare de sub
stanțe dăunătoare decît în ca
zul în care constată că sînt în
trunite condițiile de respectare 
a normelor legale privind pro
tecția aerului.

De asemenea. organele de stat 
rare exerciți controlul tehnic 
al mijloacelor de transpar» vor 
certifica întrunirea condițiilor 
tehnice necesare circulației a- 
cestora numai in cazul în car? 
sin* respectate norme’? lega:? 
referitoare la compoziția gaze
lor de esap-ure.

SECȚIUNEA II

Protecția apelor
Art. II. Sînt supase protecției 

prin lege. ca resurse pertru a- 
proviz:ocarea populației și sa- 
sisfacerea celorlalte ne»c-î a’.e 
ec<’3ocniei nați^ate. prec tn și 
ca szeâis de viață aoatkă, a- 
pe-e de vjprafăte și subterane, 
apele ra.+uw fctenoara ș< 
cele aje mări: terilor Laie_

Sint. de asemenea. suc -se pro
tecției alx:*. tbiu’. eteie și ma
lurile apelor de suc-*față- la- 
leza și aEa.a -nărti. farda? ape
lor marifsxâe inaerioare si a. •ra
rii teritariate. pSatna. zoetieen- 
tai. orecacc s. lucrări.? exis
tente si care se toestruiesc pe 
ape sau In .*târ-ră cu a:o ?a_ 

Art. 12. -Trierele. '?Jela’»e 
oricare termale. orțaxfe lo
cale ale adiiniil. ațiti de stau 
organizațiile loxaeratst? si ce
lelalte trgar zbsteafi, toți
locuitorii țfajj aa datoria să 
asieore protecția apexr oria i

a) folosirea rațâaoaK a scr- 
sekrr de ană, eu -*spec*area re- 
giemectâruor l-erale stabilite 5e

de wecialftate : urmă
rirea nritstrăru cocnmae a eor- 
sumoritor cehnck<ice de suâ si 
evitarea risepri la toate damo- 
nîfle de utuuzare;

b) realizarea și darea în funr-
ț-une. temeru a lacrirLor, 
i-.stalațrțsr st dSoorigs e’-ue des
tinate pr?vezir2 șî cocabaterii 
polaărh apelor, expiaatarea ia 
oa~vnetr:î prcirctau • are*- 
tora; —

Q îctretăaera si exploatarea, 
fe txcdițrite pre . fatre d? ley.
• l-xrdrilor de caccare. acuaao- 
lare. scurgere să Ctânsăre a
•or. a oertrilar de ar: terț;? a 
aubE_.tr se malzrijar sa a reizr 
d? pryrry » mbaaere a
■'••-“zus s a de ted-

dh uarea a tor rti sur-. de
* -^rare a apelor tBpmBrfca 
pi luării, astfel ca acestea să 
puatâ fi folosite în scocuri> 
retesare popularei, economiei 
ri oertru ocrotirea vieții aeva-

lX Slot interzise eva
cuarea, aruncarea sau io- 
«erUrea :n a-oele de scura- 

subterane, aoeie aari- 
ttme interioare ș, in acele 
mării îeritoria.-e, de ape uzate, 
deșeuri sau crotfcse de orice 
reL care ccnțxu substanțe in 
«tare aclidă. lichidă saj gs- 
z'uîsâ. ha .-terii sau mirrobu In 
cantități ș; concentrații ce pot 
schimba caracteristicile apei, 
fâcî-d-o astfel dăunătoare să
nătății populației, fl'.rei sî fan— 
nH. sau improprii unei folosiri 
raționale. Evacuarea, aruncarea 
sau injectarea acestor ace uza
te. deșeuri sau produse d? orice 
fel rezultat? din activități 
nomîco-s-xnale sir.t admise 
numai in condițiile stabilite de 
organele de specialitate pe 
baza normativelor legale.

Sînt, de asemenea, interzise 
folosirea, transportul, manipu
la-ea sî deooritarpa de orice 
substanțe sau reziduuri în con
diții care oo? duce la poluarea 
apelor, prin scurgerea directă 
sau indirectă a acestora in ape.

Art. 14. Este interzisă darea 
în exploatare de n u unități 
sau extinderea unităților exis
tente care, prin activitatea lor, 
pot constitui surse de poluare 
a apelor, fără stafii si instalații 
de epurare in stare de funețio- 
nare corespunzătoare ori fără 
alte lucrări sau măsuri car? să 
asigure respectarea condițiilor 
legâle de protecție a calității 
apelor.

Organele de specialitate pot 
Impune unităților industriale, 
care se alimentează cu apă din 
surse de suprafață, să evacueze, 
în amonte de propria lor cap
tare. apele uzate epurate.

Art. Io. Tn cazurile în care 
apele industriale uzate sînt 
evacuate in rețelele de canali
zare ale localităților, unitățile 
industriale respective sînt obli
gate să asigure preepurarea lor 
astfel incit sâ se prevină de
gradarea rețelelor de canali
zare sau perturbarea funcțio
nării stației finale de epurare 
a apelor uzate.

SECȚIUNEA III

Protecția solului și re
surselor naturale ale 

subsolului
A. Protecția solului
Art. ÎS. Solul este protejat 

prin utilizarea rațională a te
renurilor și prin măsuri de pre
venire a degradării acestora.

Utilizarea raționala a terenu
rilor se realizează în baza pla
nurilor de sistematizare a teri
toriului. a localităților urbane 
și rurale, precum și a lucrări
lor de zonare a producției agri
cole în funcție de condițiile 
pedoclimatice, în concordanță 
cu prioritățile generale ale 
dezvoltării economico-sociale a 
țării

Art. 17. Schimbarea categorii
lor de folosință a terenurilor 
agricole și din fondul forestier 
poate fi făcută numai în condi
țiile prevăzute de lege.

Amplasarea obiectivelor in
dustriale, agrozootehnice, so- 
cial-culturale și a construcții
lor de locuințe se face, de re
gulă. în perimetrul construibil 
al orașelor sau în vatra sate- 

l:r. precum și pe terenuri Im
proprii producției agricole.

Organizațiile de stat și coo
peratiste cărora li se atribuie 
temporar terenuri agricole sau 
din fondul forestier, pentru alte 
folosințe, sînt obligate sâ efec
tueze lucrările necesare pentru 
ca. .3 expirarea «ermenelor de 
atribuire, terenurile respective 
să fie predate în condiții co
respunzătoare reintroducerii lor 
in circuitul economic

Art. 18. Pentru prevenirea 
degradării soiului, posesorii de 
terenuri cu orice titlu sînt 
obligați sâ efectueze lucrări de 
prevenire și combatere atit a 

- naturale de ero
ziune, Inmlâștinire. inundare și 
sărăturare, cin și a fenomene
lor cauzat? de activități econo- 
miu>-s-jcia:e care pot duce la 
scăderea calității solului și a 
potențialului să-j uroductiv.

Art. 19- Depozitarea, arunca
rea. deversarea sau împrăștie- 
rea unor materii utile, a rezi- 
dawifor solide, lichide sau ga
zoase ori a substanțelor radioae- 
rive, proven::? din activitățile 
industriale, agricole și din alte 
activități economico-sociale, 
tare pot du?» la poluarea so- 
1—ui. sînt admise numai în 
zcnele $. perimetrele ’■eparri-

- • - - 
u^rea reglementărilor îr. vigoa
re cu primire la om tetra me- 
dtului îneocjurâwr.

Art. M. Orgar.iaatrie de stat, 
cc-ooerariste și alte organizații 
>bscest.. precum și persoanele 
fizice care tr. .tcează pesticide 
sau alte substanțe chimice no
cive sînt cbligate să ftlcseastă 
pentru tcasba:e-?a beților, dâu- 
năt£>ri)or. buruienii??. pentru 
fmilirarea «olului sap în alte 
acopori numai produs? autoriza
te de -’TEÂr.e-e de sne-riaHtate 
l-e«al fenoGismicite.

Foiorî-ea pes?ic:deâor si a 
ahor substanțe tnim.te nocive 
iz tam.esele de prodaefie dm 
agricuirzră d sil—cultură se 
face sub supravegb—ea soeria- 
a rtdieațiiso? arwx-a.

Cartrtă^le sâ metodele de 
♦a.tsir? a pesric-d*’er sau a 
a.tpr s^ahraBU cfinEce nuen e 
es — to. je să aabă a efect 
vmedfe: sân de depășirea

tar? ar p--e» -sifZpeeta 
? fesn^r. e mvaftd sa: a

Urm-; fe «dEx 
•ehSifem* ereănfie «aa sfcTăta- 
tea ai.'i'T.

R. Protecția sabwiaiai H a 
resarselar sale aataraie

Art- 2L Tn scop-'! orctecțtei 
resurse’.cr naturale ale spbsc- 
hsl'ji. a platoului cor.peer.tal. a 
zăzămiatrkK- de ape minerale, 
a lararficr terapeotke si a am- 
■rulăr de nămt: terapeutic. 
--ga-aaU:’e Ae SU! sau coope
ratiste vor executa TuerărSe 

d cele de extracție a 
«-bstarA?’ * mine-ale ut:’.? sau 
exrltatar*® arester rewrs? nu
mai pe baza -eg’.emeuiărilor 
•egale, ținlad «eaaaa de

a) oiazurde «naa.? d de oer- 
soectivă pentru derr>har*a 
economie! naționale:

b) asigurarea «ztal raport co
respunzător între wlumu.' re
zerv e’or deschis? si al ceior 
pregătite pentru exploatare:

c) folosirea cu eficient eco
nomică a materiile? prime ex
trase, prin înlăturarea pierde
rilor în procesul tehnologir c? 
extracție, prenarar? si tokmre :

dt exploatarea rațic"-a_? a 
zăcămintelor de urr.erale.
a lacurilor ’.erajeurice. a ar>- 
mulărilnr de râm'’ terapeutic 
și asigurarea pe-imet-e!-*- de 
protecție hidrologii ai* aces
tora :

e) adoptarea de măsuri pen
tru a preveni degradarea me
diului înconjurător ca urmare a 
lucrărilor de extracție » ma e- 
riilor prim? care pot nan? în 
pericol stabilitatea tererurilor. 
a construcții*tv. a altor crie»-- 
tive economice sau sănătatea 
populației.

Art. 22. Sînt interzise a - - - 
carea, evacuarea sau îcuprâs- 
tierea și injectarea de re
ziduuri solide. lichide <a j 
gazoase, a substanțelor radio
active, rezultate din activ iU»:!e 
economico-sociale. al căror con
ținut și concentrații pot duce’a 
poluarea zăcămintelor de ace 
minerale, a lacurilor terapeuti
ce și a acumulărilor de năm 1 
terapeutic, făcîndu-le imorop- 
folosințelor stabilite de organe
le de specialitate.

Manipularea, transportul, im
pozitarea. evacuarea sau :nje:- 
iarea unor materii utile sau 
reziduuri solide, lichide 
gazoase, a substanțelor radio
active, provenite din activita
tea economico-socială si care 
pet duce la poluarea subsolul i 
și a platoului continental sir: 
admise numai cu respectarea 
reglementărilor legale stabilire 
de organele de specialitate.

SECȚIUNEA IV

Protecția pădurilor 
și a altor forme de 

vegetație
Art 23. Protejarea pădurii r 

— ca unul din principalii fac
tori ai mediului înconjurător — 
se realizează prin :

a) corelarea volumului masei 
lemnoase ce se exploatează 
anual, pe ansamblu și pe fie
care .unitate de producție sil
vică, cu cota normală de tăiere, 
ținîndu-se seama de structura 
masei lemnoase respective :

b) reîmpădurirea suprafețelor 
exploatate, împădurirea terenu
rilor care nu pot fi utilizate 
economic în alt mod ;

c) extinderea tratamentelor 
intensive de gospodărire a pă
durilor ;

d) aplicarea susținută a ce
lorlalte măsuri tehnice prevă
zute în amenajamentele silvice.

Sporirea potențialului de 
producție al pădurilor asigură 
menținerea funcțiilor vegetației 
forestiere, conduce îndeosebi Ia 
atenuarea extremelor climatice, 
regularizarea debitului natural 
al apelor, diminuarea scurgeri
lor de suprafață, ameliorarea 
terenurilor degradate, comba
terea erozîanii solului și a col- 
mațărilor, prevenirea alunecări
lor de teren. îmbunătățirea ca
lității aerului și înfrumusețarea 
peisajului.

Art. 24. Suprafața totală a 
pădurilor nu poate fi micșorată 
decit în condițiile prevăzute de 
lege.

Art. 25. Tn vederea asigurării 
condițiilor de agrement, recrea
ție. turism și înfrumusețare a 
peisajului, se vor lua măsuri 
pentru buna întreținere a spa
țiilor verzi din Jurul și din in
teriorul localităților urbane și 
rurale.

Art. 2G. Tn exploatarea vege
tației spontane folositoare s!nt 
interzise metodele care împie
dică regenerarea și dezvoltarea 
normală a acesteia sau care in
fluențează negativ echilibrul 
ecologic.

SECȚIUNEA V

Protecția faunei 
terestre și acvatice

Art. 27. Fauna terestra și 
acvatică constituie o bogăție a 
țârii, prin rolul ei in satisfa
cerea necesităților economiei 
naționale și păs trarea echilibru
lui ecologic și este protejată 
prin exploatarea rațională a 
speciilor de animale care fbr- 
mează obiectul unor interese 
economice sau științifice, potri- 
%"it reglemer.târilor iega’e.

Art. 28. Organizațiile socialis
te de stat, cooperatiste și alte 
organizat:! obștești, precum sâ 
c*rs?ane> fizice sînt cb-iga.e 
sâ ia mâsori neutra :c*nba:?rca 
așenul' r pataanti toxici, nricrc- 
bâenL zxot'.Sri »□ 6? attl na
tură rare occ deterxina pertur- 
t«*r- Pi-erts sau indirecte asu
pra -âezvotiârii nac-na> a fa-'-s-

SECȚIUNEA VI

Protecția 
monumentelor 

naturii
Art. 25. Pot fi declarate mo- 

r.jroerte ale naturii si fac obiect 
de arrtecție. în areestă calitate, 
acele terenuri, ape sau zone în 
cuprinsul cărora există anima
le. olar.te. formațiuni geologice 
si kjeori fosilifere. orecum si 
acrie obiective ocrotite rare ee 
impun a fi conservate sî trar.s- 
m**e generațiilor riitoa»* dato
rită :mportanței lor științifice, 
eslefire sau rarirății.

M umentele naturii se doî 
eor5«?l?ni in :

a» -arcuri naționale, care cf- 
prind suprafețe de teren sâ de 
ane re -â<?r?axâ nemodi^^at 
nei, destinate cercetării științifi
ce. -e-reatiri si turismului :

b’ oarrurj naționale, care cu- 
prird suprafețe <Je term în 
rare se urmărește fner.pr.erea 
neisa^ului natural exfcier.t «i a 
fnks’riteinr actuale, m norib^li- 
ri.ți de re«tr!r«^r? a arest'-r fo- 
loșinto în viitor:

ct •x*rervat:; naturale. Ce cu
prind suprafețe de teren și de 
a-v destinate conservării unor 
medii dș viată caracteristic? <i 
rar? oct fi d* toteres zoo?ME". 
hnteejr. pa’.eontotoeic. reoloț *. 
sne^’-igic. limnologie. marin sau 
mrri :

<h rezervării științifice, ee to- 
elud șuor5»f®țe izoi?t? de teren 
«i de ape. de întinderi variaie. 
destinate cercetărilor:

eî rezervații peisagistice, ’n 
car» sînt cuprinse asociații de 
• egetație «au forme de relief 
de mare valoare estefică. prin 
a căror conservare se urmăreș
te integritatea frumuseților na- 
vsra’c :

D obiective ocrut::e, reprezen- 
•I.ud asori’ții sau soecii de 
plante și de animale rare sa J 
ue cale de dispariție, arbori 
seculari, formațiuni geologice 
unice — chei, cursuri de apă. 
ca=cade. martori de eroziune si 
«•Itek asemenea — precum și 

’.o: uri fosilifere situate în afara 
pcrimetrelor constituite potrivit 
literelor a—e.

Art. 30. Calitatea de „Monu
ment al aaturii** se atribuie sau 
se retrage de Consiliul de Stat 
pentru obiectivele menționate 
la an. 29. literele a. b și c, și 
de Consiliul de Miniștri pentru 
Obiectivele de la literele d. e și 

f. la propunerea Academiei Re
publicii Socialiste România, cu 
a-, izul Consiliului Național pen
tru Protecția Mediului înconju
rător. din inițiativa proprie, la 
cererea comitetelor executive 
ale consiliilor populare sau a 
alior organizații socialiste, pre
cum și la sesizarea persoanelor 
fizice.

Ari. 31. în cuprinsul perime- 
trelor sau asupra obiectivelor 
izolate, ocrotite ca monumente 
ale naturii, se interzice desfășu
rarea oricărei activități ce poale 
duce la degradarea sau modifi
carea aspectului inițial al pei
sajului. a componenței faunei 
și florei sau a echilibrului eco
logic. în afară de cazurile în 
care Consiliul Național pentru 
Protecția Mediului înconjurător 
va aproba, în mod excepțional, 
exercitarea unor astfel de acti
vități.

Art. 32.. Organizațiile de stat 
sau cooperatiste, precum și alți 
deținători care au in adminis
trare sau în proprietate monu
mentele naturii, sînt obligate să 
le conserve, să le întrețină și 
să le asigure paza, potrivit re
glementărilor legale.

SECȚIUNEA VII

Protecția 
așezărilor omenești și 
a celorlalți factori de 

mediu creați prin 
activități umane

Art. 33. în scopul asigurării 
unor condiții cit mai bune' de 
viață și de muncă pentru popu
lație, se întreprind măsuri spe
cifice de combatere a poluării 
produsă de activitățile economi
co-sociale §i de procesele biolo
gice asupra factorilor naturali 
și a celor creați prin activități 
umane ai mediului înconjurător 
din interiorul așezărilor ome
nești și din jurul acestora.

Art. 34. Pentru realizarea pro
teinei mediului înconjurător în 
așezările omenești organele 
centrale si locale ale adminis
trației de stat, precum si toate 
unitățile socialiste sint obligate 
să asigure i

a) dezvoltarea economico-so- 
cială și tehnico-edilitarâ a lo
calităților urbane și rurale, în 
strinsă corelare cu măsurile de 
protecție a mediului înconjură
tor ;

b) coordonarea, in cadrul sis
tematizării teritoriale, a măsu
rilor de protecție a mediului 
din localitățile urbane și rurale 
si din jurul acestora, prin sta
bilirea iudicioasâ, in raport cu 
așezările omenești, a amplasa
mentelor zonelor industriale, zo
nelor de odihnă, recreație și tu
rism. a căilor și sistemelor de 
transport, precum și a instala- 
♦;:l?r și depozitelor pentru de
șeuri.

Art. 35. Tn razurile în care la 
poluarea asediului înconjurător 
contribuie mai arai te obiective 
e: jeocnico-aociale. amplasarea 
de poi eapaeitâti de producție 
sau extinderea celor existente, 
precum si echiparea acestora cu 

eie de reținere și neu
tralizare a poluanților se face 
cu acordai comitetelor execu
tive ale consiliilor populare ju
dețene și al municipiului Bucu
rești care asigură coordonarea 
pe olan local a măsurilor și lu
crărilor de protecție a mediului.

Obiectivele economico-sociale 
și capacitățile de producție care 
se construiesc sau se extind n’J 
pot fi date in exploatare fără 
instalații sau dispozitive de e- 
purare și neutralizare a sub
stanțelor poluante in stare de 
funcționare corespunzătoare ori 
fără realizarea altor lucrări sau 
măsuri care să asigure respec
tarea protecției calității mediu
lui înconjurător.

Art. 36. Pentru prevenirea și 
combaterea poluării mediului 
înconjurător în localitățile ur
bane și rurale și pe teritoriul 
din juru! acestora, consiliile 
populare județene, municipale, 
orășenești și comunale vor lua 
următoarele măsuri :

a) construirea de rețele de ca
nalizare și stații pentru epurarea 
apelor uzate, treptat, in toate 
localitățile, orecum și mărirea 
capacității acestora pe măsura 
introducerii și extinderii ali
mentării centralizate cu apă. 
i.itr-o cooceotie unitară, pe ba
ză de programe elaborate in a- 
cest scop;

b) perfecționarea organizării 
si dirijării circulației, moderni
zarea mijloacelor de transport 
si a căilor de circulație:

c) îmbunătățirea sistemului de 
coieetare. transpar», și neutra
lizare a reziduurilor menajere 
si industriale, amenajarea de 
stații pentru recuperarea sau 
distragerea deșeurilor ;

<D extinderea si conservarea 
spațulor verzi, a celor de agre
ment, a trenurilor de sport și 
a eresurilor de joacă pentru 
cooit Astfel de amenajări se 
concentrează în zone destinate 
acestui scop.

Depozitarea, aruncarea sau 
evacuarea reziduurilor menajere 
ș; inaustoiale in interiorul ase- 
rfrfî'vr omenești «i in jurul a- 
cestora sint permise numai în 
1.- tarile destinate acestui «cop si 
cu respectarea reglementărilor 
egale.

Art. 37. Este interzisă circula
ția mijloacelor de transport care 
el.minâ subatanțe poluante pes
te limitele stabilite prin nOr’ 
mele legale.

Se poate interzice temporar 
sau permanent accesul tuturor 
autovehiculelor sau numai al u- 
nor categorii de autovehicule 
in anumite zone aglomerate, de 
lecuit sau destinate odihnei și 
agrementului

Art. 38. Producerea de zgo
mote cu intensități peste limi
tele admisibile, stabilite prin 
normele legale, este interzisă.

Organizațiile socialiste de stat, 
cooperatiste și alte organizații 
obștești, precum și persoanele 
fizice sint obligate să ia măsuri 
pentru reducerea sub limitele 
admisibile a intensității zgomo
tului produs de instalațiile și 
utilajele industriale și de con
strucții, mijloacele de transport 
și alte surse producătoare de 
zgomot.

Art. 39. Comitetele executive 
ale consiliilor populare jude
țene. municipale, orășenești și 
comunale, vor avea In vedere 
realizarea treptată a devierii 
circulației de mare intensitate 

în afara zonelor populate, pre
cum și a altor măsuri și lucrări 
pentru reducerea zgomotului 
produs de mijloacele de trans
port.

Art. 40. Organele de stat care, 
potrivit legii, efectuează con

Capitolul III
SARCINI CE REVIN ORGANELOR 

CENTRALE Șl LOCALE
ALE ADMINISTRAȚIEI DE STAT, 
ORGANIZAȚIILOR COOPERATISTE 
Șl ALTOR ORGANIZAȚII OBȘTEȘTI

Art. 41. înfăptuirea politi
cii partidului și statului cu pri
vire la protecția mediului în
conjurător se realizează de mi
nistere. celelalte organe centra
le si comitetele executive ale 
consiliilor populare județene și 
al municipiului București.

Art. 42. Ministerele, celelalte 
organe centrale, organele locale 
ale administrației de stat, orga
nizațiile cooperatiste și celelalte 
organizații obștești, care au in 
subordine unități economice și 
sociale a căror activitate poate 
dăuna mediului înconjurător, au 
următoarele sarcini i

a) să stabilească și să aplice 
măsurile ce se impun pentru 
desfășurarea activității unități
lor existente, cu respectarea 
normelor legale de protecție a 
mediului înconjurător ;

b) să asigure, pentru noile 
investiții, concomitent cu des
fășurarea lucrărilor de cerce
tare și proiectare a tehnologii
lor de producție, determinarea 
c j Drecizie a nocivității poluan
ților rezultați, precum și stabi
lirea și includerea in proiecte a 
procedeelor de reținere sau 
neutralizare a acestora :

c) să ia măsuri ca la stabili
rea amplasamentelor pentru 
noile obiective și capacități de 
producție sâ se asigure proteja
rea, cu precădere, a așezărilor 
omenești :

d) sâ prevadă. în calitate de 
beneficiari de investiții, mij
loacele materiale ,și financiare 
necesare pentru asigurarea res
pectării normelor legale cu pri
vire la protecția mediului în
conjurător ;

e) să a măsuri ca, la întocmi
rea graficelor de eșalonare a 
investițiilor și în executarea 
acestora, constructorii și bene
ficiarii sâ stabilească și să rea
lizeze darea în funcțiune a 
mijloacelor pentru protecția 
mediului înconjurător. conco
mitent cu obiectivele, capacită
țile și acțiunile de investiții 
productive sau social-culturale;

f) să asigure funcționarea la 
parametrii proiectați și perfec
ționarea instalațiilor, utilajelor 
si dispozitivelor de protecție a 
mediului înconjurător ;

g) să ia măsuri ca personalul 
unităților din subordine să-și 
însușească cunoștințele de 
protecție a mediului înconjură
tor in legătură ou activitățile pe 
care le desfășoară.

Art. 41 Conducerile ministe
relor și celorlalte organe cen
trale ale administrației de stat, 
conducerile unităților socialiste, 
comitetele executive aie consi
liilor oopulare care au în su
bordine unități ce desfășoară 
activități economico-sociale, 
răspund direct de respectarea 
prevederilor legale privind 
conservarea, folosirea rațională 
si regenerarea resurselor natu
rale, de găsirea căilor pentru 
readucerea în circuitul econo
mic a reziduurilor valorifica
tele, de echiparea unităților cu 
instalații oentru reținerea și 
neutralizarea poluanților. pre
cum și de resoectarea celorlalte 
măsuri privind protecția mediu
lui înconjurător.

Art. 44. Ministerul Sănătății 
are următoarele râsDunderi cu 
privir? la protecția mediului 
înconjurător i

a) urmărește evoluția stării 
de sănătate - populației în 
relație cu modificările calității 
factorilor mediului înconjură
tor ;

b) stabilește, din punct de 
vedere al protecției sănătății 
populației. norme de igienă 
privir.d limitele maxime ad
misibile ale substanțelor po- ‘ 
luante si zgomotului din me
diul înconjurător, precum si 
cor.dițiil? de potabilitate ale 
apei destinate satisfacerii ne
voilor populației ;

c) stabilește, împreună cu 
Ministerul Agriculturii, Indus
triei Alimentare și Apelor, Mi
nisterul Economiei Forestiere și 
Materialelor de Construcții și 
Ministerul Minelor, Petrolului 
și Geologiei, norme de institui
re a perimetrelor de protecție a 
stațiunilor balneare și climati
ce, precum și de protecție a 
fondului balnear :

d) propune măsuri de preve
nire și combatere a poluării 
mediului înconjurător în vede
rea protejării sănătății popula
ției ;

e) controlează, prin organele 
sale de specialitate, respectarea 
normelor de igienă privind me
diul înconjurător.

Art. 45. Ministerul Agricul
turii, Industriei Alimentare și 
Apelor stabilește norme speci
fice și reglementări corespun
zătoare în aplicarea legii și 
asigură controlul în domeniul 
protecției solului, utilizării pes- 
ticidelor și altor substanțe chi
mice în procesele de producție 
din agricultură, al protecției 
fondului piscicol și al aplicării 

trolul nivelului de zgomot pro
dus de mijloacele de transport, 
dispozitive și instalații de orice 
fel vor autoriza funcționarea 
acestora numai dacă sînt întru
nite condițiile tehnice de pro
tecție împotriva zgomotului.

măsurilor fitosanitate și sani- 
tar-veterinare.

Art. 46. Consiliul Național al 
. Apelor elaborează norme spe
cifice cu privire la calitatea 
apelor, reglementează condițiile 
de autorizare a evacuării și 
injectării de ape uzate și alte 
materii care pot prpduce po
luarea apelor, urmărește siste
matic calitatea apelor și exer
cită, în condițiile legii, contro
lul aplicării măsurilor de bună 
gospodărire și de protecție a 
calității apelor.

Art. 47. Ministerul Minelor, 
Petrolului și Geologiei stabi
lește măsurile necesare pentru 
protecția zăcămintelor minerale 
utile și asigură controlul res
pectării normelor de protecție 
a subsolului

Ari 48. Ministerul Industriei 
Chimice va stabili și aplica 
tehnologii îmbunătățite de pro
ducere a carburanților și lubri-

* fianților, actualizînd standardele 
de calitate ale acestora, po
trivit normelor de prevenire a 
poluării aerului.

Ministerul Industriei Chimice, 
în colaborare cu Ministerul 
Agriculturii, Industriei Alimen
tare și Apelor și Ministerul Să
nătății va organiza cercetarea 
și producerea de pesticide cu 
un grad redus de nocivitate 
pentru om și mediul înconjură
tor. cu remanență cît rhai re
dusă în sol și în produsele 
agroalimentare, în scopul res- 
trîngerii utilizării și înlocuirii 

? pesticidelor puternic toxice și 
cu efect remanent îndelungat.

Art. 49. Ministerul Industriei 
Construcțiilor de Mașini Unelte 
și Electrotehnicii în colaborare 
cu Ministerul Industriei Con
strucțiilor de Mașini Grele și 
cu celelalte ministere și orga
ne centrale interesate, vor or
ganiza asimilarea și producerea 
în țară a utilajelor, instalațiilor 
și dispozitivelor d° protecție a 
mediului înconjurător și a apa
ratelor de măsură și control al 
poluării mediului.

Art. 50. Consiliul Național 
pentru Știință și Tehnologie, în 
colaborare cu ministerele, alte 
organe centrale. Academia Re
publicii Socialiste România, 
celelalte academii de științe și 
institutele de învățămînt su
perior. asigură, pe bază de pro
grame prioritare, dezvoltarea 
cercetărilor cu privire la pro
tecția mediului înconjurător.

Prin aceste programe vor fi 
promovate. rn special, tehnologii 
de producție prin care să se 
reducă poluarea la sursă, proce
dee de recuperare și valorifi
care a substanțelor reziduale 
utilizabile, procedee eficiente de 
reținere sau neutralizare a po- 
luanților, precum și cercetări 
privind cunoașterea mecanisme
lor echilibrului ecologic.

Art. 51. Ministerul de Inter
ne. prin organele de specialitate 
ale miliției, asigură controlul 
concentrației poluanților din 
gazele eșapate și intensitatea 
zgomotului produs de autovehi
cule la garaje, ateiiere de re
parații și întreținere și pe dru
murile publice, reținind certifi
catele de înmatriculare ale 
autovehiculelor care depășesc 
normele legale de protecție a 
mediului pînă la remedierea 
cauzelor care au determinat 
aceasta și luînd măsuri în 've
derea aplicării și altor sanc
țiuni prevăzute de legile în vi
goare.

Art. 52. Comitetele executive 
ale consiliilor populare județe
ne, municipale, orășenești și 
comunale au, în domeniul pro
tecției mediului înconjurător, 
următoarele atribuții :

a) adoptă, în colaborare cu 
organele centrale de speciali
tate, măsurile ce se impun pen
tru protecția mediului înconju
rător ;

b) controlează modul cum 
organizațiile socialiste îndepli
nesc măsurile stabilite și folo
sesc fondurile de investiții des
tinate protejării și îmbunătățirii 
calității factorilor de mediu ;

c) elaborează măsurile spe
cifice cu privire la protecția 
calității factorilor naturali și a 
celor creați prin activități u- 
mane ai mediului înconjurător 
din interiorul așezărilor ome
nești și din jurul acestora ;

d) organizează și răspund de 
salubrizarea orașelor și comu
nelor, amenajarea și întreține
rea spațiilor verzi, a parcuri
lor, oglinzilor de apă, străzilor, 
drumurilor și podurilor și al
tele ;

e) analizează modul cum se 
aplică prevederile legale cu pri
vire la protecția mediului în
conjurător și raportează, perio
dic, consiliilor populare.

Art. 53. Se reoomandă Uniu
nii Generale a Sindicatelor șl 
celorlalte organizații obștești să 
militeze pentru formarea unei

(Continuare în pag. o IV^a)
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opinii de masă în rîndurile oa- 
nenilor muncii în ceea ce pri
vește respectarea reglementări
lor referitoare la protecția me
diului înconjurător.

Art. 54. Se recomandă Uniunii 
Tineretului Comunist și Consi
liului Național al Organizației 
Pionierilor să organizeze ac
țiuni pentru cunoașterea de că
tre tineret și copii a surselor 
de degradare a mediului și a 
mijloacelor ce combatere și să 
sprijine organele și organiza
țiile de stat și cooperatiste 
pentru luarea măsurilor pri
vind protecția mediului încon
jurător.

Art. 55. Presa, radioul și tele
viziunea vor asigura informa
rea largă a publicului cu pri
vire la fenomenele de poluare 
a mediului înconjurător și la 
măsurile necesare pentru înlă
turarea lor, contribuind la

Capitolul IV
COORDONAREA ACTIVITĂȚII 

DE PROTECȚIE A MEDIULUI 

ÎNCONJURĂTOR
Art. 57. Coordonarea și în

drumarea in mod unitar a ac
tivităților de protecție a me
diului înconjurător se asigură 
de Consiliul Național pentru 
Protecția Mediului înconjură
tor, organ subordonat. Consiliu
lui de Miniștri.

Art. 58. Consiliul Național 
pentru Protecția Mediului în
conjurător este format din oa
meni de știință, cercetători, 
proiectanți, cadre didactice, in
gineri și alți specialiști a căror 
activitate este legată de pro
blemele protecției mediului În
conjurător, reprezentanți ai 
oonducerilor unor ministere, 
altor organe centrale, ai Aca
demiei Republicii Socialiste 
România, ai academiilor de ști
ințe și ai unor organe centrale 
ale organizațiilor cooperatiste și 
altor organizații obștești, pre
cum și unii membri ai organe
lor teritoriale pentru protecția 
mediului înconjurător.

Ari. 59. Organizarea, funcțio
narea și componența Consiliu
lui Național pentru Protecția 
Mediului înconjurător se stabi
lesc prin decret cu putere de 
lege.

Art. 60. Consiliul Național 
pentru Protecția Mediului în
conjurător analizează rezulta
tele acțiunilor întreprinse pen
tru protecția mediului încon
jurător și prezintă Consiliului 
de Miniștri propuneri cu pri
vire la direcțiile și principalele 
măsuri de îmbunătățire a acti
vității de protecție a mediului.

Art. 61. Consiliul Național 
pentru Protecția Mediului în
conjurător prezintă Consiliului 
de Stat al Republicii Socialiste 
România rapoarte cu privire la 
realizarea politicii partidului și 
statului în domeniul protecției 
mediului înconjurător.

Art. 62. Consiliul Național 
pentru Protecția Mediului în
conjurător are următoarele a- 
tribuții : 

crearea unui puternic curent 
de opinie și desfășurind o lar
gă activitaU educativă ia acest 
domeniu.

Art. 56. Organele împuterni
cite de lege să exercite con
trolul aplicării măsur/or pen
tru protecția mediului încon
jurător pot aplica contravenții 
potrivit reglementărilor in vi
goare și pot dispune oprirea 
funcționării unor obiective eco
nomico-sociale. total «au par
țial, în situațiile și pe timpul 
în care poluarea produsă de a- 
cestea depășește limitei* legale 
și amenință grav sănătatea 
populației sau creează pagube 
economiei naționale.

întreruperea funcționării este 
precedată de anunțarea or
ganului in subordinea căruia 
se află obiectivul respectiv.

Luarea măsurii de întreru
pere a funcționării au exclude 
posibilitatea aplicării altor 
sancțiuni prevăzute de lege.

a) ooordonează și sprijină ac
tivitatea desfășurată de către 
organele centrale și locale ale 
administrației de stat în dome
niul protecției mediului în
conjurător ;

b) întocmește, cu sprijinul 
celorlalte organe centrale, stu
dii cu privire la mediul încon
jurător, la stadiul aplicării și 
la eficiența masurilor de pro
tecție a mediului și prezintă 
propuneri de îmbunătățire * 
activității in acest domeniu ;

c) elaborează, pe baza prog
nozelor. programe de ansamblu 
cu privire la protecția mediului 
înconjurător și îndrumă minis
terele și celelalte organe cen
trale în elaborarea programe
lor pentru protecția mediului 
înconjurător in domeniile de 
activitate de care răspund ;

d) avizează actele normative 
privind protecția mediului în
conjurător elaborate de către 
organele centrale ale adminis
trației de stat și poate iniția 
proiecte de acte normative in 
acest domeniu ;

e) elaborează, împreună cu 
ministerele și celelalte organe 
centrale, normele cu privire la 
protecția mediului înconjură
tor ;

f) urmărește și analizează 
modul în care organele centrale 
și locale ale administrației de 
stat realizează sarcinile ce le 
revin cu privire la protecția 
mediului Înconjurător;

g) întreține, în domeniul sân 
de activitate, relații de colabo
rare și cooperare cu organizații 
similare din alte state și cu or
ganizații internaționale : asigu
ră. împreună cu organele și 
instituțiile ce desfășoară activi
tăți în domeniul protecție: me
diului înconjurător, pregătirea 
și participarea la acțiuni inter
naționale de specialitate, pre
cum și aplicarea convențiilor 
internaționale în legătură cu 
protecția mediului, la care țara 
noastră este parte.

Art. 63. Pentru îndrumarea și 
coordonarea activității privind 
protecția mediului înconjurător 
pe teritoriile județelor și mu
nicipiului București, se înfiin
țează comisii pentru protecția 
mediului înconjurător, organe 
subordonate Consiliului Națio
nal pentru Protecția Mediului 
înconjurător și comitetelor 
executive ale consiliilor popu
lare județene și al municipiului 
București.

Comisiile pentru protecția 
mediului înconjurător sint nu
mite prin botiriri aie consiliilor 
populare județene și al muni
cipiului București.

în comisiile pentru protecția 
mediului înconjurător sînt nu
miți oame.-.i de știință, cadre 
de cercetare, de proiectare și 
didactice, ingineri și alți spe
cialiști a căror activitate este 
Legată de problemele protecției 
mediului înconjurător precum 
și cadre de conducere ale or
ganelor și organizațiilor de stat, 
cooperatiste fi altor organizații 
obștești.

Art. 64. Coraiaiile județene și 
a municipiului București pen
tru protecția mediului încon
jurător au următoarele atribu
ții principale :

a) coordonează și îndrumă 
activitatea de protecție a me
diului incon j ura tor pe teritoriul 
județelor și al municipiului 
București ;

b) întocmesc, cu sprijinul al
tor organe de pe teritoriul res
pectiv. studii cu privire la e- 
voluția calității factorilor de 
mediu și fac propuneri de mă

Capitolul V

SANCȚIUNI>

Ari. M. încdkarm dispee.U- 
lor legale cu prmre ia protec
ția medjul-x tacoojurătae •- 
trage răspunderea matertalâ. 
disciplinară, adm: ". strativă. pe
nală sau civilă, după caz.

Art. 67. Evacuarea in a mo
șieri a substanțelor dăunătoare 
sub formă de gaze. vapori, 
aerosol., particule soit de. pre
cum și producerea de zgomote 
peste limitele «tataLte de nor
mele legale, care pun in pericol 
sănătatea oamenJor sau pro
duc pagube eeonooue; națio
nale, coostltuje infracțiuni și 
se pedepsesc cu inch-soare de 
la 3 luni la 2 ani sau cu a- 
mendă.

An. 68. Depozitarea, arunca

Capitolul VI
DISPOZIȚII TRANZITORII 

SI FINALE
Art 70. La obiectivele ecooo- 

mico-sociale și capac.lăți le de 
producție aflate în funcțiune la 
daU intrării in vigoare a pre
zente: legi fără a avea asigu
rate condiții tehnice pentru 
protejarea calității mediului în
conjurător, se vor construi, ex
tinde sau aduce in stare de 
funcționare corespunzătoare, 
după caz. Instalațiile sau dispo
zitivele necesare combaterii po
luării mediului înconjurător, in 

suri. pe care le supun aprobării 
comitetelor executive ale con
siliilor populare județene și al 
municipiului București;

c) urmăresc și analizează 
modul in care organizațiile so
cialiste de pe teritoriul județe
lor și al municipiului Bucu
rești realizează sarcinile ce le 
revin cu privire la protecția 
mediului înconjurător :

d) sprijină organizațiile so
cialiste din teritoriul respect v 
in determinarea cauzelor care 
duc la modificarea mediului în
conjurător și in stabilirea solu
țiilor- pentru 'înlăturarea aces
tora ;

e) iși spun părerea, sub ra
portul protecției mediului în
conjurător. asupra planurilor 
de sistematizare teritorială a 
localităților urbane și rurale ce 
se întocmesc de organele de 
specialitate de pe cuprinsul ju
dețelor și al municipiului Bucu
rești și a amplasării de noi o- 
biecvlve economico-eociale sau 
extinderii celor existente.

Art 65. Consiliul Național ș: 
comisiile județene și a munici
piului București analizează. în 
plenul lor. modul in care se 
respectă normele legale cu pri
vire la protecția mediului ir- 
cor.jurătoc și, in cazul cind 
constată «bateri, dă mdxatr: 
executorii organizațiilor socia
liste care au încălca: reglemen
tările ta. vioare, pentru luarea 
de măsuri în vederea reapeetâ- 
rii legii, serizind totodată orga
nele competente să ia nâr;r 
de apLcare a ««acțiunilor le
gale.

ta- legale, dac* prin aceasta se 
pune in pertont afctătatea oa
menilor sau se produce o pa
gubă econom ei na^ocaje. con
stituie mfracț.îme < se pe
depsește eu ineJnaaare de la • 
lună la 1 an sau cu amerZ*.

Art. 69. încălcarea dspcsi- 
țxilor cuprinse in ari. • 
aLn. 2. art It alin. 1 F X ari. 
14 ana. X precum și a celor 
cuprinse in art. 35 alm. X con
stituie .ntracțiuni ce se pedep
sesc. după caz. potrivit art. 248 
sau 249 din Coda! penal, dac* 
fapta nu constituie o infrac
țiune mai gravă.

mod eșalonat. potrivit unor 
programe elaborate in acest 
scop de către organele centrale 
ș; locale interesate cu acordul 
Consiliului Național pentru 
Protecția Mediului înconjură
tor.

Art. 7L Prevederile prezentei 
legi intră in vigoare la 90 de 
zile de la publicarea ei în Bu
letinul Oficial al Republicii So
cialiste România.

Din expoziția de fotografii deschisă recent la Casa de cultură a 
studenților din Timișoara.

Foto: ȘTEFAN WEISS

Valori muzicale

studențești
Clujul unrcersitar a găzduit 

Timp de -3 zile o impunătoare 
manifestare muzicală: cea de a 
doua ediție a Festivalului Na
țional al studenților din institu
tele de artă.

Intr-o castă suită de concerte 
rimfomce, camerale, recitaluri 
cocai-nmfonice, aproape 900 de 
șfudenți ai conservatoarelor din 
București, Cluj, lași și Timișoara, 
fecubâților de muzică din Ti- 
•wXM/a» Tg. Ă/turș și Bra^qp, au 
eidenfuit competiție ar-
tt/fci naștorwă. potențialul ar
tistic al raculiâților de mbzică. 
eu atestat load deosebit pe 
cored eu U oro sctuaU iormațule 
rtude.nțețfi in dața muzicală a

Caeul de fete al Conservată- 
rulsu din Cluj, Corul de bărbați 
si Inftstutukn pedagogic din Tg.

Coml de cameră al Fa- 
culUfii de muzică din Timișoara, 
Carul Institutului pedagogic din 
Brașov. Corul Antifonia ă Cori- 
!erta^"^lui din Cluj, formația 
mstrume^aiă ^Camerata Tran- 
Hțntmcg" a Institutului Peda- 

din Tg. Mureș, ansamblul

/wi. 
C*c*est>4 Cârtit a C.ntm- 
zsruim dm București, Orcwtra 
de cameră a Cmuertutomdm dm 
dm. Orchestre de cameră a Fa- 
csdUșh de Muzici dm Timișoara, 
Cotul de cameră ^Animori* al 
Conservatorului din Iași, Corul 
^Gaudeamus” al Conservatorului 
din București, Corul de femei al 
Institutului Pedagogic dtn Tg. 
Mureș, Corul anului III al Con- 
servatarului din București, Corul 
mixt al Facultății de muzică din 
Timișoara, Ansamblul de muzică 
din Timișoara, Ansamblul de su
flători al Conservatorului din 
Cluj, Orchestra simfonică a Con
servatorului din Cluf, — iată 
numele unor ansambluri (la care 
ar trebui să adăugăm numele a 
zeci de tineri soliști' care de
monstrează amplitudinea forțelor 
artistice studențești care au par
ticipat la această competiție mu
zicală națională.

Oricare spectator care a par
ticipat la cele aproape 30 de ort 
de muzică oferite de studenții 
muzicieni ai țării a acut imagi
nea unui front muzical studen
țesc de valoare, a unor forțe 
artistice capabile să dea intr-un 
viitor apropiat, noi perspective 
activității artistice interpretative 
românești.

Oricare muzician care a parti
cipat in sălile casei studenților 
sau Casei Universitarilor din 
Cluj la derularea manifestărilor 
celei de a doua ediții a Festiva
lului Național al studenților de 
la institutele de arta, a acut 
posibilitatea de a participa la 
momente de înaltă vibrație ar
tistică, la evoluția unor formații 
și soliști stăpini pe o remarcabilă 
tehnică interpretativă a unor • •••••• ••••••

tineri artiști capabili să pătrundă 
sensurile unor partituri 0 «d ni 
le redea la înalte cote interpre
tative.

Fără îndoială fiecare din mo
mentele Festivalului studențesc 
merita, ca orice etapă a vieții 
noastre concertistice, consemnări 
speciale, mențiuni mai largi cu 
privire la actualul nivel al evo
luției lor.

Spațiul nu ne îngăduie deed 
citeva concluzii pe ansamblul 
manifestărilor.

Festivalul clujean a însemnat, 
în primul rind, o rampă de lan
sare în viața artistică a unor 
studenfi muzicieni de autoritate 
profesională. Un com ist de teh
nica lui Nicolae Dosa, (anul 11 
București), un violoncelist de 
pregătirea lui George Georgescu 
(anul IV București), un cîntăreț 
de talia lui Gheorghe Crăsnaru, 
lanul V București), (și la care 
am putea adăuga toată lista

, A doua ediție a 
Fe>ti,alal«i Națioaal
al ttaAcațilw dn

L^iattrtitele d« arta

premusnților festivalului), mnt 
artiști capabili să apară le ora 
actuală cu succes pe orice sală 
de concert a țării — ș-i este desi
gur necesar ca numele lor să 
intre pe agenda de programări 
a instituțiilor muzicale, să-și ca
pete locul meritat pe estradele 
solistice ale țării.

Festivalul studenților institu
telor de artă a demonstrat în al 
doilea rind locul cu totul deo
sebit pe care-l au in viața uni
versitară formațiile corale, an
samblurile instrumentale studen
țești.

Evoluțiile din cedrul Festiva
lului ne-au arătat că fiecare for
mație reprezintă nu numai un 
laborator de artă interpretativă 
în care studenții îșt însușesc le
gile cîniatului in ansamblu, ele
mente de bază ale repertoriului 
cocul și orchestral d și formații 
de autentică măiestrie artistică.

Orchestra „Camerato" a Con
servatorului „Ciprian Porumbe^- 
cu“, corul .Animori" al Conser
vatorului ..George Enescu**, Co
rul „Antifonia* al Conservatoru
lui „Gh. Dtmaa, sint ansambluri 
omogene, dispunînd și de o po
zitivă direcționare repertorială.

Remarcabile ni 6-au părut, 
în al treilea rind, calitatea pre
zențelor în Festival a formațiilor 
studențești din Timișoara. In
tr-un centru fără conservator, 
fără un institut muzical speciali
zat, studenții timișoreni au reu
șit să se constituie în ansambluri 
care mărturisesc o adîncă dorință 
de a se apropia de marile va
lori muzicale.

Sub acest titlu simbolic vor 
evolua de acum încolo mani
festările expoziționale ale Ce
naclului tineretului din U.A.P. 
Se înțelege că limitarea parti
cipărilor la limita de vîrstă de 
35 de ani este, și ea, simboli
că, justificînd mai mult do
rința de a descoperi un gene
ric sugestiv. Prima manifestare 
a membrilor cenaclului aflat 
într-o nouă formulă de orga
nizare este găzduită la subsolul 
galeriilor de artă „Orizont3, 
spațiu afectat în viitor exclusiv 
tinerilor. Această manifestare 
reunește într-un perimetru te
matic destul de larg — „Iposta
ze figurative3 — desene și gra
vuri, realizate de 15 tineri ar

O mențiune specială ar meri
ta-o în al patrulea rind, efortu
rile deosebite pe care le-au de
pus formațiile pentru a se pre
zenta în acest Festival cu lucrări 
reprezentative ale repertoriului 
național românesc, clasic și con
temporan.

De la o pagină mai puțin cu
noscută a literaturii solistice ro
mânești — Concertul pentru 
vioară si orchestră de Eduard 
Caudella, unul din Cvartetele 
pentru coarde de C. Dimitrescu 
și Suita pentru orchestră de 
cameră de Sabin Drăgoi, la ci
clul „Cîntecelor de joc“ de Si
gismund Toduță, Madrigalele pe 
versuri de Lucian Blaga, de Tu
dor Jarda, Miorița de Paul Con- 
stantinescu, Sonata pentru flaut 
și pian de Cornel Țaranu, Trei 
dansuri din Ardeal de Achim 
Stoia — agenda Festivalului 
studențesc a propus ascultători
lor o reală antologie a creației 
muzicale de toate genurile, din 
cele mai diferite epoci de crea
ție artijrtică.

Binevenite ar fi fost, din acest 
punct de cedeze integrarea în 
suita manifestărilor a citorta 
lucrări capabile sâ demonstreze 
efervescența șantierului compo
nistic studențesc. Studioul Con
servatorului bucureștean ne-a 
propus de citeva ori in această 
stagiune să audiem citeva lucrări 
ale studenților claselor de com
poziție în interpretarea colegilor 
lor de la clasele instrumentale 
sau a ansamblurilor studențești. 
N-ar fi fost oare util ca tntr-o 
viitoare competiție muzicală uni
versitară, „studenții compozitoi U 
să-și găsească locul în agendele 
de concert ?

In sfirșit, trecind in revistă 
manifestările actualei ediții a 
Festivalului Național al studen
ților de la institutele de artă ar 
trebui să menționăm locul deo
sebit al unor tinere cadre didac
tice (asistenți, lectori), în consti
tuirea și în îndrumarea unor 
orchestre și coruri.

Interesant ar fi desigur ca in 
strădania noastră de a contura 
ansamblul preocupărilor universi
tare, la o viitoarg ediție, Festi
valul studenților artiști să ne 
ofere ji posibilitatea de a urmă
ri evoluția unora dintre studenții 
claselor de dirijat coral și or
chestral.

Dinamică confruntare a forțe
lor noastre artistice, cea de a 
doua ediție a Festivalului Națio
nal al studenților din institutele 
de artă, organizată sub egida 
Ministerului Educației și Învăță
mântului și Uniunii Asociațiilor 
Studenților Comuniști din Ro
mânia — a reprezentat, dincolo 
de un remarcabil schimb de ex
periență universitară, un eveni
ment de prim ordin în viața mu
zicala a țării.

IOSIF SAVA

tiști plastici. Alături de artiști 
cu o personalitate cert contu
rată ca : Horia Bernea, Barbu 
Nițescu, Marin Gherasim, Ni
colae Krasovski, Valeriu Popa, 
participă în expoziție și artiști 
încă insuficient cunoscuți pu
blic, artiști aflați într-un sta
diu de formare, de cristaliza
re (loan Grigorescu, Matei Lă- 
zărescu. Florina Lăzărescu, Dan 
Alexandru Ionescu. Mihai Micu, 
Alma Rusescu, Georgeta Bo- 
rusz. Aurel Burlacu, Chira A- 
lexandru, Gheorghe Coclitu). 
Prima constatare pe care o fa
cem privește acuratețea execu
ției, grija de a demonstra o 
rigoare profesională, reală fi
rește în sensul limitat al cu-
vîntului, doar o rigoare care a- 
bate momentan atenția creato
rului de la implicațiile de sub
stanță ale demersului său (mai 
atent la cum exprimă decît la 
ce exprimă), care, uneori, îl si
tuează pe trasee stilistice și vi
ziuni exploatate, pînă la nive
lul unui manierism al gravurii. 
Faptul în sine nu are darul de 
a neliniști. Perioadele de afir
mare sînt însoțite de obsesia 
dobîndirii unui limbaj plastic 
adecvat, de constituirea unui 
alfabet capabil sâ exprime 
nuanțat Intențiile tînărului, de- 
vansînd inevitabil uneori as
pectele mai grave ale medita
ției artistice. Ceea ce se cuvine 
subliniat credem în acest caz 
sînt premisele, semnele unor 
certe vocații, fuga de diletan
tism și facilitate, complicarea 
problemelor impuse rezolvării. 
Poate că nu întîmplător iniția
torii acestei expoziții au început 
prmtr-o expoziție de desen și 
gravură, printr-o expoziție deci 
ce își asociază ideea de școală 
(în sensul în care desenui este 
o dificilă și complicată scoală 
a oricărei configurări artistice), 
ce impune un domeniu de mare 
dificultate tehnică — gravura. 
Ne-au atras atenția în expozi
ție nu numai lucrări închegate, 
expresive în sine, ci și sensuri 
mai largi în care se încadrea
ză cît de cît programatic, de
mersul unor tineri artiști. Unii 
folosesc de pildă un figurati- 
vism marcat, într-un montaj de 
imagini ce apelează prin tipica 
succesiune temporală, printr-un 
specific dinamism, la tehnica 
cinematografică, la viziunea re
portajului sau documentarului 
cinematografic. Imaginea figu
rativă caută deci ipoteza coti
diană, nu ocolește o anume 
franchețe și brutalitate in ex
punerea faptelor („Noaptea" de 
loan Grigoretcu). Alteori ima
ginea figurativă este mlnuit* 
prin suprapuneri «au juxtapu
neri (mai mult sau mai puțin 
tranșante, disimulate sub zodia 
nepretențioasă a crochiului), în
tr-un fel prin procedee, speci
fice în surprinderea fluxului 
memoriei afective. Ne gîndim 
aici la delicatele, gracilele lu
crări, nu lipsite de romantic li
rism semnate de Matei Lăză
rescu („Jurnal”) și Florina Lă- 
zăreseu („Imagini — amintire*4). 
O altă categorie de tineri ar
tiști se înscriu unei viziuni ex
presioniste, fie unui expresio
nism situat la un nivel strict 
formal (ce cultivă contrastele, 
dialogul zgomotos dintre alb și 
negru, linia aspră, tensionată 
ca în lucrările lui Dan Alexan
dru Ionescu — „Măști3, sau 
Alma Rusescu — „Portrete”), 
fie unui expresionism ce im
plică universul afectiv ți spi
ritual a personajelor, un co
mentariu, un dișcurs caracte
ristic asupra condiției umane, 
o idee căreia i se subordonează 
materia ilustrativă. Am cita 
mai ales pe Gheorghe Coclitu 
(„Mireasă3, „Compoziție") ce a- 
pelează la un ton grav, drama
tic, apropiat de cel al gravurii 
expresioniste germane, pe Au
rel Burlacu („Oglinzile, „Găi
na de Crevedia**), pe Nicolae 
Krasovschi („Compoziție") și 
Valentina Popa („Vițelul de aur 
și alte lucruri necesare unei 
civilizații*4) ce exploatează în 
special filonul satiric al viziu
nii amintite.

C. R. CONSTANTINESCU

Un util schimb de opinii înaintea unei acțiuni practice.
Foto: EM. ISOPESCU

(Urmare din pag. I)

sem habar, am studiat documen
te de partid pe care aveam im
presia că le știu bine. Au ur
mat instruiri, teste... Cînd am 
sfirșit această etapă a pregăti
rii teoretice — toți am urmat 
de altfel același, drum — aveam 
impresia că sintem tobă de 
carte și că munca în organizații 
se află deja la degetul nostru 
cel mic.

Red : Trebuie să înțelegem 
că această impresie s-a spulbe
rat ia contactul cu munca prac
tici in organizații ?

Aurel Cliciovan : Și da și nu. 
Contactul nostru cu organiza
țiile nu s-a produs în mod bru
tal. Eu, spre exemplu, mi-am 
preluat munca de la un coleg 
care mi-a explicat specificul or
ganizațiilor, mi-a caracterizat 
cameniî cu care aveam sâ lu
crez, mi-a recomandat punctele 
in care va trebui să insist.

Elena Munteanu : Eu am mers 
pentru prima oară în organiza
ții însoțită fiind de secretarul 
de resort, care m-a prezentat 
peste tot. ca sâ mă cunoască 
lumea.

Matei Krebs : înainte de a 
pleca in sectorul meu, secreta
rul de care aparțin m-a luat pe 
teren și m-a obligat să notez 
tot ceea ce face el. Ca un uce
nic.

Red : Pe scurt, aceasta uce
nicie a fost pentru toți cea de 
a doua etapă a pregătirii. Și, 
pare-se, pentru moment, și ul
tima.

Aurei Buda : Am intrat în

.Jinja-ntîi3 într-o perioadă 
foarte încărcată din viața orga
nizațiilor : adunările generale și 
conferințele de dare de seamă 
și alegeri. Am primit, printre 
altele, organizația din comuna 
Moneasa. Celor de aici le plă
ceau mai mult frazele bombas
tice și mai puțin activitatea în
săși. Am considerat că cel mai 
bun principiu este următorul :

Aurel Cliciovan : Mai întâi, 
lipsa de experiență. Apoi, apli
carea incorectă a instrucțiuni
lor. Adică, aș vrea să subliniez 
că realitatea oferă o varietate 
de nuanțe care nu se încadrează 
în bloc în paragrafele teoretice.

Red : V-ați intors, deci, la 
masa de studiu.

Matei Krebs : Consider că 
fftudiul individual, permanent

unitate productivă ?
Elena Munteanu: Păi, c$ să 

caut acolo ? Eu răspund de 
școli.

Viorel Țenea : Aceasta este o 
greșeală. Specializarea îngustă 
Închide orizonturile de care a- 
vem atîta nevoie. Nu sîntem ac
tiviști ai unui domeniu, ci ai or
ganizației U.T.C.

Red: Și totuși, într-un anu

TlNĂRUL
întîi îndrum și învăț și de-abia 
apoi controlez. Am stat de vor
bă cu tot satul — cooperatori, 
muncitori, elevi, milițian, paz
nici de noapte — și apoi am su
gerat comitetului U.T.C. pro
grame concrete de activitate, 
conforme cu posibilitățile și ne
cesitățile existente. Am vorbit 
direct cu mulți -uteciști și ne-am 
înțeles asupra unor acțiuni des
pre care nici nu bănuiau că se 
pot organiza. Dacă vreți, le-am 
forțat puțin încrederea în pro
pria organizație.

Viorel Țenea : Desigur, ne pu
tem lăuda cu multe reușite în 
chiar acest început de activitate. 
Dar am fost puși și în situații 
dificile. Și eu și colegul Clicio
van a trebuit să amînăm adu
nări generale care nu fuseseră 
organizate în mod corespunză
tor.

Re<J : Care a fost greșeala co
misă în situația respectivă ?

ACTIVIST U.T.C.
și la parametri constant supe
riori este un dat al muncii de. 
activist. Nu trebuie înțeleasă 
numai litera legii, ci și spiritul 
ei.

Viorel Țenea : în completare, 
de mare folos ne-au fost indi
cațiile oferite de activiști cu ex
periență. soluțiile lor practice.

Red : Este de observat că a- 
runcăm o parte din eșecuri în 
spinarea lipsei de experiență. 
Cît adevăr este în această jus
tific e?

Elena Munteanu : Uneori mă 
simt vinovată și nu-mi dâu spa- 
ma unde am greșit. Eu am ve
nit direct din învățâmînt la sec
torul școli și credeam că noua 
mea muncă Vă fi o prelungire, 
o amplificare a activității obș
tești pe care o depusesem. Dar 
nu este chiar așa. Cred că îmi 
lipsește într-adevăr experiența.

Red : A|i pătruns vreodată 
într-o organizație U.T.C. dintr-o

me sens, muncă dv. de acum 
este e prelungire și o amplifi
care a unor preocupări ante
rioare. Mă gîndesc la proiectele 
și acțiunile pe care le aveați în 
activele obștești în care afi lu
crat. Pe acestea le-ați părăsit ?

Aurel Buda : încă de cînd 
eram secretar U.T.C. la una din 
secțiile Uzinei de strunguri se 
lansase în uzină o inițiativă : 
„Trofeul calității și productivi
tății3. Un trofeu care lunar stă
tea Pe mașina celui mai conști
incios tînăr muncitor din uzină. 
Aic|, lâ comitetul județean, am 
amplificat aceasta inițiativă —• 
cu efect constatat ca extrem de 
mobilizator — la nivelul tuturor 
întreprinderilor din județ.

Viorel Țenea : Lucrez la re
gulamentul și tematica unui 
concurs pentru-tineret întitulat 
„D^tașam^htul Păuliș'3 menit

să facă mai bine cunoscute u- 
teciștilor arădeni eroicele fapte 
de arme ale școlii de subofițeri 
de infanterie de la Radna în 
timpul insurecției naționale din 
toamna anului 1944. în plus, ca 
gest pios de aleasă amintire, cu 
fondurile realizate vom înălța 
Un monument închinat acestor 
eroi.

Aurel Cliciovan : Mă ocup în 
mod special de sectorul turism, 
de care mă ocupam, într-un fel, 
și mai jnainte. Am constatat că 
nu toate organizațiile din muni
cipiu cunosc excursiile pe care 
le programăm. Am tipărit afișe 
volante care sînit transmise în 
tot Aradul. Excursii tematice 
se făceau puține. Le-am înmul
țit. Turismului, ln general, 1 
făcea puțină propagandă — și 
aceea destul de costisitoare. Am 
propus organizațiilor U.T.C. ca 
îa co-lțurile turistice să nu mai 
afișeze niște poze colorate înT 
tîmplătoare ci chiar fotografiile- 
pe care ]e realizează înșiși ute- 
ciștii organizației în drumețiile 
lor. Eficiența acestor măsuri s-a 
simțit aproape instantaneu.

Matei Krebs : Desigur, noi ve
nim cu. gîndurile și ambițiile 
noastre frumoase în această 
muncă. Dar. aș zice, nu încer-. 
căm să depășim ne nimeni. Do
rim sâ fim umătr la umăr cu 
toți colegii noștri în această 
muncă minunată care se nu
mește educație — cu tot ce în
seamnă ea : conștiință politică, 
dragoste de patrie, muncă, via
ță, activizarea întregului tine
ret ca un tot conștient și pu
ternic.
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PRIMIRI LA TOVARĂȘUL 
NICOLAE CEAUSESCU

• Ministrul afacerilor externe al R. P. Congo

TELEGRAME
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste 

România, NICOLAE CEAUȘESCU, a trimis președintelui Repu
blicii Sierra Leone, SIAIfA STEVENS, următoarea telegramă:

Cu prilejul celei de-a doua aniversări a proclamării repu
blicii am plăcerea de a vă transmite, în numele Consiliului de 
Stat, al guvernului» și.poporului român și al meu personal, sin
cere felicitări și cele mai bune urări de bunăstare și progres 
pentru poporul leonez.

îmi exprim convingerea că relațiile de prietenie și colabo- 
rare/dintre țările și popoarele noastre vor cunoaște, în viitor, 
uri curs ascendent. y

(Urmat» din pag. I)
irea socialismului și propășirea 
țărilor lQr și-au găsit expresia 
concretă și în cooperarea eco
nomică reciproc avantajoasă, 
domeniu în care există încă 
largi posibilități ce trebuie și 
pot fi concretizate prin proiec

Toastul tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Aș dori să-mi exprim satis

facția pentru vizita pe care to
varășul ministru o face în Ro
mânia, pentru relațiile bune 
dintre țările noastre. Doresc, 
de asemenea. să mulțumesc 
pentru mesajul de prietenie 
transmis.

îmi amintesc cu plăcere de 
vizita pe care am făcut-o în 
Republica Populară Congo, de 
convorbirile avute cu președin
tele N’Gouabi, pe care îl aș

Toastul ministrului CHARLES
Țin să vă mulțumesc dum

neavoastră, tovarășe președin
te, tovarășului ministru al afa
cerilor externe, pentru invitația 
de a vizita România, pentru 
calda și prieteneasca primire 
care ne-a fost rezervată în fru
moasa și marea dumneavoastră 
țară. Așa cum spuneam, am so
sit la dumneavoastră cu indi
cația din partea tovarășului 
Marien N’Gouabi de a întări 
legăturile de prietenie și coo
perare ce există atât de fericit 
între cele două țări ale noas
tre și pe care vizita dumnea
voastră la Brazzaville, tovarășe

• Secretarul general adjunct
al 0. N. U.

(Urmare din pag. I)
asupra problemelor populației 
și, în general, ale progresului 
condiției de existență umane, 
precum și la lucrările pregăti
toare ale Conferinței mondiale. 
Secretarul general adjunct al 
O.N.țJ. a remarcat ambianța fa
vorabilă pe care o oferă capi
tala României pentru conlucra
rea internațională, climat ce 
rezultă din optimismul, liber
tatea și încrederea ‘ 
poporului român.

Au fost discutate, 
nea, unele aspecte 
ce revine O.N.U. și 
lor sale în domeniul colaborării 
internaționale, în asigurarea

în viitor a
de aseme- 
ale rolului 
organis-me-

CONFERINȚE DE PRESĂ
• M.nistrul afacerilor

Miercuri după-amiază, minis
trul afacerilor externe al Repu
blicii Populare Congo s-a în
tîlnit cu reprezentanții principa
lelor cotidiene bucureștene, ai 
Radioteleviziunii și Agerpretu- 
lui, cu corespondenți ai presei 
străine.

Relevînd că în timpul vizitei 
a avut numeroase contacte și 
convorbiri cu ministrul de ex
terne român, cu membri ai con
ducerii de stat, oaspetele a ex
primat sentimentele sale de gra
titudine pentru întrevederea a- 
cordată de președintele Consi
liului de Stat al României. Im
presiile mele sînt excelente, iar 
convorbirile au fost foarte fruc
tuoase. Cooperarea dintre țări
le noastre, a subliniat Charles 
David Ganao, a fost stabilita, 
în liniile ei mari, încă în anul 
trecut, cînd președintele Nicolae 
Ceaușescu a făcut o vizită la 
Brazzaville. Perspectivele sînt 
foarte numeroase și se anunță 
a fi foarte interesante pentru 
ambele părți. Relațiile dintre 
șutele noastre, țări în curs de 
dezvoltare, sînt relații privile
giate, deoarece opțiunile Româ
niei și Republicii Populare Con-

• Secretarul general adjunct al 0. N. U..
Miercuri după-amiază, la Cen

trul de informare al O.N.U, din 
București a avut Ioc o confe
rință de presă în cadrul căreia 
Antonio Carillo Flores, secretar 
general adjunct al O.N.U., se
cretar general al Congresului 
mondial al populației, s^a refe
rit, într-o scurtă alocuțiune in
troductivă, la Congresul mon
dial al populației, care va avei 
ioc anul viitor. Acest Congres — 
a arătat el — este deosebit de 
important, fiind prima reuniune 
majoră la nivel mondial care 
își concentrează atenția asupra 
problemelor ce privesc popu
lația.

Răspunzînd întrebărilor puse 
de ziariști, Antonio Carillo Flo
res a arătat comolexitatea as
pectelor pe care Congresul și-a 
propus să le abordeze în condi-

0 pasiune care valorează milioane
(Urmare din pag. I)

la număr. Te același perete 
cîteva afișe atrăgeau atenția 
asupra celor mai noi inova
ții. Pe unul din ele, numele 
lui loan Avram sub care am 
citit: „Elaborarea de email 
negru colorat la topire, pen
tru piese din fontă. Econo
mii antecalculate de 173000 
lei“. A venit în fabrică în 
1967. De atunci și pînă acum 
inovațiile semnate de el aduc 
fabricii un beneficiu anual 
de aproximativ două milioane 
lei. „Cînd am venit — spune 

te comune, printr-o intensă 
conlucrare.

în cadrul întrevederii au fost 
abordate, de asemenea, unele 
probleme ale vieții internațio
nale.

★
în continuare, tovarășul 

tept cu plăcere să vină în Ro
mânia pentru a continua aceste 
convorbiri. Sper să putem rea
liza in bune condițiuni tot ceea 
ce ne-am înțeles la Brazzaville 
și la București, să găsim noi 
posibilități pentru extinderea 
colaborării noastre. De aceea, 
aș dori să apreciez că vizita 
tovarășului ministru și a celor
lalți tovarăși congolezi consti
tuie un factor important în 
dezvoltarea colaborării noastre.

președinte, le-a însuflețit și le-a 
relansat.

Și întrevederile pe care le-am 
avut noi aici au fost caracteri
zate prin cordialitate priete
nească și sinceritate. Noi am 
trecut în revistă. împreună cu 
ceilalți interlocutori, ansam
blul problemelor care vor per
mite, potrivit voinței noastre, 
de a traduce în fapt toate idei
le generale pe care le-ați e- 
nunțat la Brazzaville.

Vom părăsi frumoasa dum
neavoastră țara convinși că a- 
tit de partea română, cît și de 
partea congoleză, prietenia ?i 

progresului economic ?i «octal 
în lume. In această ordine de 
idei, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a subliniat interdependenta 
dintre problemele populației și 
îmbunătățirea condițiilor eco
nomice și sociale. Lichidarea 
subdezvoltării, corelația dintre 
aceste importante probleme și 
asigurarea dezarmării genera
le, a colaborării $• păcii între 
popoare. Președintele Consiliu
lui de Stat a reafirmat și cu a- 
cest prilej sprijinul activ pe 
care România, ca membră a 
O.N.U., înțelege să-l acorde 
întăririi rolului Națiunilor Uni
te în toate problemele majore 
ce interesează omenirea.

întrevederea s-a desfășurat 
într-o atmosferă cordială.

externe al R.P. Congo
go sînt similare. Vreau să sub
liniez că prietenia care unește 
cele două țări ale noastre este o 
prietenie sinceră și dezinteresa
tă.

Referindu-se la principiile re
lațiilor dintre România și Con
go și care trebuie să guverneze 
raporturile dintre toate statele, 
ministrul afacerilor externe a 
spus : Noi concepem aceste re
lații așa cum le concepe și 
România, adică considerăm câ 
ele trebuie să se bazeze pe ega
litatea între state, pe respectul 
suveranității și integrității te
ritoriale ale fiecărui stat, pe 
neamestecul în treburile inter
ne. pe avantajul reciproc. Cre
dem că dacă aceste principii sînt 
respectate de toate statele care 
compun planeta noastră, vom 
merge cu siguranță spre o lume 
care, pe plan internațional, să 
devină din ce în ce mai demo
cratică, în care să dispară he- 
gemoniile, asigurindu-se as*fel 
promovarea cooperării și înțele
gerii în viața internațională.

în încheiere, domnia sa a mul
țumit, prin intermediul 
pentru căldura cu care 
primit.

presei, 
a fost

diver-țiile existenței unei mari 
sitâți demografice, geografice, 
economice și politice. De ase
menea, vorbitorul a subliniat câ 
acest Congres își va desfășura 
lucrările In spiritul unei largi 
cooperări între state și a respec
tării suveranității naționale.

Vorbind despre contactele 
avute în țara noastră, domnia 
sa a spus : „Astăzi, am avut 
ocazia fericită de a vorbi cu 
Excelența Sa. președintele 
Nicolae Ceaușescu. cu care am 
avut un rodnic schimb de opi
nii. Am avut prilejul să cunosc 
în acest fel eforturile deosebite 
depuse de România pentru con
solidarea păcii, pentru promo
varea unor idei constructive, 
pașnice, în relațiile dintre toate 
statele.

(Agerpres)

Ioan Avram — se importau 
foarte multe emailuri, nu 
existau specialiști în fabrică 
pentru așa ceva. Acum situa
ția s-a schimbat radical. 
Acum, lucrăm în colectiv la 
materializarea unei alte idei • 
emailarea în alb intr-un sin
gur strat. Inițial se punea un 
strat de email de grund pen
tru a face aderența la supor
tul metalic. Am ajuns la un 
singur strat de email la alte 
culori, dar la alb e mai di
ficil, Am găsit totuși un sis
tem nou de tratare a tablelor 

Nicolae Ceaușescu a reținut pe 
oaspete la un dejun.

în timpul dejunului, preșe
dintele Nicolae Ceausescu și 
ministrul Charles David Ganao 
au rostit scurte toasturi.

întrevederea și dejunul s-au 
desfășurat într-o atmosferă 
caldă, prietenească.

Sper că veți putea spune tova* 
rășului Marien N’Gouabi ca vi
zita a avut rezultate bune și 
că. în acest fel, relațiile româ- 
no-congoleze vor cunoaște noi 
progrese.

Doresc să ridic paharul pen
tru dezvoltarea colaborării din
tre România și Congo, in sănă
tatea președintelui Marien 
N’Gouabi, in sănătatea dumnea
voastră tovarășe ministru de 
externe și a celorlalți tovarăși.

DAVID GANAO
cooperarea între popoarele 
noastre vor cunoaște o nouă 
dezvoltare. Ne exprimăm spe
ranța că această prietenie și co
laborare vor fi dezvoltate în 
continuare cu prilejul vizitei 
pe care tovarășul Marien 
N’Gouabi o va efectua în Ro
mânia la amabila dumneavoas
tră invitație.

Ridic paharul în sănătatea 
dumneavoastră, a președintelui 
N’Gouabi, pentru prosperitatea 
poporului român, pentru priete
nia dintre popoarele român și 
congolez.

Corespondență din Kiev,

de la trimisul nostru,
VASILE CÂBULEA

RUG Bl Turneul FIRA '73—juniori

In eșec care, sperăm, nu-i va 
demobiliza pe fotbaliștii noștri

Aseară, ia Kiev, superioritatea 
gazdelor a Josl netă din toate 
punctele <fe5rv«edere. Asta s-a 
văzut $i efin acțiunile de a în
scrie —- între care și o bară — 
pe care, Spre... șansa noastră, 
le-au ratat in. majoritate.

Așa cum recunosc și jucătorii 
și antrenorii, echipa noastră a 
jucat slab. Slab, lent și fără 
luciditate. N-am mai văzut-o 
niciodată jucînd atît de haotic.

în prima parte a meciului un- 
sprezecele nostru a jucat foarte 
retras. Erau momente cînd în 
față nu se afla decît Dumitra- 
che. Cum să realizezi spiritul o- 
fensiv cu un om, doi ? Și cu 
toată această apărare supra
aglomerată, atacanții sovietici 
nu au avut dificultăți. întreaga 
noastră echipă a evoluat sub aș
teptări ; toate compartimentele 
au încă defecțiuni serioase de 
organizare și concepție. Echipa 
nu-i omogenă, nu-i un colectiv 
sudat, jucătorii nu se sprijină, 
nu se suplinesc reciproc și ac
ționează prea mult sub zodia 
hazardului. Nota de eterogeni
tate este evidentă. în plus, este 
îngrijorătoare lipsa de vitalitate 
și ambiție. Troi a fost inexistent. 
Ne mirăm câ după pauză, Mure- 
șan, care în acest meci ne-a a- 
rătat că nu-i mai mult decit

Deschiderea Salonului
republican de desen

și gravură
In prezența a numeroși ar

tiști plastici, a unor iubitori de 
arta, miercuri s-a deschis, în sala 
Dalles, Salonul republican de 
desen și gravură 1973, mani
festare de farg interes, cu tradi
ție în viața noastră culturală.

Actuala expoziție — declara la 
vernisaj sculptorul Ovidiu Mai- 
tec, vicepreședinte al Uniunii 
artiștilor plastici — reunește ceea 
ce este mai valoros și mai repre
zentativ în grafica noastră din 
întreaga țară, caracterul republi
can al manifestării rezultînd nu 
numai din participarea artiștilor 
din principalele centre de crea
ție, cit mai ales < 
nivelul artistic al 
te pe rimeze.

De asemenea, i 
fapt îmbucurător 
unui mare număr 
unor tineri artiști.

din bogăția și 
lucrărilor afta-

considerăm un 
ți prezența 

de opere ale

(Agerpres)

metalice și, in fază de labo
rator, totul merge perfect. 
Vom putea trece, în cel mai 
scurt timp, la aplicarea lui pe 
scară industrială**

Ca student ii plăcea fotba
lul și nu se da nici acum 
înapoi de la o partidă. Are 
doi copii. îi place muzica 
simfonică (Beethoven) și lite
ratura bună, în afară de lite
ratura de specialitate de care 
nu se poate despărți. Este 
propagandist. Agitator. Marea 
lui pasiune rămîne, însă, teh
nica.

R. ULMEANU

Președintele Consiliului de Stai al Republicii Socialiste Româ
nia, NICOLAE CEAUȘESCU, a trimis președintelui Republicii 
Guineea. AHMED SEKOU TOURE, următoarea telegramă :

Aflîna-cu-durere despre gravul accident de cale ferată din 
țara dumneavoastră, care a provocat pierderi de vieți omenești, 
adresez Excelenței Voastre sincere condoleanțe și vă rog să 
transmiteți familiilor îndoliate întreaga noastră compasiune.

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste Româ
nia, NICOLAE CEAUȘESCU, a primit din partea președintelui 
Republicii Federale Germania, GUSTAV W. HEINEMANN, ur
mătoarea telegramă :

Vă mulțumesc pentru salutările și bunele urări transmise cu 
ocazia survolării teritoriului Republicii Federale Germania, la 
10 aprilie, și vă adresez, la rindul meu, aceleași bune urări.

Aștept cu bucurie vizita dumneavoastră oficială în Repu
blica Federală Germania.

Fructuoasă colaborare româno-chileană
Profesorii Miguel Campo, 

rectorul Universității Nordului 
și Hugo Moreno, directorul 
Institutului regional de cerce
tări științifice și tehnologice, 
din Antofagasta, care au făcut 
o vizită în țara noastră — în 
cadrul înțelegerii dintre acest 
centru universitar Chilean și 
institutele politehnic și de pe
trol, gaze și geologie, din 
București — au plecat miercuri 
după-amiază.

Vizita în România mi-a lăsat 
o impresie excelentă — a de
clarat profesorul Miguel Cam
po. Am fost primiți de preșe
dintele Nicolae Ceaușescu și 
consider acest fapt ca o onoare 
deosebită și o expresie foarte 
sinceră a dorinței poporului dv. 
de a dezvolta relațiile statorni
cite între România și Chile. în 
toate domeniile. Transmițînd 

un jucător de divizie inferioară, 
a fost preferat lui Dumitrache. 
Deleanu, depășit de regulă, s-a 
arătat neputincios, la această 
oră inapt pentru națională. Du
mitru a jucat cea mai mare par
te a meciului ca la echipa de 
club care l-a adoptat. Adică ine
ficient Lucescu a jucat și el 
destul de șters. Pescaru nu s-a 
acomodat cu postul de libero ;

ROMANIA
U.R.S.S 0-2

de fapt a fost o permanentă de
rută în jocul apărării noastre.

Despre nenumăratele greșeli 
tehnico-tactice — pase la adver
sar. neangajarea cu convingere 
în lupta cu adversarul etc. — 
nu mai vorbim, s-au văzut pe 
micul ecran.

în acest meci au evoluat 5 de- 
butanți. Vechii titulari nu mal 
au forma care le-a conferit con
sacrarea și valoarea internațio
nală. Repetăm, nu speram în
tr-o victorie asupra echipei Uni
unii Sovietice, atît de bine co
tată pe plan continental. Nu re
zultatul ne îngrijorează — la

(Urmare din pag. I)

factorilor răspunzători de soarta 
producției, deci și a oamenilor.

— Este deosebit de importan
tă calificarea oamenilor — mai 
spunea, pe bună dreptate, mais
trul Ciorăneanu. Dacă omul se 
descurcă bine la locul de mun
că, dacă se încadrează cît mai 
repede in ritmul impus de ce
rințele economice dar și de con
tinua perfecționare a tehnicii, 
atunci va avea indiscutabil și 
satisfacții personale, satisfacția 
realizării sale, a creșterii lui in 
fața propriilor ochi și in ochii 
celor din jur. De cele mai multe 
ori. tinerii noștri se impun 
astfel atenției colectivului, se 
mențin mai departe în frunte, 
au ambiția să nu le-o ia alții 
înainte, sau dacă totuși le-o ia 
cineva, că doar se întîmplă. așa 
e cind ești în întrecere, atunci 
asistăm la o confruntare de 
mare frumusețe, pentru cel care 
știe cum s-o privească : se con
fruntă oamenii cu ce au ei mai 
bun. ii vezi cum se fortifică, 
cum se verifică, cum cresc. Si
tuații din astea avem mai în 
fiecare zi. Chiar și la noi. la 
instalația de anhidridă maleicâ.

— înseamnă că ați avut și 
posibilitatea âă cîntâriți la fața 
locului ciștigurile din asemenea 
„dispute4*...

— Bineînțeles. în afară de 
sporurile cantitative și calitative 
ale producției, de efectele eco
nomice ale grijii față de utilaje, 
repercutate normal și în cîști- 
gurile bănești, se realizează un 
valoros cîștig moral. în primul 
rînd, se sudează colectivul, prin 
cunoașterea tot mai bună a 
omului de lingă tine, cu toate 
calitățile, defectele și posibilită
țile lui : în al doilea rînd. capeți 
încredere în forțele proprii, 
ceea ce te îndreptățește să nu 
stai pe loc : în al treilea rînd, 
iți apropie întreprinderea de su
flet, ceea ce. să fim drepți, e 
mare lucru. Cred că tocmai de 
aceea la noi nu-și prea cere o- 
mul transferul, ci vrea să creas
că mai departe, odată cu în
treprinderea, odată cu tovară
șii care-1 înconjoară de un an, 
de trei, de opt sau de zece ani. 
E și acesta un fel de a-și pre
găti viitorul, nu-i așa ? De fapt, 
eu zic că n-a greșit deloc cel 

șefului statului român un sa
lut cordial din partea popula
ției din nordul patriei mele, a 
președintelui Salvador Allende, 
care așteaptă cu multă plăcere 
vizita sa în Chile, i-am adresat 
rugămintea de a vizita, cu 
această ocazie, regiunea minie
ră și Universitatea din Anto
fagasta.

Convorbirile purtate la Bucu
rești, la Ministerul Educației și 
învățămîntului și Ministerul 
Minelor, Petrolului și Geologiei 
— a relevat în continuare oaspe
tele în declarația făcută re
dactorului Agerpres, Adina 
Pristavu — au consemnat 
un important progres în coo
perarea româno-chileană, din 
domeniul învățămîntului su
perior, științei și tehnicii. Aces
te relații »-au dovedit fruc
tuoase și plnă acum.

acest scor este o îr.fr îngere ono
rabilă în fața vicecampioanei 
Europei — ci situația atît da 
precară a primei noastre repre
zentative in preajma unor bă
tălii care se anunță foarte gre
le. Noi am jucat slab — cu ex
cepția unor scurte perioade, cînd 
am avut unele momente de ușor 
reviriment — în fața unui ad
versar care cu toată superiori
tatea manifestată, cum am mai 
spus, s-a arătat modest. Așadar 
nici „speranțele4*, nici „vetera
nii- noștri nu au demonstrat ni
mic deosebit. Putem conchide 
câ semnalele de alarmă sînt mai 
serioase decît ne așteptam. Prea 
multele seisme și restructurări 
ale echipei, marea fluctuație pe 
posturi s-au exprimat fidel în 
acest meci prin consecințe ne
dorite. Deci, prima partidă in- 
ter-țări a echipei Iui ” * 
Stănescu a coincis cu 
Să sperăm că nu va fi 
lizator nici pentru el 
pentru elevii săi.

Valentin 
un ?șec. 
demobi- 
și nici

întîlnit• LA ODESA s-au
Intr-un meci amical de fotbal 
reprezentativele de tineret ale 
României și U.R.S.S. Victoria a 
revenit gazdelor cu scorul de 
2—0 (1—0) prin golurile marcate 
de Jukov (min. 11) și Kipiani 
(min. 60).

care spunea undeva, intr-o car
te. câ viitorul începe astăzi. în 
clipa imediat următoare. Cum 
ți-o gospodărești, cum ții cont 
de ea, așa izbindești miine.

Discuția, pe aceeași temă, am 
continuat-o la Uzina „Vulcan** 
din București. Interlocutorul 
nostru, tovarășul Alexandru 
Micu. secretar al comitetului 
U.T.C. pe întreprindere, susține 
punctul de vedere al maistrului 
de la Brazi :

— E adevărat, de viitor tre
buie să ne preocupăm chiar din 
clipa de față. Și la noi in uzi
nă avem mulți tineri serioși. 
?are înțeleg că pentru a se rea
liza in viață e nevoie să tragă 
tare încă de astăzi, fiind bine 
știut că nimic nu vine de-a gata, 

VIITORUL
ÎNCEPE AZI

așa. ca și cum ai cîștiga la „loz 
in plic“... Dacă ne culcăm pe-o 
ureche și așteptăm „lozul4* vie
ții noastre, apoi așteptăm mult 
și bine, fără să-l vedem vreo
dată. Tocmai de aceea punem și 
noi, în munca cu tinerii, un 
mare accent nu numai pe res
ponsabilitatea lor față de uzină, 
ci și pe responsabilitatea față de 
ei înșiși. în definitiv, aceste 
două laturi ale responsabilității 
se întrepătrund și se condițio
nează una pe cealaltă. E ade
vărat, oamenii noștri, tinerii 
noștri cresc mereu, se desăvâr
șesc, dar, din păcate, mai în- 
timpină și greutăți, independen
te de ei. Să mă opresc, de pildă, 
la categoriile de salarizare con
sfințite de lege. Va să zică, tî- 
nărul muncește bine, nu dă nici 
rebuturi, nu întîrzie nici de la 
lucru, se poartă așa an de an, 
împlinește vechimea corespunză
toare pentru a fi trecut într-o 
categorie superioară, își face ce-

PRIMIRE LA PREȘEDINTELE 
CONSILIULUI DE MINIȘTRI

Președintele Consiliului de 
Miniștri al Republicii Socialiste 
România, Ion Gheorghe Maurer, 
a primit, miercuri la amiază, în 
vizită protocolară de prezentare, 
pe Kanazawa Masao, ambasa
dorul extraordinar și plenipo

Tovarășul Ion Pățan, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniș
tri a primit, miercuri Ia amiază, 
pe dl. Rene Larre, director ge
neral al Băncii Reglementelor 
Internaționale — Basel-Elveția, 
care se află în țara noastră la 
invitația conducerii Băncii Na
ționale a Republicii Socialiste 
România.

Miercuri seara, ambasadorul 
Republicii Populare Congo, 
Eugene Germain Mankou. a o- 
ferit o recepție cu ocazia vizi
tei oficiale în Republica Socia
listă România a ministrului a- 
facerilor externe al R.P. Con
go, Charles David Ganao.

Miercuri după-amiază. la se
diul Comitetului Central al Par
tidului Comunist Român, tovară
șii Ștefan Andrei, secretar al

CRONICA
U. T. C.

Ieri a părăsit Capitala în- 
dreptindu-se spre Londra 
tovarășul Francisc Torok, 
membru al Biroului C.C. al 
U.T.C., care va participa la 
Congresul Ligii Tineretului 
Liberal din Anglia.

La plecare, pe aeroportul 
internațional București — O- 
topeni, au fost prezenți to
varășa Lucia Mihăilescu, 
membră a Biroului C.C. al 
U.T.C. și activiști ai C.C. al 
U.T.C.

Ieri au avut loc în Capitală meciurile din primul 
Turneului F.I.R.A. la juniori.

Pe terenul „Progresul4*, echipa României a debutat cu o vic
torie, Invingînd Polonia cu scorul de 29—0 (7—0). După o pri
mă repriză de mare luptă, in care au fost dominați „cadeții*4 
noștri iși revin reușind ca in repriza a doua să înscrie 22 de 
puncte. Punctele echipei noastre au fost înscrise de Milca (14), 
Barba (18), Bunduc (4) și Atanasia (3). A fost partea cea mai 
frumoasă a jocului, dnd Invingînd tracul, jucătorii români 
și-au demonstrat adevărata lor valoare. în cel de-al doilea joc, 
echipa Spaniei a dispus de formația din R.F. Germania cu 
scorul de 11—9 (3—3) ; deși rugbiștii vest-germani au condus 
plnă aproape de sfîrșitul meciului, spaniolii au reușit să se 
detașeze în final.

Al doilea cuplaj, a avut loc pe terenul „Giulesti*4. în prima, 
partida Franța a surclasat Marocul cu 57—3 (33—3), tinerii rug- 
biști francezi incîntînd publicul spectator cu jocul' furnizat. în 

doua partidă, Italia a dispus de Cehoslovacia cu scorul de 18—8 (6—4).
Vineri turneul continuă cu următoarele jocuri : Polonia-Ce- 

hoslovacia ; R.F. Germania-Maroc ; Spania-Franța si Romania- 
I ta li a. Astăzi este zi de odihnă.

GABRIEL FLOREA

ILIE NASTASE în 
sferturile de la 
Monte Carlo

Tenismanul român Uie 
Năștase s-a calificat in sfer
turile de finală ale turneu
lui internațional de la Mon
te Carlo. în optimile de •fi
nală, Năstase l-a învins cu 
6—2, 6—2 pe jucătorul ma
ghiar Peter Szoke.

„Centura de aur"
Aseară, în cadrul compe

tiției internaționale de box

rerea către comisia respectivă, 
dar culmea, cererea nu e luată 
in considerație, pe motiv că o- 
mul mai poate aștepta, că încă 
e tinerel. Bine-bine. cind legea 
dâ drepturi și tinerilor, de ce 
6ă mai căutăm noduri inexisten
te in papură ? Iată dar. că mai 
există încă unele contradicții în
tre îndemnurile pe care le a- 
aresâm tinerilor pentru a-și ri
dica permanent calificarea și 
modul in care sint ei ajutați să 
urce treptele reale ale acestei 
calificări. Firește. situația nu 
poate fi generalizată la toate ca
zurile de la noi. dar oricum, e- 
xistă.

— Dintr-o discuție anterioară 
îm reținut că aici la „Vulcan*1 
există și o fluctuație mare de

cadre. îmi amintesc și cîteva ci
fre : anul trecut, de pildă, au 
plecat din uzină, dintr-un motiv 
sau altul, 1 302 muncitori, diptre 
care peste 60 la sută tineri. In 
primele luni ale anului în curs, 
situația nu diferă prea mult. 
Oare e vorba de o insuficientă 
participare a respectivilor la 
pregătirea propriului lor vjitor 7 
Parcă așa am reținut, dintr-o 
opinie a lui Ion Costache, res
ponsabilul cu probleme organi
zatorice din comitetul U.T.C.

— Ne-am convins că majori
tatea dintre cei care și-au cerut 
transferul au plecat din dorința 
de a-și ’
mai ușoare, mai călduțe, 
părerea 
viitorul : 
relul de

— Dar
Tonescu din secția 8-a montaj 
greu, îmi spunea că el și nu nu
mai el consideră că omul se 
formează cu adevărat în încer
cări de tot felul, grele, grele de 

găsi locuri de muncă 
După 

lor. așa îți pregătești 
alergind să prinzi ușu- 
coadă.
altcineva. Constantin

tențiar al Japoniei la București.
La întrevedere, desfășurată în

tr-o atmosferă cordială, priete
nească, a luat parte Vasile 
Gliga. adjunct al ministrului a- 
facerilor externe.

C.C. al P.C.R., Ion Pptingă și 
Constantin Vasiliu, adjuneți de 
șef de secție la C.C. al P.C.R., 
Ioan Popescu, secretar al C.C. 
al U.T.C., s-au întîlnit cu 
membrii delegației Partidului 
Popular Progresist din Guyana, 
condusă de B. Persaud, împu
ternicit al conducerii partidului 
pentru regiunea Berbice, depu
tat în Parlament, care efectu
ează o vizită de prietenie în 
țara noastră, la invitația C.C. 
al P.C.R.

La invitația Ministerului 
Aprovizionării Tehnico-Materia- 
Ie și Controlului Gospodăririi 
Fondurilor Fixe, miercuri după- 
amiază a sosit în Capitală o 
delegație a Ministerului Apro
vizionării și Rezervelor de Stat 
din Republica Populară Bul
gară., condusă de ministrul Ni
kolai Jișev, care va face o 
vizită în țara noastră.

în cadrul unei conferințe de 
presă care a avut loc miercuri, 
ambasadorul R.P.D. Coreene la 
București. Li Min Su, a infor
mat pe ziariști despre propune
rile și eforturile consecvente 
ale guvernului R.P.D. Coreene 
pentru învingerea tuturor obs
tacolelor care stau în calea uni
ficării independente și pașnice 
a patriei. Subliniind că R.P.D. 
Coreeană este hotărită să înfăp
tuiască năzuințele de unificare, 
ambasadorul a exprimat mulțu
miri P.C.R., guvernului și po
porului român pentru sprijinul 
și solidaritatea manifestate față 
de lupt* dreaptă a poporului 
coreean.

„Centura de aur“ în sala 
sporturilor de la Floreasca, 
cei doi campioni olimpici 
care se află la București, 
cubanezii Stevenson (Grea) 
și Correa (Semimijlocie) au 
terminat învingători. Ste
venson l-a întrecut Ia puncte 
pe curajosul pugilist olan
dez Thonen, iar Correa a 
dispus prin abandon, pentru 
rănire. în prima repriză 
de reprezentantul nostru 
V. Prodan.

Astăzi de la ora 19,00 la 
patinoarul „23 August** are 
Ioc prima gală a semifinale
lor.

tot. dar și mai puțin grele ; 
că așa se confruntă ideal cu el 
însuși, cu cei din jur, cu reali
tatea. in ultimă instanță.

— Da. mulți gîndesc și acțio
nează astfel și e lucru știut că 
pe ei se bazează și organizația 
U.T.C.. in acțiunile sale. De ase
menea. la fel de bine știut e câ 
in primul rînd asemenea oameni 
reușesc in viață, că aceștia sînt 
cei care-și atrag stima și apre
cierile celor din jur. Un astfel 
de om este călit aproape pentru 
orice împrejurare, atit din punct 
de vedere profesional, cit și mo
ral. Pe cind ceilalți, situați la 
polul opus. sînt niște oameni 
destul de slabi, nehotârîți. care 
de fapt nici nu prea știu ce vor. 
De pildă, sudorul Victor Cătană 
a plecat de la noi o dată, a 
revenit, iar a plecat, iar a re
venit și acum iar a plecat. La 
fel a fost și cu Iulian Birsan. 
pe care îl așteptăm în uzină 
pentru a patra oară, de acum 
obișnuindu-ne cu ..tabieturile44 
Iui. Nu prea departe de ei sint 
Gheorghe Mitricioiu. Nicolae 
Gheorgescu și încă vreo cîțiva, 
care umblă de colo-colo. din în
treprindere în întreprindere, ca 
fluturii. Dar fluturii nu rezistă 
mult, este o vorbă. Asa și flutu- 
rașii noștri care se plasează în 
zona minimei rezistențe. dacă 
nu chiar sub ea... Noi încercăm 
să-i aducem pe adevărata linie 
do plutire, dar pentru aceasta 
mai e nevoie și de bunăvoință 
din partea lor. nu numai din 
partea colectivului. Dacă o vor 
ține așa înainte, nu-i greu să ne 
închipuim cum vor arăta peste 
mai mulți sau mai puțini ani și 
cit de amare le vor fi regre
tele...

Așadar, iată cîteva din opinii
le despre tineri și viitor, despre 
noi. cei de astăzi, în perspecti
va zilei de miine. Responsabili
tatea cu care cei mai mulți din
tre interlocutorii noștri privesc 
această evoluție este cît se poa
te de firească ; este, la drept 
vorbind. responsabilitatea pe 
care ne-o impun dorința noastră 
legitimă de autodepășire. de au- 
toperfectionare, cît și ambianța 
morală în care trăim și muncim. 
Dar oare numai atît ? Promitem 
să revenim și cu alte ocinii, cît 
și cu argumente concrete în fa
voarea sau în defavoarea lor.

IPIEINiri&U
TIMPUL
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veronica s rulează la Patria 
(orele 10; 12,30; 16; 18,15; 20,30), 
Gloria (orele 9; 11,15; 13,15; 16; 
18,15; 20,30).

COWBOY : rulează la Gloria (o- 
rele 9; 11,30), Gri vița (orele fl; 
11,15; 13.30; 16; 18,15; 20,30), Fla
mura orele 9; 11.15; 13,30; 16;
18,15; 20,30).

PE ARIPILE VINTULUI : rulea
ză la Sala Palatului (orele 15; 
19,45).

ADIO, PETERSBURG : rulează 
la Scala (orele 9,15; 11,30; 14;
16,15: 18.30; 20,45).

CE SE INTIMPLA, DOCTORE ? : 
rulează la Capitol (orele 8,15; 
10,15; 12.15; 14,15; 16,30; 18.45; 21).

GRĂBIȚI APUSUL SOARELUI 
rulează la București (orele 8.30; 
11,30; 14,30; 17,30; 20,30), Luceafă
rul (orele 9; 12; 16; 19,30).

tecumseh : rulează la Feroviar 
(orele 9; 11.15; 13,30; 15,45; 18,15;
20,30),  Aurora (orele 9; 11,15;
13.30*, 15.45; 1«; 20,15).

NICI UN MOMENT DE PLICTI
SEALA : rulează la Favorit (ore
le 9,15; 11.30; 13,45: 18: 18,15;
20.30) , Festival (orele 8,45; 11,15; 
13.30; 16; 18.30; 21), Melodia (orele 
8,30; 11; 13.30; 16; 18,30; 91>.

NEAMUL ȘOIMAREȘTILOR J 
rulează la Floreasca (orele 15,30; 
19).

UN SURTS ÎN PLINA VARA : 
rulează la central (orele 9: 11,15; 
13.30; 16; 18,15; 20,30).

TRĂIND IN LIBERTATE t ru
lează la Doina (orele 11: 13.30; 
17,30; 20), — ia orele 9,45; 16; Pro
gram de desene animate pentru 
copil.

EGOR BULICIOV ȘI ALȚII t 
rulează la Lira (orele 18,15; 20,30).

ADIO, ARME ; rulează la Lira 
(orele 10; 15,30), Buzești (orele 
15,30; 19). Progresul (orele 15.30;
19) .

EU NU VAD, TU NU VOR
BEȘTI. EL NU AUDE : rulează la 
Lumina (orele 9: 11.15; 13.30: 16: 
18,30; 20,45), Volga (orele 9; 11,15; 
13.30; 15,45; 18.15 : 20,30).

URMELE STRĂMOȘILOR UI
TAȚI j rulează la Viitorul (orele 
15,30; 18; 20,15).

APORT. MUHTAR î rulează la 
Timpuri Noi (orele 9—20,15 în con
tinuare) .

TARA SĂLBATICA - rulează la
Excelsior (orele 9; 11,18; 13.30; 16; 
18,15; 20.30), Modem (orele 9;
11,15; 13,30: 16; 18,15; 20,30).

FELIX $1 OTILIA : rulează la
Vitan (orele 15,30; 19).

EXPLOZIA : rulează la Moșilor 
(orele 15.30: 18: 20.15).

ORGANIZAȚIA: ruleazâ la în
frățirea (orele 15,30; 18; 20,15) i
Miorița (orele 10: 12.30; 15; 17,30;
20) .

PADUREA PIERDUTA t ruleazâ 
la Unirea (orele 15,30; 18; 20,15).

O ANCHETA DICIFILA : rulea
ză la Drumul Sării (orele 18;
20.30) .

LOVE STORY I ruleazâ Ia Dru
mul Sării (orele 10; 15.30).

COLIER PENTRU IUBITA MEAi 
rulează la Pacea (ora 13,30).

DRUMUL SPRE VEST : rulează 
la Pacea (orele 15,45; 18; 20,15),
Popular (orele 15.30: 18: 20.15).

O FLOARE ȘI DOI GRĂDI
NARI : rulează la Dacia (orele 9; 
12.30: 16; 19,30).

DRUM IN PENUMBRA î rulea
ză la Ferentari (orele 15,30; 17.45; 
20).

DOMNULUI PROFESOR, CU 
DRAGOSTE : rulează la Cosmos 
(orele 13.30; 18; 20.15).

LOGODNICA FRUMOSULUI 
DRAGON : rulează la Glulești fe
rele 15,30; 18: 20,15).

ALFRED CEL MARE : rulează 
la Bucegi (orele 15.30; 18: 20,30) t
Arta (orele 15; 17,45: 20.30).

ATENTATUL : rulează la Tomis 
(orele 9.30: 12.30; 15.30: 18: 20.30).

ZESTREA : rulează la Rahova 
(orele 15.30* 18: 20.15).

FERMA DIN ARIZONA (10; 15): 
IAKOV BOGOMOLOV (orele 18; 
20) — rulează la Cotroceni.

FATA CARE VINDE FLORT • 
rulează la Munca (orele 10; 15,30; 
18: 20,30).

Opera Română : POVESTIRILE 
LUI HOFFMAN — ora 19,30; Tea
trul de Operetă : MY FAIR LADY 
— ora 19,30; Teatrul Național 
,,I. L. Caragiale“ (Sala Comedia) : 
CUI I-E FRICA DE VIRGINI A 
WOOLF ? — ora 20; (Sala Studio): 
SA NU-ȚI FACI PRĂVĂLIE CU 
SCARA — ora 20; Teatrul „Lucia 
Sturdza Bulandra" (Schitu Mă- 
gureanu) : JOC DE PISICI — 
ora 20; Teatrul de Comedie : 
BUFFALO BILL ȘÎ INDIENII — 
ora 20; Teatrul Giulești : RĂZ
BUNAREA SUFLEURULUI — ora 
19,30: Teatrul Evreiesc de Stat : 
UN MAZELTOV PE PLACUL TU
TUROR — ora 19,30; Studioul de 
teatru al I.A.T.C. : VÎNATOAREA 
DE VRĂJITOARE — ora 20; 
Teatrul ,.C. Tănase“ (Sala Sa
voy) : REVISTA ARE CUVÎN- 
TUL — ora 19.30; (Sala Victoria) : 
GROAPA — ora 19.30: Teatrul
„Ion Creangă" : ȘCOALA DIN 
HUMULEȘTI - ora 10; NOT \ 
ZERO LA PURTARE — ora 16; 
Teatrul ..Țăndărică" (Sala Acade
mia) : UN BĂIAT TSTET ȘI UN 
REGE NATAFT.EȚ — ora 10; 
CIRCUL CHINEZESC (la Sala An
samblului Rapsodia Română) — 
ora 19,30.

PROGRAMUL I

9,00 Curs de limbă franceză.
9.30 Prietenii lui Așchiuțâ. 10.00 
Telex. 10,10 Film documentar : 
..Gindesc, oare, animalele ?“ 10,49 
Meridiane literare. 11,00 Telecine- 
mateca. Ciclul „Filme mari — ge
nuri cinematografice diferite" — 
.,12 oameni furioși". 12,40 Doine și 
balade. 12,50 Teleobiectiv. 13.10 
Telejurnal. 16,00—17.00 Teleșcoală.
17.30 Emisiune în limba maghiară.
18.30 Telex. 18,35 Publicitate. 18,40 
Univers beethovenian. 19,05 Artă 
plastică. 19.20 1001 de seri. 19,30 Te
lejurnal. Cincinalul înainte de ter
men — capză a întregului popor. 
20.00 Studioul de poezie TV. :
Pentru-a patriei mărire". 20,35 

Comici vestiți ai ecranului. 21,00 
Tinerii despre ei înșiși. 21,20 
Steaua fără nume — Floarea din 
grădină. 22,15 24 Ue ore. Din ță
rile socialiste. 22,40 Lumea de 
miine.

PROGRAMUL II

17,30 Agenda. 17.40 Pagini muzi
cale de mare popularitate. 18,10 
Film serial pentru tineret : „Tu
nelul timpului". 19,00 Municipali
tatea răspunde bucureșteanului. 
19,20 1001 de seri. 19,30 Telejurnal. 
20,00 Avanpremieră. 20,05 Concer
tul orchestrei simfonice a Radio
televiziunii, 22,30 Teatru scurt ; 
între umor și duioșie. Dramatiza
rea schițelor : „Sîmburele", „Un 
om în toată firea", „Pe drezină" 
de A. I. Basarabescu.
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e peste hotare
Violente lupte 
în apropiere 

de Pnom Penh
Miercuri, forțele patriotice 

orașul Kep, situat la 140 km 
In același timp, patrioții au 

continuat să exercite puternice 
presiuni asupra forțelor lonno- 
liste din apropierea capitale'. 
Astfel, au fost atacate pozițiile 
inamice de la Khnor Ka și Ang 
Talek, situate la 16 și respect’. 
25 km de Pnom Penh.

DECLARAȚIA

din Cambodria au eliberat 
sad-vesi de Pnom Penh.

GLVERSLLLI
REGAL

NAJIOSALĂ
DE I Sil NI
AL CAMEOLGIEI

Guvernul Regal de 
Uniune Națională al 
Cambodgiei a dat publi
cității o declarație in 
care condamnă acțiunii? 
S.U.A. de escaladare a 
războiului în Cambod- 
gia.

De peste o lună, relevă de
clarația, au fost intensifi
cate bombardamentele asupra 
Cambodgiei : zilnic, la aceste 
raiduri, participă aproximativ 
120 de avioane strategice de 
tip ,.B-52“. în urma cârcra se 
înregistrează numeroși morți 
și răniți în rîndul locuitorilor 
și sint distruse obiective civile.

Lira italiană

devalorizată
în urma hotărîrilor mo

netare din cursul lunii fe
bruarie anul acesta, lira 
italiană a fost devalorizată, 
în medie, cu nouă la sută 
față de principalele monede 
internaționale — a aaunța: 
Ministerul Comerțului Exte
rior al Italiei.

Pe baza datelor actuaie, 
lira este devalorizată c ; 
nouă la sută față de țările 
care asigură 37 la sută cin 
comerțul exterior al Italiei, 
si anume Franța, Belgia. 
Olanda. Spania, o serie de 
țări africane, Noua Zeelan- 
dă, Australia și țările din 
estul continentului, cu 11,6 
la sută față de moneda vest- 
germană (R.F.G. deține 23.4 
la sută din comerțul exte
rior italian). Față de mone
dele Japoniei. Canadei, El
veției, Marii Britanii, Indiei 
— al căror procent în co
merțul exterior italian este 
de 10 la sută — devalori
zarea este de trei la suta, în 
timp ce față de dolarul a- 
merican și monedele unor 
țări din. America Latină, 
moneda italiană este revalo
rizată cu unu la sută.

de F run tu.

ciad
agres

Bombardamentele 
americane din Laos 

condamnate de 
R. D. Vietnam

a’. R-D. Vietnam a da: publici
tății o declarație In care con
damnă reluarea raidurilor avia
ției americane asupra Laosu’ut, 
arâtlnd că acestea 'onstkuie în
călcări flagrante ale prevederi
lor Acordului asupra restabilirii 
păcii și realizării uniunii națio
nale în Laos. Acordului asupra 
încetării războiului în Vietnam 
și Actului adoptat de Conferin
ța internațională asupra Vietna
mului. In calitatea sa de sem
natar al unora dintre aceste a- 
corduri. guvernul R. D. Vietnam 
condamnă energic reluarea de 
către Statele Unite a bombar
damentelor asupra Laosului și 
cere ca acestea să-și respecte 
angajamentele luate în acordu
rile susmenționate ale căror 
cosemnatare sînt.

Transformări 
la Freetown
Sierra Leone sau „țara pietrelor prețioa

se", cura i se mai spune, este unul din sta
tele mici ale Africii, așezat în vestul con
tinentului negru, între Guineea și Liberia 
și scăldat de întinderea albastră a Atlanti
cului. Are o suprafață de 71.740 m.p. și o 
populație de 2.512.000 locuitori.

• Existența țării a fost menționată, pen
tru prima dată, încă în anul 500 i.e.n.. de 
către renumitul „Periplul lui Hanno". Ac
tuala denumire a țării — care in limba 
portugheză înseamnă „Munții Leului" — 
datează din secolul al XV-lea find cade 
sub dominația Portugaliei. Din anul 1786 
Sierra Leone trece sub dominație britani
că. Populația acestei țări nu se împacă insă 
cu asuprirea străină și în 1798 izbucnește o 
mare răscoală împotriva colonialiștilor, 
înăbușită cu cruzime un an mai tirziu. In 
anul 1920 apar primele organizații munci
torești.

De numele acestei țări se leagă unele 
momente culturale semnificative pentru 
istoria continentului : în 1844 a luat ființă 
aici prima universitate din Africa, iar din 
1855 apar la Freetown (capitala țării) ga
zete proprii.

Vizita la Cairo a de
legației Comitetului 
municipal București 

al P.C.R.
Delegația Comitetului mu

nicipal București al P.C.R., 
condusă de tovarășul Gheor- 
ghe Cioară, membru al Co
mitetului Executiv al C.C. al 
P.CJR.. prim-secretar al Co
mitetului municipal de 
partid, care întreprinde o 
vizită în Republica Arabă 
Egipt, la invitația Comitet u- 
iui Uniunii Socialiste Arabe 
a Guvernoratului Cairo, a 
avut, in cursul zilei de 
miercuri. o întllnire cu Sa
ved Zaki. membru al C.C. 
âl Uniunii Socialiste Arabe, 
orim-secretar al Comitetului 
USA al orașului Cairo, și 
c u alți membri ai Secret a- 
riatului Comitetului. A fost 
de față Perru Buri acu. am
basadorul Republicii Socia
lise România ia Cairo.

lcc -a scNvbo de Informații 
frniâd aetîvlia^ea politică. 
ecanoKsscă socială des fă- 
ș^rîtl de-ffele*dbuă organ: -

ÎNTÎLNIRE

CU PREȘEDINTELE 

REPUBLICII CHILE
SALVADOR ALLENDE Sl-A EXPRIMAT SATIS
FACȚIA SI PLĂCEREA DEOSEBITA DE A-L A- 
VEA CA OASPETE ÎN CHILE PE TOVARĂȘUL 

NICOLAE CEAUSESCU
Președintele Republicii Chile, 

Salvador Allende, a avut o 
intilnire cu delegații partidelor 
participante la cea de-a 40-a 
aniversare a creării Partidului 
Socialist din Chile. Din partea 
Partidului Comunist Român a 
participat tovarășul Constantin 
Băbăiău, membru supleant al 
Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., ministrjl energiei elec
trice.

Cu acest prilej, tovarășul 
Constantin Băbăiău a transmis 
președintelui Salvador Allende, 
din partea președintelui Consi
liului de Stat al Republicii So
cialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, urări de 
sănătate și fericire personală, de

prosperitate pentru poporul 
chilian. Mulțumind cu căldură, 
președintele Salvador Allende 
și-a exprimat satisfacția și plă
cerea deosebită de a-l avea ca 
oaspete, cu prilejul vizitei in 
Chile, pe președintele Nicolae 
Ceaușescu.

• ÎN CAPITALA VENE- 
ZUELEANA se desfășoară 
lucrările celei de-a IV-a reu
niuni a miniștrilor educației 
din Chile, Ecuador, Bolivia, 
Peru, Columbia și Venezuela 
— relatează agenția Prensa 
Latina.

Ședința inaugurală a ac
tualei reuniuni a fost prezi
dată de președintele Vene- 
zuelei, Rafael Caldera.

J J-l'l Mid J 44 M fJ
de trei zile, la 
•ugK locali

tate estivală de pe 
țârsicj Mării Nordu- 
Hn. S'iw desfășurat lu
eră rile Congresului 
Lioi Tiaemului Co- 
mumM tl__T.C.) din 
Marea Britanie. ia 
care m participat 233 
drleoiL Ca o săptă- 
mmâ inainte. la Exe
ter. in apropierea 
LaWret au avut lac 
lacră rile Conferinței 
anuale a Uniunii Na
ționale a Studenților 
(L'.N.SJ din Anglia in 
cadrul căreia delegații 
prezenți au discutat, ca 
și ia întrunirea de la 
Scarborough, citeva 
din principalele pro
bleme care preocupă 
in prezent tinâra ge
nerație din Marea Bri
tanie.

Pe primul plan s-a 
situat, desigur, pro- 
Metna dificultăților pe 
care le intimpină tine
rii in alegerea unei 
profesiuni potrivit ap
titudinilor fiecăruia ea 
m greutățile absolven
ților școlilor profesio
nale sau universitare 
in găsirea unui loc de 
muncă Prezenți ud 
principala rezoluție la 
Congresul Ligii Tine
retului Comunist. Tom 
Beli remarca ^senti
mentul de frustare și 
lipsuri materiale care 
caracterizează pe tine
rii șomeri-. Lupta 
pentru garantarea u- 
nui loc de muncă face

parte din lupta tine
retului britanic, ca și 
a celorlalți oameni ai 
muncii din Anglia, 
pentru a obține con
diții mai bune de via
ță si lucru. Unii vor
bitori au menționat, 
de asemenea, „folosi-

mesc salariu mult re
dus. în acest fel pa
tronii obțin profituri 
suplimentare din ex
ploatarea tinerilor și 
în special a tinerilor 
de culoare" — a ară
tat un delegat la Con
gresul L.T.C.

La Conferința Uniu
nii Naționale a Stu
denților, președintele 
Uniunii. Digby Jacks, 
a evidențiat lupta tine-

0 combativa
chemare

Dezbaterile Congresului Ligii
Tineretului Comunist din Marea

Britanie și ale Conferinței
Uniunii Naționale a Studenților

rea tinerilor ca mină 
de lucru ieftină** și au 
cerut ca celor angajați 
să li se plătească sa
larii egale eu ale a- 
dulților de la virsta de 
18 ani. WV« mare nu
măr de tineri care iz
butesc să-și găsească 
de lucru inainte de 
virsta de 18 ani. pri

retului studios 
Marea Britanie 
tru asigurarea 
mai bune condiții 
viață și î...’țl.----
Mulți vorbitori au a- 
mintit. de asemenea, 
despre o serie de ac
țiuni de solidaritate 
ale studenților cu oa
menii muncii. In acest

din 
pen- 
unor 

. J de 
învățătură.

cadru s-au citat cazuri 
cînd muncitorii 
sprijinit 
în lupta lor, precum 
și cazuri in care stu
denții au fost deseori 
alături de muncitorii 
aflați în grevă.

în cadrul Congresu
lui Ligii Tineretului 
Comunist un loc im
portant l-au ocupat și 
pregătirile pentru cel 
de al X-lea Festival 
Mondial.

Cei prezenți au a- 
doptat în unanimitate 
o rezoluție prin care 
se subliniază hotărîrea 
lor de a acorda sprijin 
deplin acțiunii de 
luptă a clasei munci
toare d*n Anglia de la 
1 Mai care, după cum 
s-a arătat, „trebuie să 
devină cea mai impor
tantă zi * '
la greva 
1926“.

Ample 
avut loc 
cu măsurile 
lărgirea și 
rindurilor Ligii Tine
retului Comunist, pen
tru crearea de organi
zații in școli, 
prinderi și în locali
tăți. Unui din 
gații la Congresul ti
nerilor comuniști, sub
liniind avatarurile so
cietății capitaliste și a 
încheiat astfel cuvîn- 
tul său: „Este timpul 
să intervină o schim
bare Și această 
schimbare trebuie să 
aibă loc in direcția 
socialismului".

i-au 
pe studenți

de luptă 
generală

de 
din

andezbateri 
în legătură 

pentru 
întărirea

între-
dele-

N. PLOPEANU

Londra, 18 aprilie 1973

Peisaj nou la Freetown.

Sierra Leone și-a dobindit independenta 
la 27 aprilie 1981. iar in toamna aceluiași an 
a fost primită ca membră a ON.l. In anul 
1971 e> a fost proclamată republică

• După proclamarea independenței de 
stat. Sierra Leone s-a angajat pe drumul 
edificării unei structuri economice de sine 
stătătoare. Deși dispune de bogății însem
nate — subsolul conține importante zăcă
minte de minereu de fier. crom. aur. pla
tină. molibden, dar. in special, diamante, 
tinărul stat independent a moștenit de la 
regimul colonial o economie slab dezvol

tata. bazată in cea mai mare parte pe a- 
gricultură. Peste 98 la sulă din populația 
țării era ocupată in agricultură, pe planta
ții de orez, cafea si cacao.

Măsurile luate de guvernul Sierrei Leo
ne pe pian economic sint menite să lichi
deze dependența acesteia de capitalul 
străin. Una dintre aceste măsuri, luată in 
anii din urmă, este trecerea sub controlul 
statului a extracției de diamante. A fost 
instituit controlul asupra companiei dia- 
mantifere engleze ^Sierra Leone Selection 
Trust" și a fost creată compania națională 
„Diminko". Ca urmare, după aprecierea 
unor observatori africani, exporturile de 
diamante și fier au crescut considerabil. 
Alte obiective prevăd creșterea substanția
lă a producției industriale, de energie elec
trică. diversificarea producției agricole, 
măsuri ce vizează in final, ridicarea nive
lului de trai al populației și eliminarea 
treptată a urmărilor înapoierii economice.

• Poporul din Sierra Leone depune in 
prezent eforturi și pentru dezvoltarea co
merțului. transporturilor, asistenței medi
cale. invâțâmîntului. Peste 300 de școli de 
diferite grade au fost înființate pe întreg 
teritoriul țării pentru pregătirea cadrelor 
necesare economiei naționale. în același 
scop a fost înființat un institut de învăță- 
mînt superior in capitala țării, Freetown.

• Pe plan extern. Sierra Leone militea
ză pentru întărirea unității africane împo
triva politicii de dominație colonială, pen
tru dezvoltarea relațiilor cu toate statele 
lumii. Intre România si Sierra Leone s-au 
stabilit și se dezvoltă relații de prietenie 
și colaborare in interesul celor două țări 
și popoare.

GH. SPRINȚEROIU

Stare de urgență

in Costa Rica
Guvernul costarican a decre

tat starea de urgență pe între
gul xeritoriu al țării, în urma 
cutremurului de pămînt care a 
afectat regiunea Tilaran. la 14 
aprilie. în zona indicată, sînt 
resimțite noi mișcări seismice.

Bilanțul actual, relevă agenția 
France Presse, se ridică la 30 
de morți. Pierderile materiale 
n-au fest încă stabilite.

Din regiunea Rio Chiqito, 
unde a fost localizai epicentrul 
cutremurului, populația a fost 
evacuată cu ajutorul elicopte
relor Autoritățile au pus la 
punct un plan de vaccinare a 
locuitorilor pentru evitarea pe
ricolului unor epidemii.

• TÎNARUL OM DE ȘTI
INȚA Boris Kolnovski. de 
ia Universitatea din Sofia, a 
descoperit in munții Rodopi 
un nou mineral care a și 
fost inclus in cataloage sub 
numele de Orfeit (de la nu
mele lui Orfeu, despre care 
spun legendele că ar fi trăit 
prin aceste locuri). Piatra 
este de culoare verde-albăs- 
truie, are o compoziție chi
mică destul de complexă și 
reprezintă o combinație rar 
intilnită în natură a săruri
lor cîtorva metale cristali
zate concomitent.

PE SCURT «PE SCURT» PE SCURT «PE SCURT «PE SCURT

Proiecte în Brazilia
• PREȘEDINTELE BRAZI- 

LIEI, Garrastazu Medici, a a- 
nunțat, intr-un. mesaj.radiotele
vizat, hotărîrea de a adopta 
măsuri de ordin .social de care 
să beneficieze categoriile sărace 
din rîndul populației; El a pre
cizat că va prezenta, în curînd, 
parlamentului trei proiecte de 
lege privitoare la securitatea 
muncii, statutul muncitorilor 
rurali și îmbunătățirea condiții
lor de viață în centrele urbane. 
Totodată, șeful statului și-a re
afirmat hotărîrea de a combate 
priii toate mijloacele fenomene
le inflaționiste.

• ÎN SUBURBIA PARIZIA
NA Saint Cloud a avut loc. 
miercuri, cea de-a șaptea intil
nire din cadrul consultărilor 
dintre reprezentanții Guvernu
lui Revoluționar Provizoriu al 
Republicii Vietnamului de Sud 
și cei ai administrației saigone- 
ze. in conformitate cu prevede
rile Acordului privind încetarea 
războiului și restabilirea păcii 
în Vietnam.
• MEMBRII CAMEREI RE

PREZENTANȚILOR ȘI AI SE
NATULUI au ajuns miercuri la 
un acord asupra unui proiect 
lege care extinde împuternici
rile președintelui Nixon de a 
controla prețurile și salariile pe 
o perioadă de încă un an. în-

trucît, anterior, cele două ca
mere ale Congresului au votat 
versiuni diferite, membrii co
mitetelor pentru problemele 
bancare ale Camerei Reprezen
tanților și Senatului au elabo
rat. in cadrul unei reuniuni co
mune. un proiect unic. In con
tinuare, acesta va fi supus dez
baterii și aprobării deputaților. 
mai întii in Senat și apoi in 
Camera Reprezentanților.

• IN CADRUL MASURILOR 
profilactice inițiate de autorită
țile de resort din Chile, peste 
500 000 de copii între 3 luni și 
șase ani au fost vaccinați împo
triva poliomielitei pină la sfir- 
șitul lunii martie a.c.

• LA NEW YORK și-a în
ceput lucrările a 54-a sesiu 
ne a Consiliului Econo
mic si Social al O.N.U 
(E.C.O.S.O.C). Intre altele, 
sesiunea va examina căile 
de întărire a suveranității 
țărilor în curs de dezvolta
re asupra resurselor lor na 
turale, influența nocivă a 
activității monopolurilor in 
ternaționaie asupra dezvol
tării statelor și a relațiilor 
internaționale, în ansamblu, 
consecințele economice si 
sociale ale dezarmării.

Grevă la 
„Eastern Airlines"

• „EASTERN AIRLINES", 
una dintre cele mai mari com
panii de aviație civilă din 
S.U.A.. și-a suspendat toate zbo
rurile ca urmare a grevei de
clanșate marți noaptea de per
sonalul de deservire la bord. 
Reluarea activității, a anunțat 
un purtător de cuvînt al firmei, 
depinde de realizarea unui pro
gres în cadrul negocierilor pri
vind reînnoirea contractelor co
lective de muncă.

ncă de la întîlnirea 
cu colegii noștri de 
Ia ziarul „Jungc 
Welt" — organ al 
Tineretului liber 
german — am luat

cunoștință despre intensele pre
gătiri pe care le fac tinerii din 
R.D.G. pentru primirea miilor 
de oaspeți ce vor sosi în a- 
ceastă vară la Berlin pentru a 
participa la Festivalul mondial 
al tineretului și studenților.

Dar pregătirile pentru aceas
tă sărbătoare a tineretului se 
desfășoară pe multe planuri. 
Pentru a le consemna trebuie 
să fi prezent acolo unde mun
cesc și învață tinerii din țara 
prietenă.

• Aspirații creatoare
Sîntem la Combinatul poli

grafic din Leipzig — una din 
cele mai mari unități economice 
din R.D.G. care fabrică utilaje 
pentru tipografiile din țară și 
pentru export. Tovarășul Ru
dolf Gutmann, secretar al co
mitetului de partid pe între
prindere, ne informează că în 
cadrul combinatului și a filia
lelor sale situate în trei regiuni 
diferite, lucrează peste 15 000 
salariați.

— Toate eforturile salariați- 
lor din combinatul nostru, ti
neri și vîrstnici, ne spune Si
egfried Schneider — președin
tele sindicatului — sint îndrep
tate spre înfăptuirea sarcini
lor ce ne revin în cadrul pla
nului cincinal 1971—1975 care 
își propune, corespunzător ho- 
tărîrilor Congresului Partidului 
Socialist Unit din Germania, un 
înalt ritm de dezvoltare a pro
ducției, care să asigure crește
rea continuă a nivelului vieții 
materiale și spirituale a popu
lației. Pentru aceasta in toate 
compartimentele combinatului 
se desfășoară întrecerea pentru 
cucerirea titlului de „Colectiv 
de muncă socialist fruntaș". 
Prin această amplă competiție 
a muncii, colectivul s-a anga
jat să depășească cu 1,2 la sută 
planul pe anul curent, crește
re ce se va realiza în principal 
pe baza sporirii productivității 
muncii. Cu satisfacție gazdele 
ne informează că pe primul tri
mestru al acestui an, colectivul 
și-a îndeplinit in mod onorabil, 
toate indatoririle.

Deosebit de interesanta ni s-a 
părut în munca acestui colectiv 
activitatea de inovații in care 
sînt cuprinși 27 la sută dintre 
salariați.

— Aproape jumătate dintre ei 
sînt tineri, pasionați de crea
ția tehnică, ne mărturisește 
muncitorul Reiner Tratitzsch, și 
sîntem conduși spre secția tur
nătorie, unde uh colectiv de 
creație a reușit prihtr-o Con
cepție proprie să mecanizeze o 
operație de turnare deosebit 
de complicată. Rezultatul este 
elocvent : productivitatea mun
cii a crescut cu peste 30 la 
sută.

— O intensă activitate de e- 
ducație in rîndul tineretului — 
continuă Reiner Trautzsch — 
se desfășoară de asemenea du
pă orele de munca cînd organi
zația de tineret invită zilnic 
sute de băieți și fete Ia clubul 
combinatului, în sălile și pe te
renurile de sport ale asociației 
noastre sportive unde tinerii 
iși dezvoltă aptitudinile lor teh
nice, artistice sau sportive.

• Zîmbetul păpușilor 
din Rauenstein

De la Leipzig, drumul nostru 
continuă spre regiunea Suhl — 
una dintre cele mai pitorești din 
R.D.G. Redactorul șef al ziaru
lui local, tovarășul Gerhard Ku
mmer. ne vorbește despre tre
cutul și prezentul acestui ținut.

— A fost întotdeauna — spu
ne el — o regiune subdezvol
tată, foametea sâlășluia sub 
multe acoperișuri. Oamenii lu
crau acasă globuri pentru po
mul de iarnă, obiecte din sticlă 
și păpuși. Dar transformările 
din anii socialismului au modi
ficat infățișarea acestor locuri. 
Au fost făcute și se fac în 
continuare mari investiții din 
fondurile statului iar ca rezul
tat, in ultimii 20 de ani pro
ducția industrială a crescut de 
cinci ori.

Intr-adevăr regiunea Suhl 
devine din ce in ce mai indus
trializată. ea numărînd în pre
zent 700 întreprinderi, cea mai 
mare fiind Uzina de îngrășă
minte chimice „Werra“, ur
mează apoi ca pondere în in
dustria regiunii, întreprinderile

de stat pentru caroserii, moto
ciclete, biciclete, de mașini-u- 
nelte și arme de vînătoare. 
Dar una dintre cele mai vechi 
îndeletniciri ale locuitorilor de 
pe aceste meleaguri, este con
fecționarea jucăriilor. Tocmai 
de aceea am răspuns cu plăce
re invitației de a vizita Fabri
ca de jucării V.E.B. „Spielzeug 
Rauenstein" renumită în toată 
republica. Ca și la Combinatul 
poligrafic din Leipzig, și aici 
ni s-a vorbit despre eforturile 
tinerilor pentru îndeplinirea 
sarcinilor cincinalului, despre 
dorința lor de a întîmpina Fes
tivalul de la Berlin cu valoroa
se realizări în muncă.

— Preocuparea noastră — ne 
mărturisește Johanna Wacter, 
secretara organizației Tineretu

R.D.G. Dar turnul de televizi
une, înalt de 365 m, reprezintă 
un adevărat simbol pentru în
drăzneala constructorilor și 
perspectivele orașului. Din res
taurantul rotativ al turnului, 
amplasat la altitudinea de 
245 m, vezi intr-o oră. cit du
rează mișcarea de rotație a 
sferei, întreaga panoramă a 
capitalei R.D.G. Dacă Alexan
der Platz cu blocurile sale zvel
te și linii arhitecturale moder
ne. poartă amprenta noului, cu 
cit privirea înaintează spre pe
riferie, construcțiile vechi sînt 
intercalate de cele noi. Pe a- 
locuri se mai văd încă clădiri 
ce păstrează urme ale războiu
lui.

Berlinul, capitala R.D.G., are 
aproape 1 100 000 locuitori.

Prin țara gazdă
a Festivalului Mondial

lui Liber German, este de a 
crea jucării cit mai instructive 
și educative care șă aducă 
bucurii copiilor.

— Păpușile dumneavoastră 
sînt toate cu zîmbetul pe față 
— am remarfcat. E un simbol ?

— Da — ne răspunde tînăra 
muncitoare. Vrem ca ele să ex
prime bucuria și fericirea copi
ilor din R.D.G. Multe dintre ele 
vor constitui plăcute suveniruri 
pentru delegații la Festivalul 
mondial al tineretului și stu
denților.

La rîndul său Kurt Luther — 
secretarul, organizației de par
tid, ne vorbește despre istori
cul fabricii și perspectivele ei.

— In actuala sa formă, fa
brica s-a constituit în 1958 prin 
unirea în cadrul său a 40 fa
milii din localitate care se în
deletniceau cu confecționatul 
păpușilor. Pe atunci, ne decla
ră el, valoarea producției în
treprinderii era tie 2 300 000 
mărci pentru ca în prezent să 
ajungă la 15 000 000 mărci.

Aproximativ 75 la sută din 
producția de păpuși se exportă 
în 25 de țări iar cererile sînt 
în continuă creștere. întreaga 
viață a comunei, care numără 
2 000 locuitori, este polarizată 
în jurul fabricii.

• Din turnul 
televiziunii...

Numeroase și interesante sînt 
noile construcții ale capitalei

Din punct de vedere in
dustrial, cota parte a pro
ducției industriale brute în 
economia republicii reprezintă 
aproximativ 6 procente. Dar a- 
lături de Dresda, Berlinul este 
și cel mai important oraș tu
ristic din R.D.G., pentru că, la 
fel ca la Dresda, există și aici 
un neprețuit tezaur de frumu
seți artistice, bine cunoscute 
pretutindeni. Sute de mii de 
vizitatori se opresc în fiecare 
sezon pentru a admira bogățiile 
artistice ale orașului. Cu aces
te valori de neprețuit, fără în
doială, se vor întîini și miile 
de tineri ce vor sosi în această 
vară în orașul gazdă al Festi
valului. Chiar în apropierea 
turnului televiziunii se va in
stala în zilele Festivalului unul 
din centrele de solidaritate.

Nu din turnul televiziunii în
să pot fi cu adevărat văzute 
toate frumusețile orașului de 
pe Spree. Trebuie să bați cu 
piciorul istorica stradă „Unter 
den Linden" cu farmecul con
strucțiilor sale din secolul 
XVIII, să străbați lanțul de 
lacuri și pădurile de brad și 
mesteacăn de la marginea ora
șului și, mai ales, să iei cunoș
tință de nenumăratele șantiere 
industriale și urbanistice ale 
orașului aflat într-o permanen
ță împlinire, pentru a avea o 
imagine mai clară a ceea ce 
reprezintă în prezent Berlinul 
— capitala Republicii Democra
te Germane.

• INTRE ÎNTREPRINDEREA 
ROMANEASCA de comerț ex
terior „ARCOM" și întreprin
derea similară cehoslovacă 
„Strojmport", miercuri a fost 
semnat la Praga contractul în 
virtutea căruia constructorii ro
mâni vor ridica in capitala 
Cehoslovaciei o clinică de uro
logie înțelegerea a intervenit 
după ce partea româna a reali
zat, sau este în curs să termi
ne. în Cehoslovacia alte con
strucții importante : Hotelul 
„România", termocentrala „Pra
ga nord", fabrica de sticlă din 
Teplice.

• MEMBRII EXPEDIȚIEI 
AUSTRIECE, care încearcă să 
escaladeze vîrful Dhaulagiri, din 
Munții Himalaya, și-au stabi
lit tabăra la altitudinea de 4 000 
metri — indică un mesaj recep
ționat la Katmandu. Dhaulagiri 
(7 639 metri) nu a fost atins, 
pină acum, de nici o expediție, 
deși cinci echipe de alpiniști — 
una austriacă și patru japoneze 
— au făcut temerara încercărc.

Actuala expediție și-a ales un 
alt traseu. Ea încearcă să esca
ladeze vîrful Dhaulagiri pe ver
santul său nordic..
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Necesitatea extinderii 
sistemului generalizat 

de preferințe asupra tuturor 
țărilor în curs de dezvoltare 
« Dezbateri in cadrul UNCTAD • Adoptarea unei

rezoluții printre ai cărei coautori se află și România
La Geneva s-au încheiat lucrările celei de-a 5-a sesiuni a 

Comitetului special de preferințe al U.N.C.T.A.D
Comitetul a adoptat, prin consens, o rezoluție inițiată de țările 

în curs de dezvoltare, printre coautorii căreia se află și 
România.

Documentul invită țările dez
voltate' să ia în considerare ce
rerile țărilor în curs de dez
voltare în vederea .ameliorării 
actualului sistem de preferințe, 
prin includerea tuturor produ
selor intoresind țările în curs 
de dezvoltare, eliminarea res
tricțiilor cantitative și plafoa
nelor pentru produsele cuprin
se în sistemul de preferințe, 
invocarea numai în cazuri ex
cepționale a unor clauze de 
salvgardare.

Țările dezvoltate, sînt, de a- 
semenea, invitate să nu adopte 
măsuri pe plan intern care să 
reducă avantajele sistemului 
de preferințe.

Totodată, țările beneficiare

sînt invitate să ia măsuri pen
tru intensificarea eforturilor lor 
de promovare a exporturilor și 
a studiului piețelor, pentru a 
putea obține maximum de a- 
vantaje din posibilitățile oferite 
de sistemul generalizat de pre
ferințe.

Luînd cuvîntul după adoptarea 
rezoluției, reprezentantul ro
mân, Mircea Petrescu, ministru 
consilier la misiunea perma
nentă a României din Geneva, 
a scos în evidență necesitatea 
extinderii sistemului generali
zat de preferințe asupra tutu
ror țărilor în curs de dezvol
tare, indiferent de sistemul lor 
social-economic sau zona geo
grafică din care fac parte.
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