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Lucrările sesiunii
După cum s-u anunțat la 15 iunie, tovarășul Nicolae 

Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, pre* 
ședințele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, 
a primit pe Christian Shmidt-Hduer, corespondent la Viena al 
Radiodifuziunii din R.F. Germania, câruia i-a acordat urmâtorul 
interviu pentru posturile de radio W.D.R, :

Marii Adunări Naționale
• NOI Șl IMPORTANTE ACTE LE

GISLATIVE ÎN SPIRITUL PRE
OCUPĂRII CONSECVENTE A 
PARTIDULUI Șl STATULUI PEN
TRU PERFECȚIONAREA DEMO
CRAȚIEI SOCIALISTE

» A FOST ADOPTATĂ LEGEA PRI
VIND PROTECȚIA MEDIULUI 
ÎNCONJURĂTOR - EXPRESIE 
PREGNANTĂ A GRIJII PENTRU 
GENERAȚIILEDE AZI ȘIDEMÎINE, 
PENTRU PREZENTUL Șl VIITORUL 
POPORULUI
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ÎNTREBARE : Domnule
președinte, Republica Socia
listă România și Republica 
Federală Germania au stabilit 
în 1967 relații diplomatice, in 
ciuda sistemelor sociale dife
rite, 
țele 
tate 
te ?

Cum apreciați experien- 
acestor 6 ani ? Ce rezul- 
pozitive pot fi menționa- 
Ce greutăți există ?

tn prezenta tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. a celorlalți 
conducători ai partidului și sta
tului, miercuri dimineața au 
fost reluate lucrările in plen 
ale Sesiunii a X-a a celei de-a 
VT-a legislaturi a Marii Adunări 
Naționale.

In sală, alături de deputațl se 
aflau numeroși invitați — 
mpmbrl ai C.C.. al P.C.R. Mi
niștri, conducători ai instituți
ilor centrale și organizațiilor 
obștești, activiști de partid și 
de slat, oameni al muncii, per
sonalități ale vieții științifice și 
culturale, ziariști.

Erau prezenți, de asemenea, 
șefi ai misiunilor diplomatice a- 
ereditați la București.

La intrarea în sala de ședință, 
conducătorii partidului și statu; 
lui au fost întâmpinați cu vii 
și puternice aplauze.

în lojile oficiale au luat Ioc 
tovarășii Nicolae Ceaușescu, 
Ion Gheorghe Maurer, Emil 
Bodnaraș, Manea Mănescu, Paul 
Xiculescu-Mizil, Gheorghe Pană, 
Gheorghe Rădulescu, Vlrgil 
Trofin, llie Verdeț. membri ai 
Comitetului Executiv al C.C. al

P.C.R.. precum 5i membri ai 
Consiliului de Stat.

Lucrările ședinței au fost des
chise de tovarășul Stefan Vol
tec, președintele Marii Adunări 
Naționale.

Cel prezenți au păstrat un 
moment de reculegere în me
moria eminentului om de ști
ință, înflăcărat și neobosit mi
litant pentru propășirea patriei 
și fericirea poporului. pentru 
triumful cauzei socialismului, 
academicianul profesor Con
stantin Daicoviciu, membru al 
Consiliului de Stat, care s-a 
stins din viață la 27 mai-

Deputății au aprobat include
rea pe ordinea de zi a sesiu
nii a următoarelor proiecte de 
legi :

— Proiectul de lege privind 
protecția mediului înconjură
tor ;

— Proiectul de lege privind 
Comitetul pentru Problemele 
Consiliilor Populare ;

—- Proiectul de lege privind 
Congresul deputaților consilii
lor populare județene șl con
ferințele președinților consilii
lor populare comunale și oră
șenești ;

— Proiectul de lege privind 
tariful vamal de import al Re
publicii Socialiste România ;

—-Proiecte de legi penttu >- 
probarea decretelor cu putere 
de lege emise de Consiliul de 
Siat.

Intrîndu-se in ordinea de zi. 
tovarășul Dumitru Coliu, pre
ședintele Comisiei pentru agrî- 
•ultură și silvicultură, a pre
zentat expunerea la proiectul d* 
lege privind protecția mediului 
înconjurător, iar tovarășul Tra
ian lonașcn președintele Co
misiei juridice, a prezentat ra
portul comisiilor permanente ale 
Marii Adunări Naționale.

Potrivit Hotărîrii Comitetu
lui Executiv al C.C. al P.C.R.. 
acest proiect de lege a fost su
pus. în prealabil, dezbaterii pu
blice, numeroși oameni ai mun
cii, specialiști, făcînd intere
sante propuneri de care s-a 
ținut seama la definitivarea lui.

La discuția generală au luat 
cuvîntul deputății Gheorghe 
Blaj, prim-secretar al Comi
tetului județean Maramureș al 
P.C.R., Ștefan Milcu, vicepre-
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• Legea privind Comitetul pentru Problemele 
Consiliilor Populare

• Legea privind Congresul deputaților 
consiliilor populare județene și conferințele 
președinților consiliilor populare comunale

și orășenești
* Expunerea la proiectul de lege privind

protecția mediului înconjurător
* Expunerea la proiectul legii privind 

Comitetul pentru Problemele Consiliilor
Populare

* Expunerea la proiectul de lege privind 
Congresul deputaților consiliilor populare

județene și conferințele președinților 
consiliilor populare comunale și orășenești

RĂSPUNS : Intr-adevăr, s-au 
împlinit șase ani de cînd Româ
nia și Republica Federală Ger
mania au stabilit relații diplo
matice. Faptul că cele două sta
te au sisteme sociale diferite nu 
a împiedicat nici atunci, și nu 
poate sâ împiedice nici acum 
dezvoltarea relațiilor dintre ele, 
asa cum nu a împiedicat Româ
nia să stabilească relații cu mul
te alte state cu orlnduiri socia
le diferite. Deci, am considerat 
un lucru normal să căutăm căi
le de dezvoltare a colaborării 
dintre statele noastre.

Desigur, după cum se știe, de 
Ia început am așezat aceste re
lații pe baza egalității, respec
tului independenței, neames
tecului în treburile interne.
Pot spline că în această perioa
dă. aceste principii între țările 
noastre s-au aplicat din ambele 
părți. Aș putea spune, hazîn- 
du-mă pe extinderea colaboră
rii economice, tehnico-științifi- 
ce și culturale din acești ani, că 
stabilirea relațiilor diplomatice 
s-a dmedit deosebit de bună 
pentru dezvoltarea raporturilor 
bilaterale. Dar, privind retro
spectiv la situația politică din 
Europa de acum șase ani și la 
cea de astăzi, trebuie să spun 
că stahilirea relațiilor dintre 
țările noastre a avut influențe 
pozitive și a adus o contribuție 
de mare însemnătate 1* evolu
ția spre destindere In Europa, 
spre colaborare între toate sta
tele, fără deosebire de 
socială.

nale în soluționarea diferitelor 
probleme din viața contempora
nă. în acest sens se înscriu si 
propunerile României din 1972 
privind creșterea rolului și efi
cienței Organizației Națiunilor 
Unite. Apreciem că este necesar 
să se creeze condiții pentru o 
mai larga participare a tuturor 
popoarelor, fie ele mari și mici, 
Ia acțiunile Organizației Națiu
nilor Unite și altor organisme 
internaționale și, desigur( ca să 
fiu și mai precis, este necesar 
mai ales să se țină mai mult 
seama d? țarii? mici și mijlocii, 
care să-și poată aduce o con
tribuție mai activă, orin partici
parea mai largă în diferite or
ganisme ale Organizației Na
țiunilor Unite.

în același timp, este necesar 
ca Organizația Națiunilor Unite 
să dispună de raa’ multe posibi
lități pentru asigurarea înfăp
tuirii hotărîrilor și rezoluțiilor 
sale, sau ale Consiliului da 
Securitate. Numai așa se va pu
tea, Intr-adevăr, obține succese 
în realizarea In practică a mă
surilor îndreptate spre lichi
darea conflictelor și a zonelor 
de încordare, spre determinarea 
statelor să acorde mai multă 
atenție și să înfăptuiască re
zoluțiile și recomandările Or
ganizației Națiunilor Unite. In 
acest fel se va putea obține si 
în Europa rezultate bune în ce 
privește securitatea, cit și în 
întreaga lume.

moment sau altul, să înfăptu
iască în practică o anumită po
litică — și, după cîte știți, par
tidele social-democrate au o o- 
rientare spre socialism, se în
scriu in politica de securitate 
și de pace — și întrucît comu
niștii români construiesc socia
lismul este normal să caute co
laborarea cu toate partidek 
care se pronunță pentru socia
lism, cit și cu cele care ** 
pronunță pentru colaborare și 
pace intre popoare.

ÎNTREBARE : Pacea 
securitatea în regiunea halca 
nică este un țel apropiat, dar 
în același timp, și un țel di 
un înțeles mai larg al politi 
di externe românești. Pe c< 
cale și cu ce inițiative concre 
te urmărește țara dumnea 
voastră acest țel ?

i

orînduire

România 
deosebite

ÎNTREBARE: 
și-a ctștigat merite 
în întărirea Națiunilor Unite. 
Ce pași conereți pot contri
bui ca principiile de drept in
ternațional înscrise în Carta 
O.N.U. să se transforme din- 
tr-un catalog de dorințe ver
bale intr-o piatră fundamen
tală reală a securității euro
pene. ?

RĂSPUNS: într-adevăr, Ro
mânia acordă o atenție deosebită 
întăririi rolului Națiunilor Uni
te și altor organisme internațio-

ÎNTRECEREA
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întrebați șeful
9

fermei,
poate dînsul să știe
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ÎNTREBARE : Comuniștii 
români doresc, așa cum ați 
subliniat de curînd, domnule 
președinte, să dezvolte relații 
de prietenie și cu partidele 
social-democrate. Ce motive 
ft determină în această di
recție ?

RĂSPUNS : România, sau mai 
bine zis Partidul Comunist 
Român, consecvent politicii sale 
de dezvoltare largă a relațiilor 
internaționale. întreține relații 
cu toate partidele comunis
te și muncitorești, iar în 
ultimii șapte-opt ani am 
dezvoltat relații cu aproape to
talitatea partidelor socialiste si 
social-democrate — în ceea ce 
privește Europa, aș putea spu
ne, cu toate. Așa cum dezvol
tăm, de asemenea, relații cu 
mișcările de eliberate naționa
lă, cu alte organizații și parti
de revoluționare și democra
tice. în acest context apreciem 
că relațiile de prietenie și co
laborare cu partidele .socialiste 
și social-democrate constituie o 
necesitate pentru o mai 
cunoaștere, pentru 
lor de soluționare 
lor probleme din 
națională. Ținînd 
pină la urmă, in
partidele sint chemate, intr-un

RĂSPUNS : România apre 
ciazâ că înfăptuirea securități 
europene trebuie să se bazez 
și pe o colaborare strinsă în 
tre popoarele din diferite zon 
«le Europei. De aceea, conside 
răm că este necesar ca popoa 
rele din Balcani, de unde, dup: 
cit se știe, din păcate, au por 
nit diferite conflicte, să găseas 
că căile pentru a elimina ori 
ce sursă de încordare dintr 
ele, pentru a dezvolta o larg 
colaborare în toate domenii] 
de activitate — deci și in do 
meniul soluționării pașnice, p 
cale politică, a oricăror probie 
me care ar putea apare — pen 
tru a ajunge la măsuri de de 
zangajare militară și, pină 1 
urmă, la excluderea armele 
nucleare din Balcani.

Pe această cale acționeaz 
România și dorește să facă ; 
In viitor eforturi pentru a dea 
volta relații bune cu toate st< 
tele din Balcani. De altfel. p< 
menționa că in momentul d 
față sintem mulțumiți de reia 
țiile pe care le avem cu toal 
statele din Balcani, atit socii 
liste cit și nesocialiste. Cons 
derăm că, acționind pe aceasl 
cale, dezvoltind relațiile bil< 
terale și inițiind o serie de ac 
țiuni de conlucrare multilatț 
rală, Inclusiv o s«rie de ret 
niuni pentru găsirea căilor c 
soluționare a problemelor, voi 
putea realiza acest dezldera 
ceea ce ar corespunde atît ii 
lereselor popoarelor 
câni, cit și tuturor 
din Europa.

din Ba 
popoarele

In închei

bună 
găsirea căi- 
a mul tip În

viata inter- 
seama că. 

fiecare stat

~~—

ÎNTREBARE;
re, domnule președinte, v-a. 
ruga să adresați cu prilep 
primei dumneavoastre vizi' 
în Republica Federală Cernu 
nia citeva cuvinte 
cultătorii noștri.

pentru a

cu mull 
Republic 
la invits

RĂSPUNS : Aștept 
bucurie să vizitez 
Federală Germania, 
ția amabilă a președintelui He:
nemann și ca răspuns la vizii 
pe care Domnia-sa a 
in România.

Aș dori să adresez 
rilor dumneavoastră, 
popor al Republicii
Germania cele mai bune ură 
de prosperitate, de pace.

efectuat-

ascultate 
întreguli 
Fed era.’

„Inițiativele uteciste declan
șate in ultimul timp. a 
ținut să sublinieze tovară
șul Vasile Suciu — prim-se- 
cretar al Comitetului județean 
Vilcea al U.T.C. —, firește vi
zează autodepâșirea in toaie 
sectoarele agriculturii. A fesi 
generalizată acțiunea ..în fiecare 
fermă de animale, recordurile 
de anul trecut — producer, me
dii in 1973". efectul constind 
intr-un spor de palru m.i hec
tolitri lapte față dr plan și in
tr-o cifră dublă fată de aceeași 
perioadă a anului trecut. Meca
nizatorii utecișii au acționa: de
terminant pentru prelung.rea 
vieții productive a unor •'v?- 
toare și mașini agricole ajun-- 
la vîrsta casării in valoare de 
aproape cinci milioane de 
Deservit? de tineri, 
funcționează, peste tot. irepro
șabil ; în primăvara aceasta 
circa o zecime din volumul lu
crărilor agricole fiind executate 
cu aceste mașini. Iar lucrările 
imperative ale fiecărui moment 
important al anului agricol de
vin obiectiv al acțiunilor de
clanșate și susținute de către or
ganizațiile U.T.C. de la sate. 
..Decada fertilizării*', acțiune or
ganizată in toate unitățile agri
cole a permis transportul in 
ci mp. mai ales pe suprafețele 
destinate legumiculturii și plan
telor tehnice, a zeci de mii de 
io "o de produse fertilizatoare. 
..Fiecare tînăr să planteze cel 
puțin doi pomi fructiferi", a de
venit. in primăvara aceasta, ini
țiativă chemare în peste șapte
zeci de cooperative agricole si 
S-a materializat in livezi noi în
tinse pe citeva sute de hectare. 
Tinerii au plantat vită de vie.

in 
să

acestea

au lucrat pentru reciștigarea la 
producție a terenurilor — circa 
șapte mii de hectare — afecta
te de apa in exces, au participat 
la amenajarea pentru irigații a 
suprafețelor proiectate, muncesc 
in legumicultură și pe pajiștile 
naturale. La propriu vorbind, 
prin acțiunile uteci-le inițiate 
ne străduim să materializăm 
răspunsuri eficiente la întrebă
rile : crește producția măcar cu 
un procent ? Determină folosi
rea mai rațională a fiecărei pal
me de nămint ? Asigură exploa- 
iara» :ni*"vvâ a mașinilor 2 
Permite o ma; ridicată cotă de 

ti a I riiîu. învârt ?*.
Zece mit de utecișu sin! an- 

gaiațt i ~ depune
— - : mai mult $. mai eficient.

Mu.lLa pol. = desfășuz
ds riire o^gan y-‘ .ie U.T.C.. 
anc>~>rM^= a mun
cii de or»:zat»e în pro
blem- -ca e. ’«■Titră S. “ < -‘ă 
a ssmai ast î. 
cu un pb:: d- - -
lor mai — J ; dintre ac*i' 
comitetului. ?udețean ?_• U.l.C. 
in mijlocul *.."narilor de la ss* 
colaborar-î 2 csetialU factor- • - 
ducațional; au determinai o nu 
largă participară muncă a 
nenlor. creșterea Drouuc::v.’ât;- 
muncii, o angajare dovedi _i ir 
dubla calițat- de producători și 
beneficiari. La Ioneșt:. de pildă 
uteciștii au semnat angaiamer.*. 
lucrind in acord global aproapt 
o treime din suprafața cultivată 
cu plante prăsitoare, preocupa
rea de a depăși producțiile pla
nificate. dovedindu-5e in cele o 
mie de tone gunoi de erajd 
transportate în trimp. in munca 
neîntreruptă desfășurată trei 
zile si trei nopți pentru scoate-

rea de sub apă a cinci sute d 
hectare din cel mai producții 
teren afectat de revărsarea Ol 
tului. Pe dealurile Oltețului, 1< 
Bugiulești. Lăcustenî și Băltești 
t;nerii au 
de o sută 
au terasat

plantat vie. Mai bin 
de mij de bucăți. S 
pantele, au corecta

GH. FECIORII

(Continuare in pag. a 11-a)

E I

01
4 
<*!
41

»
M

ț »
>

O TRADIȚIE
S3

••• »j ■■ »
<1
I

de CONSTANTIN STOICIU

¥

<
Noi construcții de locuințe la Baia Mare.

Foto: ȘTEFAN WEISS

DISCUTĂM DESPRE TINEREȚE, EDUCAȚIE, RĂSPUNDERI.

FATA CARE N-A EIMBIT NICIODATĂ
ce-i

se adu- 
cum se 

dra- 
n-a zim

țată!... și ma: 
dar ma; sin", 
zimbit niri-

fantasmă. I-a 
..AICI — nu

La 25 de ani. pină 1a și 
poate ș; d.* acum mai departe, 
o fată frunaseslt nu știe 
Furișul. Nici cum 
ni bucuria in -.ifle!.
nd- ia la fior., la
goste... Mama ei 
*?ri niciodată, Nici 
sin! ircâ. putir.i. 
oameni rare n-au 
odată.

Așa i-a juruit o 
legat o credință :
aveți pentru ce ride — li s-a 
spus. Aici — în lumea vieții — 
nimic nu trebuie să vă bucure. 
Lumina e întuneric, soarele e 
părelnic, dragostea e deșertă
ciune ! Uiîați-vă la ele cu ochii

cerntți ți inima împietrită ! 
Pentru că doar așa. ,i ajunge 
să vă bucurați — „DINCOLO- ! 
Să rider; acolo — adică după 
moarte — din toată inima 1 ..Do
liul- de aici — e garanția „săr
bătorii- de dincolo. Peniru o pe- 
trecer-; . veșnică- contează
un sacrificiu de 60—80—100 
an: ? Pentru o desfătare 
hotar, e oare prea mult 
întuneci o viață ?-

De aceea zimbetul n-a 
rit niciodată pe obrazul fetei d< 
25 de ani. O fată frumoasă 
după care băieții întorc canui 
pe stradă... 
de domeniul 
totuși, fata

din- 
un 

con- 
de 

Are

sâ-ți

inflo-

Lucrurile 
absurdului, 

care n-a :

par
Si 

zim-

bit niciodată nu e o iluzie, 
nu-: o fantomă memorată 
tr-un secol de beznă", ci 
nume de astăzi, o prezență 
temoorană cu transplantul 
cord si plimbarea pe luhă.
și o profesie, la aflarea căreia, 
aparența de absurd se transfor
mă in certitudine : fata care nu 
■ r°-i zimbetul e... farmacis
tă ’ Minuiește alchimii moder
ne destinate combaterii mala
diilor. eliberează Ia cerere re
medii pentru dureri si stimu
lent! vitaminosi pentru pofta de 
mincare. O face conștiincios și 
corect, timp de opt ore pe zi. 
tși dezbracă apoi halatul alb si 
se grăbește să ajungă intre pe-

reții căptușiți cu fantasme. Se 
cuibărește intr-un univers din 
care cintecul și imaginea sint 
izgonite cu strășnicie. în care 
gluma și voioasa destindere nu 
au pătruns niciodată. E lor a- 
rolo, doar pentru ginduri. Pen
tru iluzii de larc.

LA CE VISEAZĂ O FATĂ 
DE 25 DE ANI ? Una ca oricare 
alta, la dragoste, la împlinire, la 
cai care vor prinde viată din 
viața si dragostea ei si vor duce 
mai 
fata

departe Împlinirile ei. Dar 
care nu are voie să zim-

SOFIA SCORȚARU

(Continuare in pag. a V-a)

loto că se împlinesc zilele ocesteo 25 de ani de la deschi
derea primelor șantiere naționale ale tineretului și ale țarii. 
Generația care azi se află bine statornicită in rosturile și in 
datoriile ei imbrăca atunci salopete scorțoase și pufoaice cu 
nasturi mici, iși trăgea in picioare bocanci grei și cizme largi, 
punea mina pe lopeți și tirnăcoape și pornea incolonată, 
cu steaguri și cintece, cu angajamente răsunătoare ce nu 
mai pridideau să fie cuprinse în pagina festivă de ziar, spre 
ceea ce azi, in răstimpul anilor care au trecut uneori mai 
repede și uneori mai încet, a devenit amintire grava și te
meinicie, așa cum sade bine să aibă bărbații care au deprins 
adine gustul vieții și n-au de ce să regrete asia, așa cum 
șade bine unei țări ce și-a ales un destin sigur și îndreptățit.

Din cîte mi s-a povestit și din cite am citit - eu desco
perind șantierele abia peste cițiva ani buni, cind de acum 
această lume se constituise trainic și armonios, nu mai era 
adică de fiecare dată, pentru fiecare dintre cei care porneau 
intr-acolo, numai o șansă pentru mai departe, ci mai 
ales o trecere fireasca, normală, încă cutreierată de roman
tism și de entuziasm din cîte deci am ajuns să știu, munca 
pe cele dinții șantiere n-a fost deloc ușoară, ..hei-rup’-ul 
zdravăn și clocotitor din cintecul simplu și fericit de mare 
succes pe atunci exprima poate mai curînd imensul efort fi
zic ol acelor care, umăr lingă umăr, braț lingă braț, cu 
uneltele puține și sărace pe care le aveau și de care totuși 
se bucurau, porniseră înverșunați sâ construiască colea ferată 
Bumbesti—Livezeni, calea ferată Salva—Vișeu, hidrocentrala 
de la Bicoz, fabrica de confecții „Apaca", stadionul „Repu
blicii".

România nu mai cunoscuse niciodată în istoria ei această 
ridicare ambițioasă și necesară la starea care dă unei țări 
demnitate și disciplină interioară, fiindcă o țară in care nu 
se construiește este cu atît mai a prig o țară a risipei și a 
incertitudinilor, a nesiguranței și a umilinței, nu mai cu
noscuse niciodată această alăturare de energii și de sacri
ficii pentru atingerea unui țel limpede formulat, pentru îm
plinirea unor dovezi de care toate conștiințele curate aveau 
nevoie spre a-și întări alegerea și devoțiunea. Pare puțin de-

(Continuare In pag. a ll-a)
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STATISTICILE ARATĂ O DEPĂȘIRE 
A PROPRIILOR ANGAJAMENTE

— întrecerea utecistă „Tine
retul — factor activ in îndepli
nirea cincinalului înainte de 
termen" constituie unul din
tre plenarele prilejuri de 
afirmare a capacității de efort 
conștiente, patriotice a tinerilor 
in linia-ntîi a producției ma
teriale. Organizarea și urmări
rea acestei nobile competiții 
intre tinerii botoșeneni solicită 
din partea dumneavoastră, a 
aparatului comitetului județean, 
anumite orientări și metodolo
gii specifice de lucru. Despre a- 
ceste* am dori să ne vorbiți.

— întrucît întrecerea lansată 
de Biroul C.C. al U.T.C. oferă 
posibilități elastice de materiali
zare de la un județ la altul, 
noi, în faza de organizare, 
ne-am făcut anumite socoteli, 
elaborînd concomitent și un 
regulament-cadru de desfășura
re, urmărire și realizare a obiec
tivelor întrecerii. Cifrele, obiec
tivele și angajamentele asu
mate au fost defalcate pe nu
mărul șj profilul productiv al 
organizațiilor așa după cum res
pectivele organizații șl le-au 
asumat, în urma unor largi și 
realiste dezbateri. în adunările 
generale ale salariaților (din 
luna ianuarie), comitetele U.T.C. 
au prezentat partea lor de con
tribuție la îndeplinirea cifrelor 
generale de plan, în consens cu 
propriile angajamente ale co
lectivelor de muncă. Așa a În
ceput întrecerea utecistă.

— Care au fost greutățile 
legate de acest început ?

— Trebuie să recunosc că nu 
toate conducerile de întreprin
deri s-au arătat din capul locu
lui convinse că tinerii vor în
făptui ceea ce afirmă, Vremea. 
Insă, i-a convins. O dificultate 
reală s-a ivît la stabilirea con
cretă a unor obiective de în
trecere, cu deosebire In agri
cultură. Activiștii noștri, In 
frunte cu biroul și secretariatul, 
a-au deplasat peste tot acolo 
unde aceste lucruri nu erau 
clare, astfel că în prezent fie
care organizație, flecare tlnăr, 
știu practic ce au de făcut.

— Ce a întreprins comitetul 
județean pentru urmărirea și 
îndrumarea rit mai eficientă a 
întrecerii, a succesului aces
teia ?

— în prelungirea celor de 
mai sus, am instruit activele 
U.T.C. pe categorii profesionale, 
am tipărit fișe—tip pentru no
tarea rezultatelor (și a rămâne
rilor în urmă) și am organizat 
un sfstem informațional eficient, 
pentru a cunoaște permanent 
stadiul întrecerii și, mai ales, 
pentru a ști exact, unde este 
nevoie de intervenția noastră.

— Desigur, pentru materiali
zarea cu succes a obiectivelor 
întrecerii, au fost preluate și 
generalizate o seamă de iniția-

tive. Am vrea să cunoaștem îniă 
cîteva inițiative proprii ti Beri
lor din județul Botoșani,

— Le voi aminti doar pe cele 
care s-au deosebit a fi cele mai 
antrenante, mobilizatoare pe 
toate planurile In sensul disci
plinei de producție : la Fabrica 
de confecții din Dorohoi a fost

leturl complete de scule și dis
pozitive pentru atelierele — 
școală din județ. In total, tine- 

. rii au realizat peste plan o 
producție globală în valoare de 
aproximativ 1,8 milioane lei. La 
care se adaugă acțiuni de 
muncă voluntar patriotică după 
cum urmează i executarea de

Convorbire cu ION DRAGOMIR,
prim-secretar al Comitetului județean Botoșani al U.T.C.

instituit un fanion de fruntaș 
care stă, lunar, pe mașina celui 
mai harnic și mal conștiincios 
tînăr. De asemenea, este dispu
tat un fanion care se acordă 
trimestrial organizației U.T.C. 
cu cele mai înalte rezultate de 
producție. în agricultură, pen
tru tinerii mecanizatori din sta
țiunile de mecanizarea agricul
turii a fost creat fanionul „me
canizator de onoare" pe secție 
și pe trust. La sfirșit de an cel 
mai bun dintre cei mal buni 
intră în posesia acestui fanion, 
odată cu importante premii sti
mulative. O inițiativă foarte 
bună a fost lansată la uzinele 
textile „Moldova" : tinerii s-au 
angajat ca in acest an să sor
teze prin muncă voluntar-pa- 
triotică două milioane de țevi 
— pentru a preveni stagnarea 
producției (așa cum, de altfel, 
s-a mat întîmplat uneori). Ca 
să nu mai amintim de „Cel mai 
curat loc de muncă" sau „Tine
rii întreabă, specialiștii răs
pund"...

Împăduriri pe 130 de hectare, 
plantarea a 47 000 pomi fructi
feri șl ornamentali, curățarea a 
14 600 hectare de islaz pentru 
pășuni.

— „Semnele" sînt hune. Pot 
fi ele și mai bune ? Privind in 
această perspectivă, am vrea 
să ne enumerațj cîteva dintre 
comandamentele „La zi" in ceea 
Ce privește preocupările comi
tetului județean.

— Acum, nu ne mal gîndim 
să ne îndeplinim angajamentele 
ci să Ie și sporim și depășim, 
cu atlt mai mult cu cît toți oa-

menii muncii din județ s-au 
angajat să realizeze prevederile 
cincinalului în numai patru ani 
și cinci luni. Concret, vrem să 
luptăm în continuare pentru 
Întărirea disciplinei de produc
ție (rezultatele dovedesc că e 
loc pentru și mai bine), pentru 
mărirea productivității muncii 
și, In general, pentru antrena
rea întregului tineret în realiza
rea cu succes a întrecerii ute
ciste. Aș vrea să menționez în 
acest sens că nu numai munci
torii sint antrenați în cadru] 
Întrecerii dar chiar și ucenicii 
din ultimii ani, care s-au anga
jat — ei înșiși — să contribuie 
concret, prin produse fizice 
utile și corect executate la mă
rirea producției. Dar, in tot a- 
cest timp comandamentul nr. 1 
rămlne conștientizarea întregu
lui tlner.et ca un tot puternic 
șl unitar, care să știe, să înțe
leagă si să lupte din convingere, 
cu toate puterile pentru atinge
rea obiectivelor pe care ni 
le-am propus și, în fond, pen
tru edificarea socialistă a Ro
mâniei multilateral dezvoltate.

EM. ISOPESCU

Por Florica, de la Întreprinderea „Solidaritatea" — Satu Mare, 
una din utecistele fruntașe de la secția împletitorie.

Foto: ȘTEFAN WEISS

— Ce rezultate 
după primele cinci 
botoșeneni ?

raporteazS, 
luni, tinerii

acestei pe-— După trecerea ..
rioade, statisticile evidențiază o 
depășire cu mai bine de trei 
procente a propriilor angaja-, 
mente asumate în cadrul între
cerii „Tineretul — factor activ 
In Îndeplinirea cincinalului 
Înainte de termen". Concret, 
la nivelul întregului județ, nu
mărul tinerilor care nu-și rea
lizau normele de producție a 
fost redus cu 58,7 la sută. Spre 
exemplu : la uzinele textile, 
față de cei 716 tineri aflați în 
trimestrul IV 1972 sub normă, 
în trimestrul I 1973 nu au mai 
fost declt 290. tn aceeași unitate, 
in aceleași perioade de timp, 
absențele nemotivate au scăzut 
de la 1377 zile La 618. In con
strucții, în primele cinci luni 
ale acestui an tinerii au eco
nomist peste 30 000 cărămizi sl 
8 tone de ciment. In fabricile 
textile au fost realizați peste 
plan I 900 m.p. țesături, iar ți
nerii din industrie au confecțio
nat prin muncă voluntară 16

O TRADIȚIE
(Urmare din pag. I)

șueta convingerea, acreditata de altfel șl de superficialita
tea și indolența unei anumite literaturi, că acele șantiere au 
fast un fel de teritorii ale purificării, un fel de amfiteatre 
unde binele șl râul, dreptatea și nedreptatea, curajul șl lași
tatea, demnitatea și umilința se confruntau deschis, ca într-un 
text de brigadă artistica, și in cele din urmă, pentru mulțu
mirea tuturor, ciștiga și învingea cine trebuia sâ cîștige și 
sâ învingă, dar probabil că, daca se uită oamenii adevărați.

i lucrurile au stat în adevăr așa. Citeodatâ, ascultîndu-i insă 
pe vechii șantieriști - cum ziceam, azi bărbați in puterea 
cuvîntulul; cu rosturile, nostalgiile și amintirile lor - am sen
timentul câ ei s-au îndepârtot suficient de mult de acei ani 
a! începutului, dar, fără sâ fi uitat nimic-nlmic din ce a fost 
tinerețea lor, mai întorc măcar din cind în cînd gindul în- 
tr-oeole, către acel timp, ca pentru o înțelegere severă șl 
obligatorie a ceea ce au trăit și trăiesc. Mulți dintre acești 
oameni mai sînt și azi pe șantierele țării, au mers și continuă 
să meargă acolo unde a fost și este nevoie de ei și de 

S priceperea lor, cîte ceva din viața lor grea de constructori 
■ și de călători a lăsat cam fiecare și cam de fiecare dată 

pe unde au trecut, la Porțile de Fier, la Galați, la Argeș, 
la Ișalnița, la Borzeștl, oriunde s-a săpat o temelie și s-a 
ridicat un zid, oriunde un capât de pâmînt pietros o început 
sâ rodească, oriunde s-a bătut un țăruș ca într-o margine 
de is ce se cuvenea neapârat desâvîrșit. S

Ca și în urmă cu 25 de ani, ca și totdeauna, șantierul a 
rămas și va fi mereu o chemare fascinantă a tinereții, cîteva 
generații și-au format și-și formează aci, intr-o frumoasă și 
nobilă tradiție, statura, construind și alcătuindu-și astfel exi
gențele, apărindu-și demnitatea și visele.

(Urmare din pag. Z) 

cursurile repezi ale torenților. 
Tinerii din Drăgășani au reușit 
amenajarea pentru Irigații, mun
cind pe un șantier întins pe a- 
proape trei sute de hectare. Iar 
la Văleni, Tina. Plriieni, Lă- 
cuateni, Irinești, Zătreni și 
Grădiștea aproape zece zile din 
luna mai obiectivul muncii pen
tru mai bine de o mie de tineri 
a fost refacerea grădinilor legu
micole distruse de torenții for
mați din cauza ploilor abunden
te. Măsura eforturilor e dată 
acum de cele aproape 150 de 
hectare repuse în deplinătatea 
capacității de producție. Adică 
o întindere — sursă de produse 
alimentare, pe o jumătate de 
an, pentru Întreaga populație 
rurală a județului. Uteciștii din 
Berislăvești, Sălătrucel. Runcu. 
Mulereasca. Milcoiu și din alte 
șaizeci și cinci de comune au 
fertilizat pășuni In suprafață de 
peste șapte mii de hectare, au 
defrișat arboret și au Îmbună
tățit structura floristică, contri
buind. în felul acesta, la obține
rea unui spor de circa zece mii 
de tone furaje pentru animalele 
proprietate obștească. Adică ne
cesarul pentru obținerea a ont 
mii de hectolitri lapte și două 
sute vagoane de came. Preluînd 
inițiativa tinerilor de la Stefă- 
nești și ..Semănătoarea", uteciștii 
din Băbeni. Tina. Sinești Lă- 
cuiteni. Olănești. Păușești-Mă- 
glași. Vlădeștî. Prundeni. Goru- 
nești. Șutești și Drăgășanl exe
cută lucrări de modernizare a 
adăposturilor de animale exis
tente. In felul acesta adurfnd 
unităților agricole venituri va- 
lorind peste un milion de lei. 
O activitate cu totul aparte este 
depusă de către mecanizatori. 
Obiectivele muncit lor țin de 
folosirea intensivă a mașinilor 
șl de reducerea cheltuielilor la 
mia de lei venituri. La Băbeni 
81 Bălcestl. la Șutești. Drăgă-

șani și Mi Ic stea, in toate sec
țiile de mecanizare se drămu
iesc eforturile, sînt prezentate 
experiența bună și inițiativa, 
urmărindu-se ca anul acesta cu 
fiecare zece tractoare să se rea
lizeze suplimentar un volum de 
lucrări cit și pentru al unspre
zecelea ; și să reducă, la mia de 
lei venituri cu o sută de lei 
cheltuielile. Totul cu un efect 
economic cert : economii de 
5 635 000 lei. Și nu poate fi de
tașat de efortul ce se depune 
in cadrul întrecerii uteciste pen

întrebare. Iar răspunsurile au 
darul să permită formularea u- 
nei păreri asupra ceea ce în
seamnă în viața economică a 
județului. în activitatea tineri
lor uteciști de la sate întrecerea 
pentru îndeplinirea cincinalului 
înainte de termen. „întrecerea 
utecistă cred că este parte inte
grantă din întrecerea ce se des
fășoară între toți mecanizatorii 
stațiunii noastre, a ținut să pre
cizeze maistrul de atelier Iile 
Streinu de la S.M.A. Băbeni. 
N-am auzit, și nu s-a discutat

ÎNTREBAȚI 
ȘEFUL FERMEI

tru sporirea producției, acțiune 
ce cuprinde pe elevii claselor 
mari de la școlile generale din 
județ. La Ștefănești, Livezi, 
Lăcusteni. Vcicești. Băbeni șl 
In alte cinci localități, pentru 
perioada de vară au fost con
stituite loturi de animale Îngri
jite de către elevi. Deprind, 
astfel, meseria, pătrund In tai
nele muncii. CIștigul este imens.

Vă satisfac aceste realizări ? 
A fost prima întrebare cu care 
ne-am adresat unor tineri din 
saLele vtlcene. Cit de mobiliza
toare, ce concretețe dau muncii 
voastre obiectivele stabilite in 
cadrul întrecerii uteciste ? A ve
nit In completare cea de-a doua

într-o adunare U.T.C. niscaiva 
obiective separate". Și. intr-ade
văr. nu s-a discutat, deși secre
tarul comitetului U.T.C.. tova
rășul Ion Popa, a prezentat pe 
de rost nouă obiective înscrise 
în programul de activități al 
organizației U.T.C. Dar dacă 
secretarul le știa atît de bine de 
ce nu le-a prezentat și uteciști- 
lor ? A fost invocată lipsa de 
timp. aglomerarea lucrărilor 
stringente din campanie. După 
părerea noastră motive neînte
meiate... „întrecerea utecistă ? — 
n-am auzit, își manifestă nedu
merirea tînărul tehnician Nico- 
lae Drăgulescu de la serele Si- 
rineasa. Lucrăm aici peste cin-

zecî de tineri, ne străduim să 
sporim producția de roșii și de 
legume, să reducem cheltuielile, 
dar despre întrecere n-am au
zit nimic... Poate tovarășul se
cretar de U.T.C.. șeful fermei, 
să știe ceva". Și, Intr-adevăr, 
tovarășul Mircea Lisievici, știa 
ceva „că tinerii s-au angajat să 
muncească zilnic două ore în 
plus pentru recuperarea intîr- 
zierilor ; că în cadrul întrecerii 
uteciste au formulat angajamen
tul să depășească producția me
die de tomate Ia hectar, să rea
lizeze venituri suplimentare de 
cel puțin o sută de mii de Iei". 
Interesant că nici unul dintre 
uteciștii cu care am stat do 
vorbă în cadrul serelor nu a- 
veau cunoștință de acest anga
jament. Iar cu o astfel de situa
ție. cînd secretarul știa tot, iar 
tinerii habar n-aveau de ohiec- 
tive concrete în cadrul întrecerii 
ne-am întîlnit aproape în toate 
localitățile cuprinse în raidul 
nostru. Un adevăr este incon
testabil : tinerii lucrează, parti
cipă intens la acțiunile initiate 
de către comitetele U.T.C.. ori
unde sînt solicitați, dar noțiu
nea de întrecere utecistă, de 
obiective concrete sini for
mulate în întrecerea pen
tru îndeplinirea cincinalului 
înainte de termen nu o 
stapînesc. De ce oare comitetul 
județean, al.JJ.T.C., organizațiile 
de liner at -oprit la jumăta
tea drumului ?, Pentru că șj 
realizările — oricît de bune ar fi 
— nu reflectă posibilitățile de 
care se dispune. Garantat, ex
plicarea în detaliu a Importan
ței participării pe măsură a fie
cărui tînăr In procesul de pro
ducție. conceperea, propunerea 
și aplicarea unor inițiative me
nite să intensifice procesul de 
producție, să determine crește
rea eficienței efortului depus, a 
leului investit, s-ar reflecta și 
în județul Vilcea în realizări 
mult superioare cotelor actuale.

De Ia atînga la dreapta : MARIN SANDU, economist la Asociația intercooperatlstă DrAgAșanl : Întrecerea utecistă are un caracter 
concret în cazul unității noastre. Obiectivele țin de sporirea producției de lapte șl de folosirea rațională a pămîntului repartizat 
fermei șl a furajelor. CONSTAN TIN FLOREA, motopompist laC.A.P. Mareea : N-am auzit de întrecerea utecistă, dar eu am 
lucrat neîntrerupt două zile șl două nopți Ja eliminarea apel de pe terenurile Inundate de Olt. Și lucrez zilnic pentru că știu că 
fiecare minut în care motopompa funcționează înseamnă un spor de producție. ILIE STREINU, mecanic de atelier la S.M.A. Băbeni : 
N-am auzit, nu s-a discutat într-o adunare U.T.C. despre obiective «le organizației. Ceea ce ne-au spus și alțl tineri. ION POPA, 
secretarul comitetului U.T.C. de la S.M.A. Băbeni : organizația noastră șl-a fixat obiective concrete în întrecerea utecistă. Tinerii 
le cunosc și acționează in cunoștință de cauză. SILVIA ROȘTANU, legumicultoare la sereje Slrlneasa : Lucrez de doi ani aici, am 
participat Ia toate adunările U.T.C. dar de o întrecere formulată cum ziceți dumneavoastră n-am auzit. Noi muncim serios, cu slrg. 
să obținem producții mal mari și cu cheltuieli mal mici. Eu asta știu, asta spun... Poate tovarășul secretar să știe ceva... (Intr-a
devăr și aici tovarășul secretar cunoaște totul pe de rost. în acri ptele dumnealui totul era In ordi ne Care activiștii Comitetului 
Județean U.T.C. au mal văzut și altceva declt aceste hîrtli completate de mina Iscusită a secretarului U.T.C.?).

Fofn; ȘTEFAN WE/SS

din vedetă?

impresia

prezentat

o-

Aș vrea 
părtășesc 
mul celor 
firmă că 
moare 
ceda locul 
Că peisajul moare 
este aproape de
monstrat, rămlne 
de văzut dacă vi
talitatea omului 
?«te bine măsura
tă de rațiune. Că 
în loc se va așeza 
omul — iată o idee 
cu care nu mă îm
pac. Cine va mai 
admira peisajul ? 
$1 pe urmă, deco
rativ omul este 
lipsit de înțelesu
rile pe care ne-am 
obișnuit sâ i le 
atribuim. De mult 
nu-mi mai pot 
astîmpăra curiozi
tatea în 
cărilor 
male ale 
omenesc, 
mul — 
implicat ___
treagă ființa

să îm- 
op ti miș
care a- 
peisajul 

pentru a 
omului.

fata miș- 
infinitezi- 
sufletuluî 
Caut 
caracter, 

prin în- 
luj 

in faptele mărunte 
sau mai mari ale 
realității noastre. 
Omul conștient de 
sine și de ceilalți, 
niciodată bun sau 
rău ci mereu dis
pus să înțeleagă, 
să lupte, să sufere, 
să iubească și iar 
să Înțeleagă. Une
ori găsesc cîte pu
țin, cîteodată mai 
mult, alteori...

ÎI aștept la ter
minarea schimbu
lui. Am .fost pre
venit că este omul 
pe care-1 caut : a 
cîștigat un concurs 
profesional pe ța- 

bun 
ce-i

ră, este un 
3portiv. știe 
munca, este admi
rat de alții... Între 
timp stau de vor
bă cu doi colegi 
de-ai lui — oameni 
tineri, cumpănind 
cu siguranță vor
bele, crescuți prin
tre muncitori. Dis
cuția se leagă re
pede.

— Știți, colegul 
nostru spunea în
tr-o ședință la ju
deț că ar vrea să 
stea de vorbă cu 
unul care nu face 
nimic și îșl toarce 
palul roz la masa 
unei cafenele. L-ar

aduce aici la noi 
măcar pentru cî
teva zile. Mulți ar 
trebui să vadă cum 
se muncește.

— Parcă n-au 
fost ? Ții minte că 
am avut unul din 
Brașov care se lă
uda că a mai fost 
prin nu știu cîte 
locuri. A plecat și 
de aici după ce fă
cuse instructaj de 
protecția muncii 
cinci zile și lucra
se două.

încercam să nu 
intervin, discuția 
aproape le apar
ținea. Și totuși, ni
meni nu vorbea 
despre el, discuția 
era neutră și im
personală, iar în
cercările de a 
„prinde" un mo
ment adevărat al 
vieții acestor oa
meni se pierdeau 
în așteptarea pe 
care o acceptasem.

— Cei de la clu
bul nostru au avut 
o idee bună. în se
rile cînd se 
nizează 
fiecare 
sală se 
revistă, 
așezi, o 
o răsfoiești, 
te întîlnești cu pri
etenii sau începe 
dansul, nu te plic
tisești și nici obiș
nuitele momente de 
acomodare nu 
prelungesc.

în fine, afară se 
aud pași. Noii mei 
prieteni își aleg 
poziții confortabile 
în scaune și unde
va lîngă sobă, unul 
din ei își freacă 
mîînile privindu- 
mă ca pe un pescar 
care a prins un 
pește mai mare ca 
el. Nimeni nu vor
bește, dar parcă 
am auzit : „acum 
sa te vedem".

In încăpere Intră 
un sportiv, îmbră
cat modern și în a 
cărui privire tre
buie să cauți pri
mele semn* 
titudinli pe 
cel din jur 
adopta față 
ne. Este omul care 
are atributele ne
cesare pentru * se

dans, 
scaun 
află cîte o
Ca să te 

ridici, apoi 
plnă

se

ale a- 
care 

o vor 
de ti-

face purtătorul de 
euvînt al tovarăși
lor săi.

Facem cunoștință, 
apoi se așează și 
ne privește, aștep- 
tlnd. îi prezint un 
scurt rezumat al 
discuției de plnă 
atunci și scopul 
prezenței mele a- 
colo.

— Da, sigur că 
da. e bună activi
tatea de club, dar 
să nu se transfor
me In ședințe...

Știu că peste o 
oră trebuie să fie 
la o consfătuire, 
dar nu asta îl o- 
prește să vorbeas
că. Am 
că nu-i place cum 
a fost 
Știe că nu este un 
campion și nici nu. 
vrea să fie. Supor
terii deci, îl supără 
și poate 
Schimbăm 
vorbe, îșî

și eu. 
cîteva 

, , contro
lează ceasul, 
aprobă fără 
intereseze, 
schițează gestul de 
a se ridica.

Inutil să insist, 
îi Întind mina și-l 
rog să mă scuze că 
i-am răpit timpul 
pentru cîteva in
formații (sărace, 
mă glndesc).

— A, nu-i nimic. 
Știți dumneavoas
tră ce să scrieți. 
Eu mi-am pus doar 
pecetea...

*
Unul om Ieșit din 

fabrică și pe ca
re, cu adevărat, 
aș fi vrut să-1 cu
nosc, nu l-am in
spirat 
Aș fi ____
faptul ea pe 
eșec personal 
el nu și-ar fi 
pecetea".

Tn notițele 
s-ar fi găsit cîteva 
epitete, cîteva fap
te demne de luat 
aminte, dar gestul 
„eroului" a făcut 
să nu mai ram Ini 
nlmle din ele. Dar 
din vedetă ? 
te... libertatea 
șlnoasă pe 
mi-o acordase ?

apoi

încredere, 
înregistrat 

un 
dacă 
„pus

mele

Poa-
m-

care
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(XII)

VOM GĂSI, OARE, CHEIA 
PENTRU „LACĂTUL

ELVEȚIAN"?
București, 23 noiembrie 1968...
Privesc cerul acoperit de nori... E o zi mohorîcă, care îți în

gheață parcă și. inlma-n piept. Doar gindul victoriei o maî în
călzește puțin... Vom reuși oare să forțăm „Lacătul" elvețian ? 
Avem clțiva meșteri cu „șperaclurile" respective, dar sînt cam 
fragili și mi-e teamă să nu eșueze In fața „grenadierilor"

helveți. îată-i pe oaspeți făclndu-și apariția cu BaUabio în 
frunte: Grob, Ramseir, Michaud, Tachella. Stierll. (Deci joacă. 
Nu-i bolnav...), Ceterli, DCirr, Kuhn, Vuilleumier, Quentin, 
Kunzli (și el joacă... Ballablo are șireteniile Iui. v-am avertizai... 
Dar Sătmăreanu, Boc și Gherghell sînt pregătiți). Cunoștințe 
vechi, marea majoritate...

Partida se anunță dificilă. Pentru noi ea nu reprezintă numai 
un joc ci un examen, o verificare a nervilor. Toți din jurul 
meu sînt albi ca varul. „Ciogli baci" „sudează" țigările una 
după alta. Doctorul își aranjează trusa cu toate c-a mai aran- 
jat-o de zece ori. Doar Ion Șiclovan încearcă să braveze. însă 
ce e-n inima Iui doar el știe. Ballabio mă salută și-mi urează 
succes. Eu Ii răspund cu un surîs, dar în gîndul meu reflectez i 
„Știu că a spus-o de complezență, dar bine-ar fi să aibă gura 
aurită...".

Fluierul arbitrului Nejar Ser.er răsună lung pe coridorul de 
beton. Băieții noștri se aliniază alături de elvețieni, privindu-i 
cu coad* ochiului sî căutînd de pe acum să-și depisteze viitorii 
adversari de pe teren. Vom începe jocul cu Gornea — Sătmă- 
reanu, Boc, Dinu, Mocanu — Ghergheli, Nunweiller VI — 
Martinovici, Domîde, Dumitrache, Lucescu.

Plrcălab absentează din echipă tocmai azi cînd aveam atîta 
nevoie de el. Toți se-ntreabă ce s-a întîmplat? Pur și simplu 
o neglijență, pe care eu aș eticheta-o mal sever. Plrcălab a 
plecat în papuci, fără ciorapi în afara hotelului, umblînd sâ dea 
niște telefoane și a contractat o răceală cu temperatură. El a 
ignorat frigul și umezeala de afară considerîndu-se Imun. Dar 
In felul acesta ne-a Ignorat plnă la urmă pe noi toți care 
puneam atîta bază în el. Eforturile doctorului sînt zadarnice. 
Plrcălab nu poate apare In acest meci hotărltor 1 O nouă 
dovadă că jucătorii nu răspund de faptele lor In fața nimănui 
si tocmai de aceea își permit să tratez® cu ușurință obligațiile 
lor elementare.

...$i acum să vedem ce ne va aduce acastă zi mohorîtă de 
toamnă. Un gol, unul singur măcar, ar fi pentru mine o raîă 
de soare.

...A sosit și clipa si iau loc pe „banca emoțiilor". Aici se dă 
bătălia hotărîtoare, Pulsul începe să urce și să scadă, în funcție 
de ceea ce se întîmplă In teren. Dar nici un mușchi nu trebuie 
să se clintească pe fața ta. Dacă nu ești calm, dacă nu știi 
să-ți stăplneștl emoțiile, renunță omule Ia meseria asta care 
te aruncă pe culmile gloriei sau dă cu tine de pămînt.

In stingă mea stă Șiclovan, iar in dreapta, Vogi. Dar nimeni 
nu vorbește nimic. în timpul jocului nu suport nici musca sâ 
bîzîle. dar mite comentariile. Destul că suport fumul de țigară 
al colaboratorilor mei.

Ion Șiclovan mă întreabă, ca deobicei, la-nceputul partidei :
— El, Angelo, cum li ?
— Las-că-ți spun după meci !
...Asta numai dacă nu-mi va fereca gura vreun gol al adver

sarilor, căzut din senin 1
Partidă plină de nervozitate șl „«uspense-uri". Atacul nostru 

asediază o repriză Întreaga „cetatea helvetă", dar nu găsește 
cheia cu care să desfacă poarta. Michaud comite un henț în 
careu clar ca lumina zilei, însă arbitrul Nejar Sener surprins 
departe de fază, nu-1 vede. Ofensiva noastră continuă cu furie 
si disperare, dar atacul se dovedește plnă acum o moară ce 
macină în gol. Spectatorii bucureșteni atlt de capricios!, in .or 
să ne susțină cu Încredere pină ia capătul luptei, ne abando
nează la mijlocul primei reprize. Și nu nuțnai atît. Mai ne pun 
și bețe-n roate, liiîndu-ne în primire cu obișnuitele lor ironii 
și afronturi. Surghiuniți in careul lor, elvețienii lui Ballabio se 
apără cu înverșunare. Careul lor seamănă cu o pădure blntuită 
dp o furtună care smulge arborii din loc. Dar poarta helvetă 
rămlne încă inviolabilă. La pauză jucătorii noștri abia își mai 
treg sufletul. Unii dintre ei sînt în pragul disperării :

— Am tras de la cinci metri. Credeam că-i gol, dar a apărut 
un picior și...

— Mingea mea a trecut Ia un centimetru de bară...
— Și șutul acela, îl vedeam în plasă ’...
Vogi intervine :
— Nu vă mai angrenați în jocul lor. Trebuie să lucrați mai 

calm, mai ordonat... Nu vă mai repeziți ca berbecii...
Recomand învăluiri pe q^ipi pentru a mai dezorganiza mu

șuroiul din fața porții helvete.
— Dumitrache, mi-ai promis un gol, îi amintesc lui Florica.
— Vine, nea Angelo. îl simt în aer, surîde Florica. De ală

turi, alt. roșcovan. Domîde .
— Și eu am promis unul, dom’profesor...
...Și băieții se țin de cuvînt După un sfert de oră Florea 

Dumitrache fringe rezistența adversarului, străbătînd labirintul 
apărării helvete șl trimițlnd mingea în plasă. Apoi în minutul 
74, Domîde își amintește și el de promisiune, imitîndu-șl 
colegul de linie i 2—0.

îmi aduc aminte de un episod extrem de semnificativ ; la un 
moment dat, în repriza secundă, tribuna a doua, aceea care stă 
pe capul nostru In timpul meciurilor, oferindu-ne tot felul de 
..soluții" și făcîndu-ne cu ou și cu oțet cînd lucrurile nu merg 
bfne în teren se năsputise din nou asupra noastră cu o „idee 
fixă".

— Schimbați-l pe Domîde !
— Băgați-1 pe Dembrovschi 1
— Mă. n-auziți, mă ?
— Aveți vată In urechi ?
— Schimbați-I. lă, nu vedeți că e „aerian* ?
Asa sint spectatorii. Eî cred uneori că schimburile pot crea 

un reviriment. Dar o schimbare numai de dragul schimbării, nu 
aduce nimic In plus, dacă nw e bine chibzuită și pregătită din 
vreme. Jucătorul de rezervă are pulsul 80. Cel din teren aproape 
180. Faceți o mică socoteală șl veți vedea ce discrepanță se 
produce pe moment în angrenajul unei echipe cînd introduci 
o nouă „piesă". Bineînțeles că rezerva începe să se agite pe 
tușă, dar cu cinci, șase sprinturi nu rezolvă mare lucru. Jucă
torul s« „încălzește" cu adevărat abia după vreo zece minute 
de joc efectiv în teren Deci, aceste zece minute trebuie trecute 
la capitolul „pierderi’ pentru o echipă aflată în plin efort, la 
o anumită tensiune.

In cazul de față, după ce m-am sfătuit cu Vogi, cam Ia un 
sfert de oră după ce tribuna a doua declanșase ofensiva 
schimbării, l-am trimis pe Dembrovschi la „încălzire". Bine
înțeles că „tribuna" a salutat cu satisfacție această operațiune, 
conslderînd-o drept o victorie a ei. Dar în timp ce Dembrovschi 
se „încălzea" de zor, Domîde a marcat a] doilea gol al nostru. 
Spectatorii au izbucnit în aplauze. Nimeni nu mal cerea, acum, 
să se facă rocada Domide-Dembrov$chl. Arădeanul redusese la 
tăcere publicul cu o lovitură de cap, cum de mult nu se vă
zuse pe stadioanele noastre.

Și, totuși, pînă la urmă tot l-am trimis pe Dembrovschi în 
teren. Dar nu In locul lui Domîde, ci în locul lui... Martinovici. 
Aceeași tribună a doua, „areopagul consilierilor", cum Ii spu
nem in glumă, a aolaudai Probabil că simțise de astă dată, pe 
propria piele cît de dificilă e meseria de antrenor și cît de 
judicios trebuie să chibzuieștl înainte de a hotărî o schimbare).

Cel puțin, de astă dată, sfaturile tribunei ar fi putut semăna 
— dacă ne-am fi conformat lor — cu povestea acelui prieten 
care vrind să te ajute, îți trimite laptele prin... pisici 1
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Lucrările sesiunii Marii Adunări Naționale
(Urinare din pag. I)

edînte al Academiei Republicii 
Socialiste România, Mihail Flo- 
rescu, ministrul industriei chi
mice.

După discutarea pe articole a 
Proiectului de lege, cu unele a
mendamente propuse de depu
tati. Marea Adunare Națională 
a aprobat, prin vot secret. Le
gea privind protecția mediului 
înconjurător.

In continuarea lucrărilor, to

k

Măsurile adoptate de Congre
sul al X-lea al Partidului Co
munist Român au avut drept 
urmare sporirea competenței și 
răspunderii consiliilor populare 
in toate domeniile activității 
social-economice. contribuind 
astfel la ridicarea continuă a 
rolului organelor locale ale pu
terii și administrației de stat în 
viața economico-soclnlă a țării.

Pornind de la n at ea în
drumării unitare și ne baze de
mocratice a activității complexe 
a organelor locale ale nuferii și 
administrației de stat. Conferin
ța Națională a Partidului Comu
nist Român din iulie 1972 a 
hotărât să se înființeze un or
gan penlru problemele consilii
lor populare.

Pentru înfăptuirea acestei ho- 
•âriri. Marea Adunare Naționa
lă a Republicii Socialiste Româ
nia adoptă prezenta lege.

CAPITOLUL I

Dispoziții generale
Art. 1. Se înființează Comi

tetul pentru Problemele Consi
liilor Populare, organ de partid 
si de stat, cu caracter delibera
tiv. avînd sarcina de a analiza 
și dezbate probleme majore ale 
dezvoltării econom ico-soci ale a 
județelor, municipiilor, orașelor 
și comunelor, de . a îndruma, 
orienta și controla. în condițiile 
prezentei legi, activitatea consi
liilor populare și a comitetelor 
lor executive în vederea înde
plinirii de către acestea a sar
cinilor ce le revin potrivit legii 
si hotiririlor de partid și de 
stat.

Comitetul pentru Problemele 
Consiliilor Populare asigură în
făptuirea unitară a politicii 
partidului și statului în dome
niul sistematizării teritoriului și 
loralliăților urbane ?i rurale, 
gospodăriei locative, gospodăriei 
comunale, industriei locale, lo
cuințelor. precum și în dome
niul administrației locale de 
stat.

Art. 2. Comitetul pentru Pro
blemele Consiliilor Populare este 
alcătuit din președinții comite
telor executive ale consiliilor 
populare județene și al muni
cipiului București, din preșe
dinți ai comitetelor executive 
ale consiliilor populare ale unor 
municipii, orașe și comune, din 
reprezentanți ai unor organe 
centrale și organizații obștești, 
precum și din specialiști de 
înaltă calificare și bogată expe
riență în domeniul sistematiză
rii. gospodăriei comunale, gos
podăriei locative, administrației 
de stat și în alte domenii ale 
activității consiliilor populare.

La activitatea Comitetului 
participă, ca membri supleant!, 
prim-vicepreședinții comitetelor 
executive ale consiliilor populare 
județene și al municipiului 
București. In lipsa președinților 
comitetelor executive ale consi
liilor populare respective, prim- 
vicepreședinții au drepturile și 
îndeplinesc obligațiile acestora 
în cadrul Comitetului pentru 
Problemele Consiliilor Populare.

Art. 3. Comitetul pentru Pro
blemele Consiliilor Populare, 
ca organ de partid și de stat, 
funcționează pe lingă Consiliul 
de Miniștri.

In problemele privind activi
tatea organelor locale ale pu
terii de stat. Comitetul prezintă 
informări și propuneri Marii 
Adunări Naționale sau Consiliu
lui de Stat ; in problemele pri
vind activitatea organelor locale 
ale administrației de stat, pre
zintă informări și face propu
neri Consiliului de Miniștri.

Art. 4. Potrivit competenței 
sale stabilite prin lege, Comite
tul pentru Problemele Consilii
lor Populare adoptă holăriri și 
ia măsuri in vederea soluționării 
problemelor din sfera de activi
tate a consiliilor populare și a 
comitetelor lor executive.

împreună cu ministerele și ce
lelalte organe centrale interesate 
analizează problemele care se 
ridică in activitatea organelor 
locale ale puterii și administra
ției de stat și stabilește, potrivit

k

Legea privind Congresul deputaților consiliilor 
populare județene și conferințele președinților 

consiliilor populare comunale și orășenești
Edificarea societății socialiste 

multilateral dezvoltate presupu
ne perfecționarea continuă a 
organizării și conducerii vieții 
economice și sociale, lărgirea 
participării maselor populare la 
dezbaterea și elaborarea poli
ticii generale a statului, la so
luționarea problemelor centra
le ale dezvoltării țării. Un fac
tor esențial în participarea rea
lă și eficientă a maselor la 
conducerea societății, în dezvol
tarea și perfecționarea de
mocrației noastre socialiste îl 
constituie activitatea organe
lor locale ale puterii și 
administrației de stat, crește

varășul Virgil Trofin, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniș
tri. a prezentat expunerea la 
proiectul de lege privind Comi
tetul pentru Problemele Con
siliilor Populare. Tovarășul 
Miron Constan*inescu. vice
președinte al Consiliului d? 
Stat, a prezentat apoi expu
nerea la proiectul de lege 
privind Congresul deputaților 
consiliilor populare județene și 
conferințele președinților consi

Legea privind Comitetul pentru Problemele 
Consiliilor Populare

legii, măsuri pentru soluționa
rea acestora.

CAPITOLUL II

Atribuții
Art. 5. Comitetul pentru Pro

blemele Consiliilor Populare are 
următoarele atribuții principale:

a) analizează și dezbate. îm
preună cu Secțiunea pentru sis
tematizarea și dezvoltarea eco- 
nomico-socială a teritoriului din 
cadrul Consiliului Suprem al 
Dezvoltării Economice și Sociale 
a României, principalele progno
ze in profil teritorial elaborate 
de organele centrale și locale 
ale administrației de stat și pre
zintă organelor competente pro
puneri corespunzătoare ;

b) analizează si dezbate. îm
preună cu Comitetul de Stat al 
Planificării și alte organe cen
trale interesate, modul în care 
proiectele de planuri cincinale 
și anuale în profil teritorial asi
gură valorificarea superioară a 
resurselor materiale, folosirea 
rațională a resurselor de muncă 
și dezvoltarea echilibrată a ac
tivității economice și sociale a 
fiecărui județ și a municipiului 
București ș . face propuneri co
respunzătoare Consiliului de 
Miniștri ;

c) analizează. împreună cu 
Comitetul de Stat al Planificării 
si alte organe centrale interesa
te. stadiul realizării sarcinilor 
de plan pentru economia locală 
și stabilește măsuri corespunză
toare în scopul realizării acesto
ra în termen și în bune condi- 
țiuni ;

d) analizează și dezbate, cu 
participarea Comisiei Guverna
mentale de Sistematizare, pro
iectele de sistematizare ale te
ritoriului. municipiilor și orașe
lor ; urmărește modul cum se 
înfăptuiesc prevederile din Pro
gramul național de sistematiza
re a teritoriului și localităților 
urbane și rurale : face propu
neri Consiliului de Miniștri in 
acest domeniu :

e) analizează modul în care 
consiliile populare și comitetele 
lor executive se preocupă de 
adincirea permanentă a demo
crației socialiste in întreaga ‘or 
activitate, de perfecționarea sti
lului și metodelor de munca, 
precum și de stimularea iniția
tivei maselor de cetățeni in în
făptuirea sarcinilor ce stau in 
fața consiliilor populare : adop
tă măsuri privind generalizarea 
experienței pozitive dobîndite in 
munca organelor locale :

f) analizează și dezbate modul 
în care organele locale ale pute
rii și administrației de stat apli
că hotărîrile de partid și de stat 
cu privire la organizarea și par
ticiparea maselor de cetățeni la 
rezolvarea treburilor de stat și 
obștești ; adoptă măsuri pentru 
continua perfecționare a activi
tății consiliilor populare, a co
mitetelor lor executive și a co
misiilor permanente ale consi
liilor populare :

g) analizează modul cum sint 
aplicate legile, decretele, precum 
si hotărîrile Consiliului de Mi
niștri. de către organele locale 
ale puterii și administrației de 
stat ;

h) analizează și dezbate pro
iecte de legi și alte acte norma
tive de importanță deosebită, 
referitoare la domeniile sale de 
activitate și face propuneri, 
după caz. Consiliului de Stat 
sau Consiliului de Miniștri ;

i) îndeplinește orice alte atri
buții prevăzute de lege sau În
sărcinări stabilite de Comitetul 
Central al Partidului Comunist 
Român. Consiliul de Stat și Con
siliul de Miniștri.

Art. 5. Biroul executiv al Co
mitetului pentru Problemele 
Consiliilor Populare organizea
ză și asigură aducerea la înde
plinire a hotăririlor Comitetului 

Biroul executiv îndeplinește, 
ca organ al Comitetului pentru 
Problemele Consiliilor Populare, 
următoarele atribuții principale :

a) îndrumă ««cii^vit^tt^a de or 
ganizare in vederea înfăptuirii 
prevederilor din Programul na
țional de sistematizare a terito
riului și localităților urbane și 
rurale : iși dă acordul sau avi

rea răspunderii și rolului con
siliilor populare și deputaților 
in întreaga viață socială. Pen
tru a asigura sporirea contri
buției acestora la înfăptuirea 
programului de făurire a socie
tății socialiste multilateral dez
voltate, participarea directă, tot 
mai intensă, a reprezentanților 
maselor populare la guverna
rea socialistă a țării, este ne
cesară instituționalizarea Con
gresului deputaților consiliilor 
populare județene, precum și a 
conferințelor pe tară și județe
ne ale președinților consiliilor 
populare comunale și orășe
nești.

în acest scop, Marea Aduna

liilor populare comunale și oră
șenești.

Raportul Comisiilor perma
nente ale Marii Adunări Națio
nale, care au examinat cele 
două proiecte de lege, a fost 
prezentat de tovarășul Dumitru 
Ba'alia. președintele Comisiei 
pentru consiliile populare și ad- 
minis‘rația de stat.

Tn cadrul discuției generale 
a i luat cuvîntul deputății Io
sif Uglar, prim-secretar al Co
mitetului județean Satu Mare 

zează. potrivit legii, documenta
ții de sistematizare :

b) efectuează studii si prezin
tă propuneri cu privire la or
ganizarea administrativă a teri
toriului. atribuirea sau schimba
rea de denumiri a unităților ad- 
mlnl^^trailv-ierltoriale: «vizează 
editarea hărților care conțin ele
mente ale organizării adminis
trative a teritoriului ;

c) organizează și îndrumă ac
tivitatea de elaborare a studii
lor și propunerilor privind dez
voltarea edilitară a localităților, 
corelat cu dezvoltarea lor eco
nomică și social-culturală ;

d) asigură elaborarea de pro
iecte tin și directive, precum și 
a studiilor de fundamentare a 
acestora, pentru construcțiile de 
locuințe, clădiri social-culturale 
și lucrări edilitare. în concor
danță cu programul stabilit îm
preună cu Inspectoratul General 
de Stat pentru Directivare și 
Control în Proiectarea și Execu
tarea Construcțiilor :

e) face, conform prevederilor 
Constituției, propuneri Consiliu
lui de Stat sau Consiliului de 
Miniștri, după caz. pentru sus
pendarea sau anularea hotărîri- 
lor și deciziilor ilegale adoptate 
de organele locale ale puterii 
sau administrației de stat :

f) îndrumă, acordă asistență 
de specialitate și controlează 
activitatea cu privire la :

— sistematizarea teritoriului 
și localităților urbane și rurale 
și autorizarea în construcții ;

— gospodăria comunală, ad
ministrarea. întreținerea și mo
dernizarea fondului locativ pro
prietate de stat, dezvoltarea 
construcției de locuințe proprie
tate de stat și personală și vin- 
zarea de locuințe din fondul de 
stat către populație :

— organizarea și desfășurarea 
activității de proiectare și exe
cuție in construcții ce se reali
zează prin unitățile subordonate 
consiNilor D<ooulare ;

— dezvoltarea și diversifica
rea producției industriei locale 
prin valorificarea resurselor 
materiale și a forței de muncă 
locale :

— modul in care se desfășoa
ră activitatea de prestări de ser
vicii și aprovizionarea popu
lației :

— exercitarea atribuțiilor de 
stare cKlă, de autoritate tute
lară și notariale, circulația acte
lor si ~-xe nizarea expertizării și 
arhivări: documentelor organe
lor locale :

— organizarea si desfăș^urarea 
acțiunilor privind efectuarea 
unor lucrări de interes obștesc 
Drin contribuția anulatiei. buna 
gospodărire și înfrumusețare a 
localităților, efectuarea oazei 
obștești si activitatea comisiilor 
de iudecată :

g) elaborează norme si nor
mative obligatorii, potrivit le
gii. in domeniul sistematizării, 
gospodăriei comunale, gospodă
riei locative si administrației 
locale de stat :

h) sprijină si controlează ac
tivitatea comitetelor executi
ve ale consiliilor populare pri
vind efectuarea, potrivit legii, a 
lucrărilor Dreeătitoare pentru 
alegerea deputaților :

i) stabilește măsuri in vede
rea simplificării si raționalizării 
administrației locale de stat:

i) îndrumă activitatea de per
fecționare a pregătirii profe
sionale a personalului din sis
temul consiliilor populare si or
ganizează această activitate pen
tru personalul din unitățile 
subordonate si aparatul pro
priu :

k) organizează activitatea de 
colaborare si cooro'are econo
mică. tehnică și științifică cu 
străinătatea, in domeniile sale de 
activitate : asigură aplicarea 
convențiilor si acordurilor in
ternaționale privitoare la do
meniul său de activitate :

l) organizează activitatea de 
docnrantare tehnică si editează 
publicații cu privire la proble
mele specifice domeniilor sale 
de activitate.

Art 7. Biroul executiv răs
punde de intreasa sa activita
te in fata Comitetului pentru 
Problemele Consiliilor Populare 
căruia ii prezintă dări de sea
mă si informări.

re Națională a Republicii So
cialiste România adoptă pre
zenta lege.

Art. 1. — Se instituie Con
gresul deputaților consiliilor 
populare județene, ca for colec
tiv al conduceri: activității or
ganelor locale aie puterii și ad
ministrației de stat. ca organ 
de dezbatere a problemelor fun
damentale ale activității statu
lui socialist, a muncii desfășu
rate de reprezentanții aleși ai 
maselor populare in organele 
puterii.

Congresul are loc o dată la 
cinci ani și se convoacă d* Con
siliul de Stat.

La Congres participă toți de

al P.C.R., președintele Comi
tetului Executiv al Consiliului 
popular județean. Nicolai Mo- 
rariu. prim-vicepreședinte al 
Comitetului Executiv al Consi
liului popular al județului Su
ceava.

Cele două proiecte de lege 
au fost apoi discutate pe arti
cole și, cu unele amendamente 
propuse de deputați au fost su
puse separat votului secret cu 
bile.

Marea Adunare Națională a

CAPITOLUL III 
Organizare ți 

funcționare
Art. 8. Comitetul pentru Pro

blemele Consiliilor Populare este 
alcătuit dintr-un număr de 
75—85 membri titulari.

Componenta Comitetului pen
tru Problemele Consiliilor Popu
lare se aprobă de Comitetul 
Cenlral al Partidului Comunist 
Român. Consiliul de Stat și 
Consiliul de Miniștri.

Art. 9. La ședințele Comite
tului pentru Problemele Con
siliilor Populare pot fi invi
tați delecați ai unor organe si 
organizații de stat ori obștești 
interesate în examinarea pro
blemelor supuse dezbaterii pre
cum și alti specialiști.

Art. 10. Comitetul pentru Pro
blemele Consiliilor Populare isi 
desfășoară activitatea în pre
zenta a cel puțin două tr^mi din 
numărul membrilor și adopta 
hotăriri cu votul a cel puțin ju
mătate plus unu din numărul 
total al membrilor ce-1 com
pun. „

Art. 11. Comitetul pentru Pro
blemele Consiliilor Populare 
se convoacă in plenul său 
de două ori pe an sau ori de 
cite ori este nevoie, din ini
țiativa Biroului Executiv sau la 
cererea a cel puțin o treime a 
membrilor săi.

Lucrările fiecărei plenare sînt 
prezidate prin rotație de către 
un președinte de consiliu popu
lar județean ales de comitet, 
dintre membrii săi.

Art. 12. Comitetul pentru Pro
blemele Consiliilor Populare 
are in conducerea sa un pre- 
șsdinte, un prim-vicepreședinte 
și vicepreședinți.

Președintele și prim-vicepre- 
ședintele se numesc prin decret 
al Consiliului dă Stat și sînt 
membri ai Consiliului de Mi
niștri.

Vicepreședinții se numesc 
prin hotărire a Consiliului de 
Miniștri.

Art. 13. Președintele, prim- 
vice-președintele, vicepreședin
ții, precum și un număr de 
membri desemnați de Consiliul 
de Miniștri, alcătuiesc Biroul 
executiv al Comitetului pentru 
Problemele Consiliilor Populare.

Art. 14. Președintele repre
zintă Comitetul pentru Proble
mele Coliliilor Populare în ra
porturile cu celelalte organe de 
stat și alte organizații din țară, 
precum și in relații internațio
nale.

Art. 15. în executarea hotă- 
rinlor Comitetului și ale Birou
lui Executiv. precum și în 
exercitarea atribuțiilor proprii, 
președintele emite, potrivit le
gii. ordine, instrucțiuni și alte 
acte prevăzute de lege.

Art. 16. Pe lingă Biroul exe
cutiv al Comitetului pentru Pro
blemele Consiliilor Populare se 
organizează si funcționează, po
trivit legii. ^nsiliul tehnico-e- 
conomic. Comisia centrală pen
tru denumiri, precum si alte co
misii.

Art. 17. Pentru îndeplinirea 
sarcinilor ce-i revin. Comite
tul pentru Problemele Consilii
lor Populare are un aparat per
manent a cărui structură orga
nizatorică se stabilește de Con
siliul de Stat.

Art. 18. Comitetul pentru Pro
blemele Consiliilor Populare are 
în subordinea sa Institutul de 
studii si proiectare pentru ar
hitectură. sistematizare si tipi
zare. Institutul de studii și pro
iectare pentru construcții si in
stalații de gospodărie comunală 
si aite unități.

Art 19. Atribuțiile si nor
mele de funcționare ale apara
tului permanent si ale unități
lor prevăzute la ari. 18 se sta
bilesc de Biroul executiv al Co
mitetului pentru Problemele 
Consiliilor Populare. potrivit 
normelor legale.

CAPITOLUL IV 
Dispoziții final*

Art. 2°. Decretul nr. 453 I969 I 
privind organizarea si functio- ] 
narea Comitetului de Stat I
pentru Economia si Administra- 1 
tia Locală, devenit Legea nr. 
31 1969. cu modificările ulteri- l 
oare. se abrogă.

putății consiliilor populare ju
dețene și al municipiului Bucu
rești.

Art. 2. — Se instituie Confe
rința pe țară a președinților 
consiliilor populare comunale 
și orășenești.

Conferința pe țară are loc o 
dată la patru ani și se convoa
că de Consiliul de Stat

Art. 3. — Se instituie confe
rințele pe județe ale președin
ților consiliilor populare comu
nale și orășenești.

Aceste conferințe au loc o 
dată la doi ani «i se convoacă 
de comitetele executive ale con
siliilor populare județene. 

adoptat Legea privind Comitetul 
pentru Problemele Consiliilor 
Populare și Legea privind Con
gresul depu taților consiliilor 
populare județene și conferin
țele președinților consiliilor 
populare comunale și orășe
nești.

In ședința de duuă-amiază, în 
continuarea lucrărilor, tovară
șul Ion Pățan, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, minis
trul comerțului exterior, a pre
zentat expunerea la proiectul

Din împuternicirea Comisiei 
pentru agricultură și silvicul
tură a Marii Adunări Naționale, 
supun spre dezbatere și apro
bare Proiectul de lege privind 
protecția mediului înconjurător.

Proiectul de lege reprezintă o 
nouă dovadă a consecvenței cu 
care partidul și statul nostru 
urmăresc perfecționarea între
gii activități economice și so
ciale.

Dezvoltarea în ritmuri sus
ținute a industriei, intensifica
rea și modernizarea agricultu
rii, realizările remarcabile obți
nute in celelalte ramuri ale e
conomiei naționale, îndeosebi 
după Congresul al IX-lea al 
Partidului Comunist Român, au 
asigurat o continuă ridicare a 
bunăstării și a gradului de ci
vilizație a poporului nostru.

înfăptuirea programului de 
construire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate, stabilit 
de Congresul al X-lea și înde
plinirea hotăririlor Conferinței 
Naționale din iulie 1972 impun 
continuarea eforturilor. în pri
mul rînd. pentru dezvoltarea 
forțelor de producție — factor 
esențial al progresului — prin 
valorificarea superioară a re
surselor materiale și umane ale 
țării și folosirea din plin a cu
ceririlor revoluției tehnico-știîn- 
țifice contemporane.

în aceste condiții, asigurarea 
ocrotirii naturii, a cadrului fa
vorabil pentru desfășurarea ar
monioasă a vieții, pentru îm
plinirea personalității umane in 
sensul cel mai deplin al quvin- 
tului, au devenit laturi insepa
rabile ale activității economico- 
sociale, desfășurată de întregul 
popor pentru satisfacerea cit 
mai deplină a necesităților sale 
materiale si spirituale.

Experiența multor țări indus
trializate, ca și propria noastră 
dezvoltare economico-socială. a
rată că lărgirea producției ma
teriale, diversificarea acesteia, 
potrivit nevoilor multiple ale 
societății, este • însoțită în multe 
cazuri de fenomene ce influen
țează negativ starea calitativă 
a factorilor de mediu. Totodată, 
s-a dovedit că natura nu dispu
ne de o capacitate nelimitată 

Expunerea la proiectul de lege privind Comitetul 
pentru Problemele Consiiiilor Populare

prezentată de tovarășul VIRGIL TROFIN
Stimați tovarăși deputați,

Vă rog să-mi permiteți ea. 
din însărcinarea Comitetului 
Central al Particului Comunist 
Român, a Consiliului de Stat și 
a guvernului, să supun Marii 
Adunări Naționale, spre dezba
tere și adoptare, proiectul legii 
privind Comitetul pentru Pro
blemele Co^LSiliilo^ Populare.

Conferința Națională a parti
dului din iulie 1972. țimnd 
seama de rolul impxtant pe 
care-1 au consiliile oopulare in 
conducerea vieții economico- 
sociale a țării, a stabilit înfiin
țarea unui organism care să asi
gure orientarea și îndrumarea 
unitară. pe baze democratice, 
a activității organelor locale ale 
puterii și ale administrației de 
stat

Comitetul pentru Problemele 
Consiliilor Populare va analiza 
și dezbate in plenul său pro
blemele majore ale dezvoltării 
economice și sociale a județelor, 
municipiilor, orașelor și comu
nelor. va orienta și controla, 
in condițiile prezentei legi, ac
tivitatea consiliilor populare și 
a comitetelor lor executive. îm
preună cu Comitetul de Stat al 
Planificării și alte organe cen
trale. va analiza proiectele pla
nului de stat in profil terito
rial. acordind deosebită aten
ție găs irii celor mai potrivite 
soluții pentru valorificarea su
perioară a resurselor materiale 
și umane, dezvoltării echilibrate 
•conomioo-sociale a fiecărui ju
deț, wespunzător politicii parti
dului și statului nostru și va 
prezenta concluziile și propune
rile sale organelor competente.

C^mtetul va asigura înfăptui

Expunerea la proiectul de lege
privind Congresul deputaților consiliilor populare 
județene și conferințele președinților consiliilor

popuhre comunale și orășenești
prezentată de tovarășul MIRON CONSTANTINESCU

Plenara Comitetului Central 
al partidului. care a avut loc 
intre 18 și 19 iunie a.c., a 
dezbătut și a luat hotirirea de 
a prezentă Marii Adunări Na
ționale acest proiect de lege 
privitor la instituționalizarea 
unor forme colective de dezba
tere și de orientare în activita

de lege privind tariful vamal 
de import al Republicii Socia
liste România. Tovarășul Aurel 
Vijoii, președintele Comisiei e- 
conomico-financiare. a prezen
tat apoi raportul acestei comisii 
și al celei juridice, asupra pro
iectului de lege supus dezba
terii.

După discuția pe articole, Ma
rea Adunare Națională a votat, 
prin vot secret cu bile, legea 
privind tariful vamal de import 

Expunerea la proiectul de lege 
privind protecția mediului înconjurător

prezentată de tovarășul DUMITRU COLIU
pentru primirea și neutralizarea 
fizică, chimică ori biologică a 
reziduurilor industriale, agri
cole și menajere. De aceea, se 
impune. în mod obiectiv, ca în
șiși oamenii, instituțiile sociale, 
să intervină la timp și cu toată 
energia, pentru oreîntîmpinarca 
și combaterea efectelor dăună
toare ce însoțesc activitățile e- 
conomico-sociale.

Considerînd protejarea me
diului înconjurător ca o pro
blemă de importanță vitala 
pentru națiunea noastră, în ra
portul prezentat la Conferința 
Națională a partidului din iulie 
1972. tovarășul secretar generai 
Nicolae Ceaușescti a arătat : 
„Ește necesar să luăm măsuri 
riguroase pentru combaterea 
noxelor industriale, preinilmpi- 
narea poluării apei și ' aeru
lui. protecția pădurilor, lacu
rilor, riurilor. munților, a locu
rilor considerate monumente 
ale naturii. Este o datorie de o
noare a partidului, a întregului 
popor să facă totul pentru asi
gurarea cadrului ambiant pro
pice ocrotirii sănătății oameni
lor. pentru păstrarea nealterată 
a frumuseților patriei. pentru 
a transmite generațiilor viitoare 
darurile cu care natura a hără
zit România".

Cuvintele secretarului general 
al partidului nostru exprimă 
cu toată claritatea, atit necesi
tatea proiectului de lege supus 
examinării și adoptării de către 
Marea Adunare Națională. cit 
și orientarea generală asupra 
conținutului acestuia.

La fundamentarea politicii de 
repartizare teritorială a forțelor 
de producție, la elaborarea pla
nurilor de dezvoltare a econo
miei naționale și în cursul în
făptuirii practice a acestora, 
conducerea partidului și statu
lui nostru s-a preocupat de a
doptarea măsurilor necesare 
pentru protecția mediului în
conjurător.

în unele zone ale țârii se pot, 
insă, constata și fenomene de 
înrăutățire a calității factorilor 
de mediu. Studiul întocmit de 
Comisia pentru agricultură și 
silvicultură a Marii Adunări 
Naționale, in vederea elaboră

rea unitară a politicii partidu
lui și statului în domeniul sis
tematizării teritoriului și locali
tăților urbane și rurale, gospo
dăriei locative, gospodăriei co
munale. precum și in domeniul 
administrației locale de stat ; va 
orienta și îndruma consiliile 
populare. acordind asistență 
tehnică de sDecialitate in do
meniul gospodăriei și adminis
trației de stat. întreținerii și 
modernizării fondului locativ 
proprietate de stat, dezvoltării 
construcțiilor de locuințe, vinză- 
rii de locuințe din fondul de 
stat către populație.

Comitetul va analiza și stabili 
soluții care sâ ducă la perfec
ționarea permanentă a muncii 
organelor locale ale puterii și 
ale administrației de stat, adin
cirea permanentă a democrației 
socialiste, perfecționarea stiluli^H 
și a metodelor de muncă, sti
mularea inițiativei maselor de 
cetățeni în înfăptuirea sarcini
lor ce stau in fața consiliilor 
populare, va adopta măsuri pen
tru generalizarea experienței 
pozitive dobindită in munca or
ganelor locale.

Potrivit competențelor stabili
te prin lege. Comitelui va 
adopta hotăriri și va lua mă
suri concrete, in vederea solu
ționării corespunzătoare a pro
blemelor din sfera de activita
te a consiliilor populare și. îm
preună cu ministerele și cele
lalte organe centrale, se va 
preocupa de soluționarea proble
melor care se ridică in activi
tatea consiliilor populare, pentru 
îndeplinirea in cele mai bune 
condițiuni a rolului și sarcinilor 
ce le revin.

Comitetul pentru Problemele 

tea consiliilor populare.
Din însărcinarea Consiliului 

de Stat al Republicii Socialiste 
România, prezentăm, deci, pro
iectul de lege privind Congresul 
deputaților consiliilor populare 
județene, for colectiv de dezba
tere. de participare largă a 
deputaților — expresie superioa

al Republicii Socialiste Româ
nia.

La ultimul punct al ordinii de 
zi, tovarășul Constantin .. -Stâ- 
tescu, secretarul Consiliului de 
Stat, a prezentat expunerea la 
proiectele de legi pentru apro
barea decretelor cu putere de 
lege, emise de Consiliul de stat, 
după încheierea celei de-a IX-a 
sesiuni a M.A.N. Tovarășul Mi
hail Ghelmegeanu, vicepreșe
dinte al Comisiei juridice, a 
prezentat, apoi, raportul comi

rii proiectului de lege, a evi
dențiat, printre alte cauze ale 
extinderii poluării, și o insufi
cientă preocupare din partea 
conducerilor unor organe de 
stat și organizații economice 
pentru folosirea judicioasă . a 
mijloacelor materiale și finan
ciare puse la dispoziție. in 
scopul protejării mediului în
conjurător, pentru controlul 
respectării dispozițiilor legale 
în acest domeniu. Toate aceste 
stări de lucruri au făcut în mod 
obiectiv necesară elaborarea 
proiectului de lege supus dez
baterii Marii Adunări Naționale.

Proiectul de lege a fost elabo
rat sub îndrumarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretarul 
general al partidului, președin
tele Con-siliului de Stat ; la pre
gătirea proiectului și-au adus 
aportul numeroși specialiști, iar 
în timpul dezbaterii publice a 
acestuia și-au spus părerea 
muncitori, țărani, specialiști din 
producție, proiectare și cerce
tare, cadre de conducere din 
economie, din invățămÎuL oa
meni de știință.

Prevederile primelor articole 
ale proiectului de lege statuea
ză faptul că in Republica So
cialistă România protecția me
diului înconnurător constituie o 
problemă de interes național, 
este parte integrantă a activi
tății generale de dezvoltare e- 
conomico-socială planificată ;
înfăptuirea politicii partidului 
și statului, in acest domeniu, 
este o indatorire de bază, per
manentă. a organelor de stat, a 
organizațiilor socialiste, a tu
turor cetățenilor.

Colaborarea internațională 
constituie o cerință obiectivă, 
are o mare însemnătate pentru 
încununarea cu succes a luptei 
împotriva poluării. De aceea, 
proiectul de lege încheie dispo
zițiile generale cu obligativita
tea promovării largi a acțiunilor 
de cooperare internațională, 
tehnică, economică, științifică în 
domeniul protecției mediului în
conjurător.

Prevederile cuprinse în caoi- 
tolul II al proiectului de lege 
își propun să concretizeze, adap
tat la specificul fiecărui factor

Consiliilor Populare va prezen
ta Marii Adunări Naționale sau 
Consiliului de Stat informări 
și propuneri privind activitatea 
organelor locale ale puterii de 
stat, iar Consiliului de Miniștri 
informări și propuneri cu privi
re la activitatea organelor locale 
ale administrației de stat. Comi
tetul iși va desfășura activita
tea pe lingă Consiliul de Mi
niștri.

înființarea acestui organism 
de partid și de stat, larg re
prezentativ, cu caracter delibe
rativ, se înscrie pe linia perfec
ționării și lărgirii democrației 
socialiste, îmbunătățirii continue 
a formelor de organizare si 
conducere a societății noastre 
socialiste.

Comitetul va fi format din 
președinții consiliilor populare 
județene și al municipiului 
București, președinți ai unor 
consilii populare municipale, 
orășenești și comunale, repre
zentanți ai unor organe centra
le și organizații obștești, precum 
și din specialiști cu o bogată 
experiență în domeniile de ac
tivitate a consiliilor populare.

Dind expresie caracterului de
mocratic al acestui organism, în 
proiectul de lege se prevede ca 
lucrările fiecărei plenare să fie 
prezidate prin rotație de către 
un președinte de Consiliu popu
lar județean ales de comitet din
tre membrii săi.

Comitetul pentru Problemele 
Consiliilor Populare va avea in 
conducerea sa un președinte, un 
prim-vicepreședinte și vicepre
ședinți. care. împreună cu alți 
membri ai Comitetului, vor con
stitui Biroul Executiv.

Odată cu organizarea acestui 

ră a democrației socialiste —, 
for care se va aduna la cinci 
ani și va cuprinde pe toți depu
tății județeni și ai municipiului 
București, și instituirea Confe
rinței pe țară și a conferințelor 
județene ale președinților consi
liilor populare comunal? și oră
șenești. Conferința pe țară se 

siilor permanente ale M.A.N. 
care au examinat proiectele de 
legi.

Supuse, votului. secret cu bu
letine. decretele cu putere de 
lege emise de Consiliul de Stat 
au fost aprobate de deputați.

Tovarășul Ștefan Voitec, pre
ședintele Marii .Adunări Națio
nale a declarat închise lu
crările celei de-a X-a sesiuni

(Agerpres)

de mediu căile de protecție a 
calitâții acestora, obligațiile ce 
revin organelor și organizațiilor 
de stat, cooperatiste și celorlalte 
organizații obștești precum și 
persoanelor fizice și precizează 
restricțiile ce se impun în des
fășurarea unor activități econo
mi co-sociale. care pot constitui 
surse de poluare a mediului în
conjurător.

în vederea coordonării și în
drumării unitare a eforturilor 
conjugate ce trebuie depuse de 
toate organele și organizațiile 
socialiste pentru desfășurarea 
activităților de protecție a me
diului, în capitolul IV al proiec
tului sînt reglementate principa
lele- probleme privind înființa
rea Consiliului Național pentru 
Protecția Mediului înconjurător, 
ca organ central de specialitate, 
subordonat Consiliului de Mi
niștri, și a comisiilor pentru 
protecția mediului înconjurător 
la nivelul județelor și al muni
cipiului București ca organe cu 
dublă subordonare.

Ținînd seama de consecințele 
economico-sociale dăunătoare 
pe care le pot avea încălcările 
dispozițiilor legale cu privire la 
protecția mediului Înconjurător, 
în capitolul V al proiectului de 
lege sînt stabilite răspunderile 
corespunzătoare.

Înainte de a încheia succinta 
prezentare a proiectului de lege, 
este necesar să arătăm că un 
însemnat nu^r de propuneri 
făcute în perioada dezbaterii 
publice își găsesc reflectare în 
îmbunătățirile aduse prevederi
lor acestuia, iar altele, fiind de 
natură a se rezolva prin norme
le tehnice de protecție a mediu
lui înconjurător, urmează a fi 
transmise organului de specia
litate ce se înființează.

Comisia permanentă pentru 
agricultură și silvicultură, își 
exprimă convingerea că adop
tarea reglementării, pe care o 
propune în calitate de inițiator 
va aduce o contribuție substan
țială la îmbunătățirea activității 
de protecție a mediului încon
jurător și vă roagă să conferiți 
putere de lege proiectului supus 
spre dezbatere.

Comitet, este necesar să se în
lăture unele practici de tutelă 
măruntă asupra organelor loca
le de stat, iar o serie de atri
buții legate de soluționarea 
unor probleme din activitatea 
consiliilor populare, care au 
fost trecute la Comitetul de 
Stat al Planificării, Ministerul 
Aprovizionării Tehnico-Materia- 
le și Controlului Gospodăririi 
Fondurilor Fixe și la alte orga
ne centrale, vor trebui soluțio
nate cu mai multă operativitate 
și mai multă eficiență.

Aș dori să subliniez în mod 
deosebit faptul că și acest 
proiect de lege. care se înscrie 
in contextul general al măsuri
lor de perfecționare a conduce
rii și organizării întregii noastre 
vieți economice și sociale, 
stabilite de Congresul al X-lea 
și de Conferința Națională ale 
partidului, a foist elaborat pe 
baza orientărilor deosebit de 
prețioase date de Comitetul 
Executiv al Partidului, de către 
secretarul general al partidului, 
președintele Consiliului de Stat, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu.

La definitivarea proiectului de 
lege s-a ținut seama de obser
vațiile. propunerile și sugestiile 
comitetelor județene de partid 
ale comitetelor executive ale 
consiliilor populare, precum și 
ale ministerelor și celorlalte 
organe centrale.

Incadrindu-se armonios în an
samblul de acte normative care 
constituie consacrarea juridică 
a măsurilor de perfecționare a 
organizării și conducerii vieții 
economice și sociale, supunem 
spre dezbatere și adoptare pro
iectul de lege privind Comitetul 
pentru Problemele Consiliilor 
Populare.

va aduna la patru ani, confe
rințele județene la doi ani, in 
vederea dezbaterii problemelor 
specifice, schimbului de expe
riență și orientării activității.

Supunem spre examinarea 
Marii Adunări Naționale acest 
proiect și vă rugăm să-1 adop
tați.
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ÎN SPECTACOLELE PENTRU TINERET

LA FESTIVALUL DE LA PIATRA NEAMȚ

0 ARIE RESTRÎNSĂ
DE PREOCUPĂRI

Intr-un anumit fel, edițiile 
festivalului de teatru pentru ti
neret și copii de la Piatra Neamț 
au .marcat în suita lor însăși 
evoluția genului. în 1969, „Omul 
cel bun din Sîciuan" afirma 
mijloace inedite de expresie în 
spectacolul politic, expresie 
mareînd adîncimi de gindire și 
sentimente deosebite. Festivalul 
1971 ne-a înfățișat farmecul 
unei arte reîntinerite — spec
tacolul pentru copii : „Harap 
Alb" redescoperea virtuțile bas
mului într-o 
oare poezia ___________
supunea ingenios parodiei, 
nul acesta, „Inimă rece" (Tea
trul Tineretului din Piatra 
Neamț), „Ninigra și Aligru" 
(Teatrul „Țăndărică") și „Scu
fița cu trei iezi" (Teatrul „Ion 
Creangă") pentru a enumera 
titlurile reprezentative, au mar
cat direcția actuală a spectaco
lului pentru copii. Dramaturgia 
se adresează spectatorului de 
azi, copilul inteligent, informat 
și numai din optica acestuia se 
realizează 
basmului. în această 
nouă, definitorie 
pentru copii, 
treilea festival _ _______
Neamț. Dramaturgia propusă și 
interpretarea ei scenică au de
monstrat că vremea reprezenta
ției anost-ilustrative a trecMt. 
Am simțit anacronismul acestui 
gen, încă persistent atunci cînd 
am urmărit cu eforkiri „Dănilă 
Prepeleac" (Teatrul din Boto
șani) și „Micul prinț" (Teatrul 
din Brăila). Abordarea unui 
text — clasic sau modern — 
capabil să exprime ginduri și 
atitudini la care ne raportăm 
astăzi, transpunerea scenică în 
spiritul spectacolului „total" sînt 
elementele care conduc la rea
lizarea noii sinteze. Astfel, de 
pildă, eroii basmului lui Hauff 
(dramatizare de Ed. Covali) in
teresează publicul nu prin pi
toresc, ci prin calitățile cu care 
sînt investiți. Regia (Sanda 
Mânu) j-a Înfățișat verosimili și 
convingători chiar -în luminile 
și culorile miracolului, povestea 
cărbunarului Munk devine ast
fel fantastică, poetică dar și 
adevărată. Și. mai cu seamă, 
valoroasă prin concluziile ei 
morale, permanent valabile. Re
prezentația a folosit o multitu
dine de modalități, nu numai 
pentru a le sugere. ci chiar 
pentru a le imoune soectatoru- 
lui.

Aria preocupărilor dramatico- 
scenice noi in teatrul destinat 
educării micilor spectatori n-a 
cuprins însă și spectacolul pen
tru tineri. Situație paradoxală 
dacă ne gîndim că tema majoră 
a discuțiilor la festivalul pre
cedent a fost tocmai problema
tica teatrului pentru tineret. La 
colocviul din 1971 a suscita: un 
viu interes clarificarea noțiunii 
de teatru politic. Fără să se 
precizeze pe deplin conținutul 
s-au creat totuși premisele pen
tru o limpezire a direcțiilor de 
perspectivă. A fost definită aria 
de preocupări, mai precis pro
blematica procesului actual de 
formare a conștiinței socialiste 
a tinerilor. Documentele de 
partid au subliniat necesitatea 
educării politice a tinerei gene
rații, arta fiind chemată să 
contribuie la o alcătuire spiri
tuală de tip superior a omului 
nou. Nu rămînea declt treapta 
realizărilor și aplicării propriilor 
opțiuni. Ce s-a ’ntlmplat, însă, 
în intervalul de timp care s-a 
scurs ? O privire obiectivă asu
pra repertoriului festivalului 
conturează o imagine difuză a 
criteriilor de selecție, impreci
zie în aplicarea în practică a 
principiilor diriguitoare privind 
funcția și misiunea teatrului 
pentru tineret. Dintre piesele 
prezentate la Piatra Neamț cu 
greu putem desprinde două ti
tluri : „Speranța nu moare in 
zori" de Romulus Guga (Teatrul 
din Tg Mureș) și „Dansați eu 
salamandra" de Ștefan Iureș 
(Teatrul „Ion Creangă"). Prima 
este o pledoarie pentru adevăr 
și dreptate desfășurată la înce
putul revoluției socialiste — ne-

reprezentație în 
fantasticului se

A-

atmosfera specifică 
direcție 

spectacolului 
s-a înscris al 

de la Piatra

înțeleasă de unii, dureroasă 
pentru alții — a doua, o come
die lirică, comentînd evenimente 
cotidiene de interes minor. 
Fără îndoială, actualitate nu în
seamnă numai rememorări, ori 
simple constatări neobiectivate. 
Actualitatea pregnantă, pe care 
poate și trebuie s-o reflecte 
spectacolul de tineret pentru 
funcționalitatea lui educativă, 
constă în capacitatea de anga
jare — a realizatorilor ca și 
spectatorilor — prin reflectarea 
artistică a unor probleme im
portante pentru societatea noas
tră. Pentru oamenii de astăzi, 
pentru un tineret militant, pro
fund ancorat în realitatea con
temporană. Dacă sub raport li- 
terar-dramatic această sferă a 
preocupărilor s-a situat pe o 
poziție deficitară, o compensație 
de ordin spectacular s-a înre
gistrat la festival prin monta
rea piesei lui Romulus Guga 
de către Dan Mica. Tînârul re
gizor, cert înclinat spre medi
tație, a explorat sensurile con
flictului in înfruntarea concep
țiilor diferite despre existență 
și libertate. Dan Micu i-a des-

co per it echivalentul optim uti- 
lizînd un limbaj clar, lipsit de 
ostentație. Spectacolului i s-a 
decernat marele premiu al fes
tivalului tocmai pentru acest 
serios studiu social-psihologic, 
întregit de interpretarea colec
tivului tînăr de interpret!, din 
care s-au distins Lucia Boga 
și Florin Zamfir eseu.

Actualul festival, alcătuit din 
spectacole cu deosebiri stilistice 
nete, cu tendințe de expresie 
diferențiate, a fost completat de 
prezențele — necompetitive : — 
ale unor teatre care au adus 
realizări artistice deosebite eu 
intenția de a infirma ideile pre
concepute despre „ce este- și 
„ce nu este" teatrul pentru copii 
și tineret, unicul criteriu adop
tat fiind cel al valorii Astfel 
s-au prezentat la fsstiwl co
lectivul ploieștean cu „Stllpii 
societății- d- Ibsen. Teatrul 
Giulegti cu „Casa care a fugit 
pe ușă- de Petru Vintilă si Na
ționalul ieșean care a omagiat 
tricontenarul Moliere prin 
spectacolul „Bolnavul Închipuit*.
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La noi, restaurarea operei 
de artă medievală a consti
tuit doar sporadic subiectul 
unor dezbateri cu adevărat 
eficiente. Și aceasta ni se 
pare cu atit mai paradoxal 
cu cit știm prea bine că pa
trimoniul „de aur" al cultu
rii românești cuprinde un 
număr important dc capodo
pere ale civilizației evului de 
mijloc. De aceea credem că 
sesiunea Humor inițiată de 
Direcția Monumentelor Isto
rice și de Arfă (apr. 1973) 
consacrată multiplelor impli
cații ale restaurării frescelor 
de la Humor a însemnat un 
eveniment cu totul inedit. 
Inedite nu au fost numai 
problemele examinate, ci în
suși climatul de tinerețe al 
discuțiilor. Cu această oca
zie rezultatele pictorilor res
tauratori sint expuse pentru 
prima oară in mod public., 
și ceea ce este cu atit mai 
relevant este faptul că aceste 
expuneri aparțin cu deosebire 
unei generații ce nu a îm
plinit încă 30 de ani.

Că nu avem o tradiție în 
ceea ce privește restaurarea 
operelor medievale este știut. 
Mai știm însă că in țările in

VmTÂȚO DUMWKA

prezentăm 
trei tineri din co
muna Cdlinejti, ju
dețul Satu Mare. 
Trei oțeni. După 
cum se poate ob
serva, aici. în acest 
teritoriu de bogate 
fi puternice tradiții 
folclorice. portul 
popular rămine un

OAȘUL!s

„cap de afif". mai 
ales in zilele de 
sărbătoare. Preluat 
din generație în ge
nerație cu mare gri
jă, el își păstrează 
linia, modelul fi cu
lorile nealt erate, 
nepoluate de nici 
un fel de influente 
din efori. Și, par-

că. cu timpul, 
cin din ce 1 
mai frumoase, 
proaspete. Fotogra
fia de față consti
tuie o verifabilă in
vitație : veniți du
minica în Oaf.

Foto-text: 
EM. ISOPESCU

IMPOSTURA POETICA
Claaicii afirmau că poezia are 

o știință a ei, la fel de vigu
roasă ca orice disciplină sco
lastică. Tratatele vechi de 
poetică, despre care s-a făcut 
atîta caz in istoria esteticii eu
ropene. considerau poezia prac
ticabilă ca și oratoria, după re
guli învățate ca și pictura in 
atelier sau pe lingă un maes
tru. Secolul al XVI-le*. de 
exemplu, e plin de tratate, 
scrise de grămătici ai poeziei, 
care forțau fenomenul poetic 
al vremii să intre in paradigme 
și legi desuete, care prora știau 
lirica, aducind-o la nivelul poe
ziei didactice. Chiar vestita 
Poetică a lui Iulius Caesar Sea- 
liger (1484—1558). acel dușman 
al lui Erasmus nu schimbă lu
crurile. Mai interesantă, din 
punct de vedere al noutății, 
marcind o poziție insolită, este 
opinia lui Giordano Bruno 
(1550—1600). ace’ suprarealist 
avani la lettre al Renașterii, 
ars pe rug ca eretic ; Bruno, 
profesind o religie a naturii, se 
ridică împotriva ordine! scolas
tice a universului, nega regulile 
în lumea spiritului și considera 
poezia o aventură, fără reguli 
prestabilite. înțelegi nd prin 
aceasta poezia lirică. In fond 
concepția lui era jn fel de non
conformism față de aristotelis- 
mul absolut al epocii. In reali
tate, el intuia o modernizare pe 
care romanticii o vor propaga 
cu violență. Noi știm că azi 
Poetica lui Aristotel e o operă 
de tinerețe pe care si-a re for
mat-o in Politica ; Renașterea 
exacerba o fază depășită y. ne
gată însăși de filozofi Concepția 
clasică, deci poetica anticilor y 
a perioadei clasicismului euro
pean. impunlnd regali, conaide- 
rlnd poezia o practici scolari- 
că. nu dădea ocazia imposturii 
poetice sau. in orice raz. impos
tura era controlabilă. Acest lu
cru e ușor de văzut, nu din- 
tr-un tratat de istorie a doctri
nelor poetice ci chiar 
antologie ca aceea a hii 
Charpier și Pierre 
(L’art pnetique. 1965).

Pentru clasici poezia
nă mai ales formă (rimă, ritm, 
imagini). Chiar un poet român 
ca prea mult uitatul Conachi, 
scria, după model grecesc, un 
microtratat numi: Meșteșugul 
stilurilor românești, in care re
zuma totul la reguli. Se știe că 
Eliade și înainte Enăchiță Vă- 
cărescu aveau și în gramaticile 
lor capitole de reguli paetiee. 
După Boileau se încearcă scoa
terea poeticei din corsetul gra
maticei și acext lucru e posibil 
in preromantism. Jean Paul 
Richter (1763—1825) afirma des-

chis că poeții nu îUu si nid nu 
trebuie să ftie ce este ;x>ez.a. 
deci să nu cunoască reguli si 
legi. Ne explicăm ușor concep
țiile moderne, atit de diversi
ficate. Croce credea intr-un sin- 
gur gen — cel liric —. Valery 
socotea «tarea poetică ca fiind 
un rezultat al unei „etrar.ge in
dustrie*. ca c emoție obținută 
la rece prin mijloace tehnice. 
Tot Valery regreia ră poezea 
nu posedă — ca artă — mijloa
cele tehnice exacte ale acasL- 
ces in aauzLcă. -unde iu ex stă 
deaord:ae s> confuzie. Deaord - 
nea in poex.e ineapt odată cu 
simbolismul si ajunge prin 
Breion să fie declarată condi
ție a poeziei modeme. înrudită 
cu arhitectura, cu visul, cu mu
zica. poezea modernă isi consu
mă pini la autodevorare func
ționala aventură. B-emord vor
bea de poezia puriL Marinetti 
definește poezj ca o stare ne
organizată a sp: La noi
Arghezi echivala

corea deveni cronic. Un teoretician 
ca Jear. Br.es (In Points et 
Cor.trepoir.isi vorbește de o 
rxroă izgonire a poetului dm 
cetate, aproape in termenii lui 
Platon. Pentru Bries r. pentru 
alți erterictea: occidental: poe
zia a decăzut din rangul de artă 
festivă s. nu mal oferă deeft 
pentru un public restrtr.ș „dro
garea artistică specifică*. Prc- 
zaismul exagerat, despu.erea îi

zarea cu orice preț. rteesta 
or-.ginahtăți:. pctr.-ocare* poezie: 
sau a stăr. poet, te prin mij
loace exteme emoției sî sens - 
bCităt::. vocabularul obosit, 
lipsa de cultură, iată dteva 
cauze ale acestui divorț. în 
aceste condiții e poeibilă im
postura. In fond impostorul nu 
știe nid ei ce este poezza ca și 
poetul veritabil, dar el face ca 
alții, imită, se joacă fără să fie 
chemat să se joace. Esteticianul 
(sau poetul) modern (spre deo
sebire de cei

ieieni

de EMIL MÂNU

dintr-o 
Jacques 
Segbers

rzeam-

eu cea psihică iar ipo*eza co- 
nvar.-.eâru c*j o ^abstracție albă*; 
3 la ga soxtea poera un Jxvor 
domesticit*, o sondare a unui 
mister ir care comunicarea de
vine metaforă revelatoare. Ion 
Barbu vorbe* de „Lumea visu
lui*, combătind pe suprarealiștii 
care degajau din vis mai mult 
o succesiune contradictorie de 
imagini. recomandindu-Ie o lo
gică a visului. Poezia modernă 
e. după fon Vinea. nu o dramă 
a cuvintelor d o dramă a sensi
bilității. S-a spus (Hugo Frie- 
derich) că poezta modernă cul
tivă un imagism degradat și că 
mentalitatea cuvintelor contem
porane nu ma; corespunde evo
luției sensibilității ; ca stare 
sensibilă omul contemporan a 
depășit posibilitățile de expre
sie ale limbii și atunci se ape
lează la o păsărească poetică 
r.urnită letrism. Nu mai amin
tesc dadaismul si neodadaismul, 
curente care se bazau pe dicteu 
și oe hazard.

în aceasta situație publicul 
devine circumspect și nu mai 
citește cu aceeași plăcere poe
zie. fiind torturat de fobia im
posturii. în epoca modernă și în 
specia! in poezia ultra-ismelor 
s-a creat un divorț intre pu
blic și poeți, divorț pe cale de

vis 
tradi

întocmi un caiet 
un poet poate sâ 
vorb’nd. complet 
pra esenței lirice și să nască 
poeme moarte. In narară for
mele extravagante nu trăiesc 
dedt o in poezie la fel.
Foarte „creații" poetice
sint monstruoase si nu se pot 
acorda cu simplitatea simfonică 
a celei mai complicate naturi 
umane.

Arghezi zicea că poezia e 
peste tot. chiar și in sociologie 
dar cerea poetului talent și 
muncă, la care adaugă cultură. 
Impostorul n-are talent. din 
capul locului, și de aceea imită 
forme gata gîndite de alții, nu 
muncește sau chiar dacă mun
cește o face inutil, n-are cultu
ră pentrucă dacă ar avea, 
renunța la practica poeziei.

G. Călin«6cu scria prin 1947 
că foarte mulți poeți tineri gre
șeau prin aceea că neștjind, 
intuitiv, ce este poezia. încear
că a face ceea ce fac și alții 
profesind un mimetism steril 
în care risipesc foarte mult ta
lent Așteptarea, lectura, veri
ficarea forțelor li redresează ; 
pe impostor nu-1 redresează 
nimic. Mai grav stau lucrurile 
atunci cind impostorul poet e 
susținut la rindul lui de impos-

de precepte ; 
fie. teoretic 

edificat anu

ar

teri critici. Daeă un poet mal 
poate fi impotter prin natura 
lucrurilor (prin asta nu reco- 
ir.ar.dăm impostura) un critic, 
prin definiție nu poate fi un 
impostor ci un detector de im
postori.

Impostura nu are viilor, 
timpul, cel mai aspra judecător, 
o trece la pasiv, in neant Im
portară. susținută de critică in 
ch p administrativ, ține cit pu
terea administrativă a criticului 
poeți: n-au nevoie de eritleâ 
ca s* existe. Impostorul are 
imagini dar n-are transfigura
re. are conținut si formă dar 
n-are mister poetic, n-are mi
ța prin care să facă lucrurile 
să cinte.

Ir, artă nu trebuie să activeze 
deoit talentele : furcile caudine 
ale artei sint fatale. Se spune 
adesea că metafora, această fi
gură eternă de stil, s-a com
promis. dintr-un sens al poeziei 
a devenit un trueaj stilistic. 
Dar poeții care au talentul de 
a asocia in mod insolit cuvintele 
pot reabilita această formă de
gradate. Poetizarea metaforică 
n-au făcut-o marii poeți ci poe
ții care au învățat tehnica me- 
taforii ca pe o convenție poe
tică. ajungind Ia o poezie arti
zanală.

E natural că după ce citești 
o poezie c* aceea care urmează, 
simți nevoia să te întorci la 
Eminescu : ..pași pe zănadă 
vine soldatul numărul 3122 eu 
/ bucăți de fier cubice vine 
soldatul r 
zăpadă in 
vine tăcut 
un rucsac 
/ înăuntru 
și f pesta 
roșii 
un rucsac / cu 
tic....

Citisem undeva, anul trecut 
un vers comic „Cele mai fru
moase flori sint caii* : copii1 
cred că a fost o glumă, unii 
critici nu. Mi-amintesc de ase
menea de „cai care dntă la 
pian* și de ..cruci de dini* : 
„negre miini ș: negre mii ni / 
deget mic și deget bont ' pipă
rat Pilat din Pont / lins pe 
miini de șapte dini / și albit de 
negre miini / se visa în Pont 
Pilat / pi La cub din pipărat r 
adormit pe cruci de ciini*.

Modalitatea i 
Ion Barbu, dar 
mat cu mijloace 
acestor poeme, 
diverse volume, 
mă declar deșuet

1 fior cubice 
iumârul 1222 / aduce 
cuburi roșii / roata 
1 numărul >511 / eu 
cu crini / de plastic 
ninge ' poate 3122 
soldatul eu cuburi 

poate vin eu tăcut cu 1 
crini de oâas-

mă trimite la 
un Barbu mi- 

ieftine. In fața 
publicate în 
sint fericit să

STUDENȚII ÎN EXAMENE
Optimism justificat

printre
In urmă cu trei săptămîni, 

prezenți fiind în Institutul de 
construcții din București, 
consemnat 
referitoare , .
eiunii. Previziunile membrilor 
Asociațiilor studenților comu
niști erau optimiste în ciuda 
unor rezultate nesatisfăcătoare 
obținute lâ sesiunea de exame
ne din iarnă.

Primul popas îl facem în sala 
unde grupa 7, anul IV, Facul
tatea de instalații, susține exa
menul de instalații de încălzi
re. 10 studenți au răspuns pînă 
acum, toți au promovat, iar 8 
dintre ei au obținut note de 
9 și 10. Examinatorul, conf. dr 
ing. Mihai Ilina, apreciază că 
„pregătirea a fost mai bună, 
fiind vorba de o disciplină de 
bază, studenții au învățat rit
mic pe parcursul semestrelor, 
munca in asalt fiind de acum o 
practică depășită".

La anul II A, grupa 3, exa
menul de Mecanică a fluidelor 
se desfășoară pe mai multe ta
ble urmărite cu exigență de 
prof. dr. Constantin Iamandi și 
asistenții îndrumători de semi- 
narii. Prima constatare a titu-

am 
mai multe aspecte 
la pregătirea se

vntoni constructori
larului disciplinei : „Este cert 
că studenții au asimilat bine 
cunoștințele pe parcursul anu
lui, ceea ce este, de fapt, scopul 
actualei etape în învățămîntul 
superior. Notațiile de la semi
nar, lucrările de control, orele 
de laborator, temele de casă au 
fost principalele etape într-o a- 
cumulare metodică la care a 
contribuit și frecvența bună. 
Nu dorim să-i învățăm pe stu
denți să umple table întregi cu 
formule fără să înțeleagă, ci 
prin dialog să verificăm capa-

[BUCUREȘTI^
acitaiea de gîndire. de analiză 

cunoștințelor predate.
Nici subinginerii nu se lasă 

mai prejos decît colegii lor. La 
examenul de Instalații electri
ce (examinator : conf. dr. ing. 
Ovidiu Centea) anul II, grupa 
37, note între 8 și 10 au fost 
obținute încă în primele ore. 
„Seriozitatea, disciplina carac
terizează majoritatea studenți
lor acestei grupe", ne mărturi
sește examinatorul. Totuși în
registrăm * ‘ ’ " * ’ ' “faptul că 6 studenți

n-au predat proiectul de an. 
Cauzele sînt expuse tot de conf. 
dr. ing. Ovidiu Centea : „In 
primul rînd prin regulament 
studentul sc poate prezenta di
rect in sesiunea a treia. In al doi
lea rînd proiectele se realizează 
paralel cu cursul și o serie de 
elemente sînt predate de-abia 
în ultima parte a cursului. Ar 
trebui să existe prin planurile 
de învățămînt o decalare a a- 
cestora pentru a se corela mai 
bine realizarea proiectelor pe 
baza cunoștințelor acumulate la 
curs".

Din rezultatele obținute de 
studenții Facultății de instala
ții în prima săptămînă a se
siunii mai sînt de menționat : 
91 la sută promovați la Meca
nică (anul I, grupa 4), 100 la
sută promovați la aceeași dis
ciplină — grupa 5, la anul II, 
la examenul de Mașini și apa
rate termice, grupa 2, anul III 
este integralistă ; grupa 3 —
toți prezenți, un singur nepro
movat. Și rezultatele obținute 
de studenții celorlalte facultăți 
se înscriu pe linia ascendentă 
a mobilizării efective pentru o 
bună pregătire profesională.

Un salt evident la toate
$i studenții clujeni, alături de 

tinerii studioși din celelalte 
centre universitare ale țării, au 
răspuns cu entuziasm chemării 
Ia întrecerea lansată de Con
siliul U.A.S.C. din Centrul Uni
versitar București.

La Institutul politehnic, stu
denții Facultății de construcții, 
secția subingineri s-au remar
cat în primul rînd printr-o 
preiență foarte bună la exa
men. Aici răspunsurile vizează 
eficiența economiei a unor so
luții, realizarea unor variante 
optime de realizare a unei in
stalații specifice — turnuri de 
apă, decantoare etc. „Grupele a- 
nului II, ne spune tovarășul șei 
de laerări ing. loan Morușcă, 
sînt mai bine pregătite și teore
tic si practic decît 
anul trecut".

Rezultate la fel 
Irv-egistreazâ și în 
men. unde grupa 
susține examenul de materiale 
de construcții. Nu s-a înre
gistrat nici un absent, nici un 
student fără notă de trecere.

La anul II, Facultatea 
electrotehnică, la examenul 
zele electrotehnicii, grupa 322, 
înregistrăm dimpotrivă 4 ab
senți, dar care vor primi cali-

promoția de

rie bune se 
sala de exa- 
614 anul I,

de
Ra

maxim din partea 
conf. dr. ing.

disciplinele

care o astfel de tradiție este 
de mult întemeiată pictorii 
restauratori devin partizanii 
unor principii de restaurare 
idesea contradictorii. Resta
uratorului român i se impun 
de aceea, atit dificultățile 
începutului cit și responsa
bilitatea unei opțiuni princi
piale, capabile să răspundă 
condițiilor noastre specifice 
in ce privește scopul și

ritatea pictorului restaura
tor trebuie să fie imediat se
condată de cea a omului de 
știință : a istoricului de artă 
— critic și estetician totodată 
și a inginerului chimist — cei 
care, in aceeași măsură, iși 
asumă imensa răspundere a 
menținerii jn timp a mărtu
riei de cultură.

Sub supravegherea 
U.N.E.S.C.O., îndrumați de

ERU!
DE LA HUMOR

fectul restaurării. In acest 
sens șantierul de Ia Humor 
poate fi considerat prima e- 
tapă în formarea unei școli 
românești de restaurare. 
Munca de restaurare este e- 
vident un travaliu de echipă 
și aceasta presupune un per
manent dialog între specia
liști. Pictoruj are desigur 
cuvintul decisiv — dar auto-

pictorul restaurator de o 
mai largă experiență N. 
Blendea, tinerii restauratori, 
ieri încă studenți, astăzi for- 
mînd deja nucleul echipei de 
restaurare a D.M.I.A, se gă
sesc antrenați intr-o muncă 
migăloasă și cu atit mai plină 
de tensiune cu cit ea re
clamă cel mai inalt grad de . 
responsabilitate și probitate

profesională. I. Neagoe, C. 
Labin, V. Grimalski, J, Bar
tos, M. Lăzărescu, D. Dumi- 
t rac he, D. Ivanovici sînt 
doar cîțiva dintre cei care 
s-au hotârît să-și consacre 
întreaga forță a tinereții ideii 
de trăinicie a unor mărturii 
de artă și de civilizație. Șan
tierul de restaurare de la 
Humor înseamnă deja pen
tru noi un colectiv sudai 
prin aceeași pasiune și serio
zitate.

Ni se pare firesc să pre
supunem că mărturiile artei 
vechi vor înfrunta în con
tinuare timpul ca și pînă a- 
cum. Dar simplul amator, 
turistul, nu poate vedea ceea 
ce cercetătorul știe de mult 
— și anume că aceste inesti- . 
mabile valori ale artei pe 
care cultura românească le-a 
oferit lumii necesită grabnic 
ample intervenții de salvare. 
Pe tinerii restauratori pe ca
re de bună seamă jj vom in- 
tîlni și în vara aceasta pe 
schelele Humorului să-i sa
lutăm cu tot 
re-l datorăm 
revin înalte 
tice.

ANDREI

ficativul 
examinatorului, . _
E. Simion. Este vorba de lau- 
reații concursului ,,Traian La- 
lescu“, care au reprezentat cu 
bine institutul clujean, avînd și 
în timpul anului o comportare 
meritorie pe plan profesional: 
Ovidiu Gurtavenco, Dan Micu, 
Nicolae Șt. Patrubany și Mihai 
V. Stoleru. Exemplul este mo
bilizator pentru viitorii candi
dați la faza finală a prestigio
sului concurs studențesc.

„De altfel, în ansamblu rezul
tatele obținute de studenții aces-

tei facultăți, ne spune tovarășul 
decan prof. dr. ing. M. Hăngă- 
nuț, îi situează printre prota
goniștii întrecerii profesionale.

Ultimul popas l-am făcut la 
Facultatea de studii economice, 
Studenții anului I susțin exa
menul de economie politică a 
capitalismului.

Prof. univ. dr. 
ne mărturisește 
prindere în fața 
suri argumentate, 
așa eum nu a-ay

S. Negucioiu 
plăcuta sqr- 
unor răspun- 
bine gîndite, 
înregistrat de

mulți ani. „Saltul evident cali
tativ în pregătire este datorat 
unei informări mai 
parcurgerii complete a biblio
grafiei, unei orientări __
spre demonstrații gîndite și în
țelese corect. Refuzul înre
gistrării mecanice a tezelor și 
teoriilor a contribuit și la o 
pregătire ritmică, permanentă 
pe parcursul întregului an uni
versitar, La examen s-au re
marcat în special studenții par
ticipant la cercuri științifice, 
posesori încă din primul an de 
studii ai unei culturi economi
ce de speeialiate. Cele două 
grupe examinate pină acum 
s-au prezentat exemplar".

Cele cîteva secvențe de se
siune relatate înscriu eu rezul
tate concrete argumentele cu 
care. au răspuns clujenii che
mării la întrecerea lansată de 

■ colegii lor bucureșteni. Angaja
mentul lor cuprinde sporirea 
notelor bune și foarte bune pînă 
la 90 la sută, a mediilor de 9 și 
10 pînă la 30 la sută, creșterea 
procentului 
cy 5—7 Ia 
nea anului

bogate,

sigure

de promovahilitate 
sută față de sesiu- 
trecut.

calin STÂNCULESCU

CONCURSURI DE ADMITERE
• IN LICEE

Dintre formele de invățămint 
postgenerale, liceele atrag nu
meroși elevi absolvenți ai clase
lor a VIII-a. De înțeles. Cu atit 
mai mult cu cît. in anii din 
urmă. învățămîntul liceal s-a 
diversificat, oferind astăzi, ce
lor ce aspiră la studii liceale, 
multiple posibilități de pregă
tire. Invățămintul liceal cuprin
de licee de cultură generală. **e 
artă, industriale, agricole, sil
vie®. economice, sanitare și pe
dagogice.

Acum. Înainte de concursul 
de admitere, este foarte im
portant pentru elevi dar și pen
tru părinții lor. să cunoască a- 
ceastă rețea atit de diversă a 
invățămintului liceal incît de
cizia să poată fj luată in cu
noștință de cauză. Iată, pentru 
anul școlar 1973—1974 au mai 
fost înființate Încă 45 licee de 
specialitate, cu profile <z'<rte 
diferite, de o mare căutare In 
economia țării. Apariția lor e- 
chil.brează din punct de vede
re teritorial rețeaua invătămin- 
tulu: liceal, permițind acoperi
re* cerințelor de cadre la ni
velul județelor țării

Dar *5 revenim la concursul 
de admitere. El va avea loe 
între 22 iunie — 3 iulie pentru 
invățămintul de zi și intre 1—10 
septembrie pentru invățămintul 
sera’ ș. fără frecvență, Cu 3—4 
zile înainte de data începerii 
probelor acrise, la unele profi
le — arhitecturi și sistemati
zare, licee de artă și de edu
cație fizică — se vor susține 
probe practice, de verificare a 
aptitudinilor. Ca și în anul tre
cu*.. probele de concurs ’a li
ceele de cultură generală, pe
dagogice și de artă sint : limba 
română — scris »i oral, mate- 
matică — scris și oral, istoria 
României — oral. La liceele de 
specialitate candidații vor sus
ține următoarele probe : limba 
și literatura română sau, la a- 
legere, un obiect

specialității pentru care candi
dează (fizică, chimie, științe bi
ologice. geografie) — scris și 
oral și matematică — scris și 
oral. Candidații Qparținînd na
ționalităților conlocuitoare pot 
susține probele de concurs în 
limba maternă la obiectele pe 
care le-au studiat in această 
limbă.

Prima lucrare scrisă, cea de 
limba și literatura română (sau 
obiectul de profil alea de can
didat în cazul liceelor de spe
cialitate) are loc in ziua de 26 
iunie. A doua zi, deci în 27 iu
nie, se vor susține lucrările la 
matematică. Examenul oral în
cepe după terminarea ultimei 
probe scrise ; candidații vor 
răspunde la întrebări cuprinse

în bilete întocmite de profeso
rii examinatori și aprobate de 
președintele oomiajei. Exami
narea orală se face in prezența 
întregii comisii.

Probele scrise — care nu sînt 
eliminatorii — se deschid după 
susținerea examenului oral ; 
candidații care nu au abținut 
cel puțin media 5 la fiecare o- 
biect de concurs sint declarați 
respinși și nu li se mai calcu
lează media generală. în sesiu
ne» din vară a concursului, me
dia minimă de admitere este 6. 
Lista candidaților admiși, in 
ordinea descrescjndă a medii
lor și în limita locurilor plani
ficate, se afișează imediat după 
încheierea concursului, Candi
dații declarați admiși se pot în
scrie la școala (la specialita
tea, în cazul liceelor de specia
litate) pentru care au candidat.

M. V.

IN ȘCOLI
PROFESIONALE
Șl UCENICIE
LA LOCUL DE MUNCĂ

din profilul

PALEOLOG

respectul pe ca- 
celor cărora le 
misiuni patrio-

Bacalaureatul continuă...

Foto: EM. TĂNJALĂ

Ca și în anul trecut, se prevede ca admiterea în școlile ; ro- 
fesionale și ucenicie să se organizeze pe, meserii sau grupe de 
meserii, separat pentru absolvenții școlii generale de 10 ani 
și separat pentru promovați! clasei a VIII-a a școlii generale, în 
următoarele perioade : 2—14 iulie la învățămîntul de zi și uce
nicie la locuț de muncă ; 1—10 septembrie la învățămîntul se^al, 
precum și la învățămîntul de zi și ucenicie, unde nu au fost 
completate toate locurile.

înscrierea candidaților începe în ziua de 20 iunie și sg în
cheie în preziua examenului medical. La admiterea în școlile 
profesionale — învățămînt de zi și ucenicie la locul de muncă — 
se pot prezenta absolvenți ai școlii generale de 10 ani pro
movați ai clasei a VIII-a a școlii generale care împlinesc cel 
mult 18 ani în anul calendaristic. La meseriile mecani^ator- 
minier, sondor mecanic agricol, limita de vîrstă este de 25 ani, 
iar pentru meseria vînzător țn magazinele sătești se primesc 
candidați care au vjrsta de pînă la 25 de ani și stagiul militar 
satisfăcut. Pentru ucenicie la locul de muncă, limita maximă 
de vîrstă este de 19 ani. La admiterea in școlile profesionale — 
învățămînt seral — se pot înscrie persoanele care, indiferent 
de vîrstă, au absolvit școala generală sau posedă studii echiva
lente și lucrează în meseria pentru care urmează să se pregă
tească.

Admiterea candidaților înscriși se face în limita locurilor 
planificate pentru fiecare meserie și cuprinde . examenul medi
cal, care se desfășoară în perioadele 2—3 iulie, pentru absol
venții școlii generale de 10 ani, și 3—5 iulie, pentru promovați! 
clasei a VIII-a a școlii generale. Pentru învățămîntul seral, 
precum și pentru învățămîntul de zi și ucenicie unde nu au. 
fost completate toate locurile, examenul medical, se desfășoară 
în perioadele 1—2 septembrie pentru absolvenții școlii generale 
de 10 am, 2—3 septembrie pentru promovații clasei a VTII-a.

Admiterea absolvenților școlii generale de 10 ani in școlile 
profesionale și ucenicie se face fără susținerea de probe scrise 
sau orale, pe baza rezultatelor examenului medical, în limita 
locurilor planificate pentru meseria respectivă. în cazul cînd 
numărul celor înscriși depășește numărul locurilor planificate 
pentru meseria respectivă, admiterea se face în ordir.ea medii
lor obținute în clasa a X-a a școlii generale. Candidații care nu 
au fost admiși la meseria la care s-au înscris (în cazul cînd 
numărul celor înscriși a depășit numărul locurilor olanificate) 
se pot înscrie la o altă meserie, în cadrul școlii respective sau 
la altă școală.

Admiterea promovaților clasei a VI(l-a a școlii generale se 
face în limita locurilor planificate. în cazul cînd numărul can
didaților depășește numărul de locuri planificate, se vor susține 
probe scrise și orale la obiectele cuprinse în broșura ..Progra
mele concursului de admitere in liceele de specialitate, școlile 
profesionale și ucenicie la locul de muncă — sesiunile din anul 
1973“. In acest caz, admiterea se face în ord'n°a descrescătoare 
a mediei obținute la probele scrise și orale Candidații ararți- 
nînd naționalităților conlocuitoare pot susține probele de 
concurs în limba maternă la obiectele pe care le-au studiat în 
această limbă

Pentru unele meserii, probele prevăzute a fi susținute oral 
se pot desfășura și sub formă scrisă

Informații suplimentare privind concursul de adrrrtere se 
pot obține de la orice școală profesională sau întreprindere rare 
primește uceniciI
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Primire la 
Consiliului

Președintele Consiliului de 
Miniștri al Republicii Socialis
te Români», Ion Gheorghe 
Maurer a primit, miercuri la 
amiază, pe ministru iranian al 
dezvoltării și locuințelor, Ku- 
ro?h Amuzaegar, care face o 
vizită in tara noastră.

La Întrevedere, care s-a des
fășurat intr-o ambiantă de cor-

Președintele 
de Miniștri
dialitate, au participat Vaaile 
Patilineț. ministrul economiei 
forestiere și materialelor de 
construcții, precum și Sadegh 
Sadrieh, ambasadorul Iranului 
la București.

Cu acest prilej, au fost discu
tate probleme privind dezvolta
rea colaborării și cooperării e- 
conomice între cele două țări.

Colocviu economic româno-so- 
vietic care a avut ca temă : „E- 
galizarea nivelurilor de dezvol
tare economică și colaborarea 
dintre țările socialiste", organi
zat de Institutul de cercetări e- 
conomice al Academiei de Ști
ințe Sociale și Politice a Repu
blicii Socialiste România în .co
laborare cu Institutul de econo
mie a sistemului mondial so
cialist al Academiei de științe 
a Uniunii Sovietice.

Cu acest prilej a avut loc un 
rodnic schimb de păreri privi
tor la diversele aspecte legate 
de tematica colocviului.

PRIMIRE LA CONSILIUL DE STAT
Tovarășul Emil Bodnaraș, 

vicepreședinte al Consiliului de 
Stat, a primit pe doctorul Ab
dul Fathah Zalt, șeful Biroului 
juridic al Conailiului Coman
damentului revoluției din Irak, 
care a făcut o vizită în țara 
noastră. La primire au fost de 
față loan Ceterchi, președintele 
Consiliului Legislativ, precum

și Raja Ghaidan. însărcinat eu 
afaceri ad-interim al Irakului 
la București.

★
Miercuri, dr. Abdul Fathah 

Zalt, a părăsit Capitala. La 
plecare pe aeroportul Otopeni. 
oaspetele a fost condus de Ioan 
Ceterchi, președintele Consiliu
lui Legislativ.

Miercuri a părăsit Capitala 
delegația Partidului Comunist 
din Japonia, condusă de tova
rășul Tomio Nlshizawa. membru 
al Prezidiului Permanent al 
C.C. al P.C.J., care la invitația 
T.C. al P.C.R., a făcut o vizită 
In tara noastră. Din delegație 
au făcut part® tovarășii Shichi 
ro Takeuchi, membru al Prezi
diului C.C. al P.C.J., Shlro 
Tcyoda. membru al C.C. al 
P.C.J., șl Hiroshi Kikunami, ad
junct al șefului Secției interna
ționale a C.C. al P.C.J.

La plecare, pe aeroportul 
Otopeni, delegația a fost salu
tată de tovarășii Paul Nicules- 
cu-Mizil, membru al Comitetu
lui Executiv, al Prezidiului 
Permanent al C.C. al P.C.R. 
Mihai Ger?, membru supleant 
al Comitetului Executiv, secre
tar al C.C. al P.C.R., și GhlzeLa 
Vass, membru al C.C. al P.C.R., 
de activiști de partid.

Delegația Marii Adunări Na
ționale, condusă de Mari» 
Groza, vicepreședinte al M.A.N., 
care, la invitația Parlamentului 
islandeî a făcut o vizită In a- 
ceastă țară, «-a înapoiat miercuri 
în Capitală.

Pe aeroportul Otopeni mem

brii delegației au foct salutați 
de Gheorghe Necula, vicepre
ședinte al M.A.N~ de deputațj 
șl alte persoane oficiale.

La invitația Ministerului Afa
cerilor Externe, miercuri a sosit 
lntr-o vizită In țara noastr* 
Julian Amery, ministru de stat 
la Ministerul Afacerilor Exter
ne si al Commonwealth-ului al
Marii BritaniL

Au fost de 
Rosslyn Ashe, 
Marii Britanii 
membri ai ambai

față Derick 
ambasadorul 

la București. 
ideL

Miercuri a părăsit Capitala 
dr. Michael Rehs. secretar ge
neral al Institutului de Relații 
Internaționale cu Străinătatea 
din Stuttgart, care, a făcut o vi
zită in țara noastră, la invitația 
I.R.R.C.S.

Cu acest prilej, oaspetele a 
avut Întrevederi la I.R.R.C.S.. 
Consiliul Culturii și Educației 
Socialiste, Uniunea Scriitorilor 
și alte instituții culturale din 
București, Brașov și Sibiu.

între 18 $i 20 iunie a avut Ioc 
la București cel de-al treilea

PENTRU 
TINERET!

I 
I 
I

IpglMTIiW 
TIMPUL

în intenția de a prezenta aria 
largă de răspindire peste hota
re a creației unor scriitori re
prezentativi ai țării noastre. Co
misia națională română pentru 
U.N.E.S.C.O. și Biblioteca cen
trală universitară au organizat, 
In holul bibliotecii, expoziția 
intitulai „Opera lui M. Emi- 
nescu, I. Creangă. L. Rebreanu 
pe meridianele lumii*.

Miercuri dimineața. George 
Macovescu, ministrul afacerilor 
externe, a primit pe Ntawiha 
Thoas. ambasadorul extraordi
nar și plenipotențiar al Repu
blicii Ruanda In Republica So
cialistă România. în legătură cu 
apropiata prezentare a scrisori
lor sale de acreditare.

Teri au continuat în Capitala 
lr'rârile celei de-a X-a Confe
rințe statutare a Federației In
ternationale a Sindicatelor din 
învâțâmlnt (F-I.SJL).

Kamb'urgul, marele port, re
cunoscut centru industrial si 
comercial. dedică României o 
►erie de manifestări care vor 
avea loc între 22 iunie—1 iulie. 
Ca si In alte orașe din R- F. 
Germania. care au organizat 
sau continuă să organizeze ase
menea manifestări, la Hamburg 
vor fi făcute cunoscute. prin 
numeroase acțiuni, realizările 
țării noastre. aspecte variate 
din munca și viața de ari a pra
porului român. Multe dintre a- 
cette manifestări vor ilustra si 
sucresele din domeniul culturii

La festivitatea inaugurală a 
acestor manifestări țsi va da 
concursul AnsamKul folcloric 
studențesc „Timișul". Tinern 
soli ai er. tecului si danau- 
lul românesc vor prezenta, 
in continuare, o serie de 
spectacole care vor ilustra 
frumusețea și originalitatea fol
clorului nostru.

VACANTA IN HAINE 
DE LUCRU

In planul de activitate al ele
vilor și studenților din județul 
Iași au fost trecute, alături de 
excursii, drumeții, zile de bine
meritată odihnă In taberele de 
la munte și mare, importante 
obiective ale muncii patriotice. 
Peste 20 de mii de elevi și stu- 
denți vor efectua muncă patrio
tică in taberele special organi
zate la Complexul de creștere a 
taurinelor din Belcești, Com
plexul de porcine Tomești, 
Complexul avicol Hîrlău, I.A.S. 
Iași și Popricani. în aceste ta
bere gazdele s-au Îngrijit să 
ofere elevilor și studenților 
condiții optime de muncă si 
viață După orele de muncă, 
tinerii vor putea participa la 
activitățile organizate In cadrul 
„cluburilor tineretului".

In toate comunele județului 
elevii școlii generale vor con
tinua munca în microfermele 
școlare, vor ^juta. așa cum 
spun ei. „după puterea lor, dar 
din toată inima" la construirea 
unor obiective culturale (că
mine culturale, săli de clasă, 
aieliere școlare). De asemenea, 
elevii de la sate s-au angajat 
să ajute cooperatorii la toate 
lucrările de sezon. (E. S.J.

dan ele importate, un colectiv 
condus de comuniștii Vaaile 
Pușcașu, Gherasim Dărăban, Je- 
nică Mihaî și Vasile Samoilă, a 
făcut ca timp de 6 luni să nu 
se mai producă nici o blocare a 
mașinii, iar eficiența economică 
să fie de peste 900 000 lei.

PUII DE ȘANTIER

SPORT • SPORT • SPORT
__ L _ _ ' _

FOTBAL- XXX Și a fost și ultima...

Decernarea titlului 
s-a aminat

Caz mai rar In campionate să se epuizeze 
ultima etapă șl să nu se știe care-i echipa cam
pioană. Două restanțe ne țin pe loc. De fapt, 
deznodâmlntul este aminat. dar interesul se 
menține fierbinte. Sigur, dacă dinamovlecii ar 
fl înclinat steagul. Ia Constanța. Craiova ar fi 
intrat in carnaval. Cred că oltenii înainte de 
Începerea meciurilor au clătinat de butoaie ca 
în minutul 91, cepurile &ă sară mai ușor in bol
țile pivnițelor. Dar startul marelui festival nu 
s-a putut <Ja. 50 000 de oameni — record absolut 
al stadionului craiovean — au trăit, ieri, două 
satisfacții — victoria la scor in fața feroviarilor 
clujeni și cîștigarea unui prim titlu, cel de gol- 
geter de către Oblemenco (21 de goluri, lipsind 
7 etape) — și, deopotrivă, două deziluzii, care 
ge pot exprima, simplu, în rezultatul favorabil 
echipei Dinamo care, implicit, a aminat decer
narea titlului.

Adevărul eate că la Constanta, pe un teren 
moale, noroîos. prea puțin propice s-a jucat pe 
viată și pe moarte. S-a jucat, mai exact, cu căr
țile pe fată. Care pe care. O luptă incrincenată 
pentru flecare balon. o luptă loială, sportivă, 
care s-a constituit Intr-un bun spectacol fotba
listic. Nu *-bu înregistrat autogoluri... dubioase 
(!?). Gazdele au atacat vehement, ma: tot timpul, 
deși timp de o repriză au jucat In inferioritate 
numerică (Ghirca a fost eliminat pentru un gest 
reprobabil : vechea Iul meteahnă, cind nu reu
șește să se impună in fața adversarului, 11 lo
vește), oaspeții s-^iu apărat cu disperare și s-au 
arătat deosebit de periculoși pe contraatac.

Dar etapa a-a soldat și cu unele clarificări. 
Prin victoria de ieri, F.C. Argeș si-a asigurat 
un loc in „Cupa U.E.F.A.". Are experiența me
ciurilor in „cupele europene" și, sperăm — avind 
în vedere forța și calitățile echipei — să ne re
prezinte prestigios. Cea de-a doua reprezentantă 
a soccerului românesc în aceeași competiție va 
fi desemnată de-abia după epuizarea restanțelor 
de duminică.

La partea de jos a clasamentului ..V“ Cluj șl 
cele două promovate : Sportul studențesc » 
C.S.M. Reșița. De cind circulă zvonul cu majo
rarea numărului de echipe la 18 și râminerea 
ultimelor clasate, In continuare, in prima divi
zie. fără a mai trece prin furcile caudine ala 
barajului. Interesul de a-și apăra șansa și onoa
rea, printr-o luptă In care să pună Ia bătaie 
totul, in ultimele jocuri a scăzut considerabil 
ca de altfel, și efortul în joc. Am urmărit, ieri, 
pe ,.23 August", meciul Sportul studențesc-Jiul 
O parodie pentru cei vreo 3 000 de spectatori. 
Totuși, studenții bucureșteni rămîn revelația 
acestui retur de campionat : ej n-au cunoscut 
infrîngerea decît de 2 ori, în 15 partide. In cla
samentul returului ocupă prea onorabilul loc 5 
cu cele 17 puncte acumulate. Pentru noul sezon 
ce anunță un adversar puternic. A învățat mult 
fotbal și încă nu si-a pus în valoare toate cali
tățile sî resursele. în schimb, C.S.M. Reșița, după 
ce uimise opinia fotbalistică — printr-un debut 
formidabil în sezonul de primăvară, iată că în
cheie maratonul cam leșinat și anodin. Un se
zon foarte slab a avut echipa Steaua, despre 
care am vorbit mult, în acest colt de rubrică, 
si vom mai vorbi. In rest, echipele ocupă poziții 
mai mult sau mai puțin onorabile, mai mult 
sau mai puțin modeste, după comportările si re
zultatele atlt de contradictorii cu care ne-au 
obișnuit : U.T.A., Rapid. A.S.A.. Petrolul. F.C. 
Constanța. Remarcabil turul de forță imorerio- 
nant al băcăuanilor, feroviarilor clujeni si ai 
brașovenilor. Ei ocupă locuri fruntașe in ierarhia 
fotbalului nostru.

Dar să mai amînăm considerațiile pentru ora 
cînd se vor ști mai multe despre campioni, des
pre promovați! din divizia B si. mai ales, des
pre îmbunătățirile pe care Federația preconi
zează să le aducă structurii sistemului competi- 
țional la toate eșaloanele fotbalului românesc.

VASILE CABULEA

DIAGRAMA ETAPEI
UNIVERSITATEA CRAIOVA— 

C.F.R. CLUJ 4-2 (1-0).
Au marcat Rădin (min. 41), 

Niță (min. 51) și Oblemenco 
(min. 55 și min. 67) pentru cra- 
îoveni, iar Adam (rain. 59 și 
min. 61) pentru oaspeți.
F.C. CONSTANȚA — DINAMO 

0-1 (0-1)
Unicul gol l-a înscrii Radu 

Nunweiller (min. 16). Din min. 
44, gazdele au rămas în 10 ju
cători, fundașul Ghircă fiind 
eliminat de pe teren pentru lo
virea adversarului fără balon. 
F.C. ARGEȘ—C.S.M. REȘIȚA 

1-0 (1-0)
A marcat Roșu (min. 30).

SPORTUL STUDENȚESC—JIUL 
2-1 (1-1)

Autorii golurilor : Leșeanu 
(min. 37), Szabadoș (min. 39) și 
Lucaci (min. 52).
S.C. BACAU—RAPID 2-1 (2-1) 

Au înscris, în ordine : Dem- 
brovschi (min. 26), Băluță (min. 
37) și Boc (min. 41) din 11 m. 
A.S.A. TlRGU MUREȘ—F.C.

PETROLUL 2-1 (1-1)
Pentru gazde au marcat : 

Mureșan (min. 2) șî Naghi (min. 
61), iar Moldovan (min. 45) 
pentru oaspeți.

„U" CLUJ — U.T.A. 0-0

STEAUA — STEAGUL ROȘU 
1-1 (0-0)

Au marcat : Pescaru (min. 57) 
fi Tătaru (min. 65) din 11 m.

CLASAMENT

ION OBLEMENCO 
OOLGETERUL CAMPIONATULUI

Univ. Craiova 2fl ÎS 9 S 54—3S 39
Dinamo 2t 1< S fl 47—32 37
F.C. Argeș M 14 7 fl 44—21 îs
S.C. Bacău 30 11 9 9 34—15 34
C F.R. Cluj 2> 11 11 7 33—21 33
Steaua 3> 9 13 l 31—31 31
Steagul roșu 3t 11 1 11 3»—24 3fl
F.C. Constanța 3« 11 8 12 XS—34 21
Jiul 38 11 6 13 n—43 a
Petrolul 3» 9 lfl 11 22—32 2S
A.S.A. Tg. M. 31 12 3 ÎS 37—47 TJ
Rapid 34 î 12 11 î»—» 24
U.T.A. 29 7 12 11 32—34 X
C.S.M. Reșița 31 1 lfl 12 34—39 M
Sp. studențesc 31 C 13 11 32—M M
„U- Cluj M T 9 14 24—lfl 23

După etapa de ieri, ultima 
celei de a 55-a ediții a diviziei 
A de fotbal — minus restanțele 
de duminică — clasamentul 
golgeterilor arată astfel:

21 goluri : Oblemenco (Univ. 
Craiova) — 3 din 11 m.

14 goluri: Pescaru (Steagul 
roșu) — 2 din 11 m.

13 goluri: Dumitrache (Dina
mo) și Roznai (Jiul).

în turul III al probei de simplu bărbați din cadrul turneului 
internațional de tenis de la „Queens Club" din Londra, jucă
torul român Ilie Năstase l-a întîlnif pe Ray Moore. Ilie Nastase 
a terminat Învingător In două seturi cu 6-0, 6-2.

(Urmare dm pag.

beajeă ? Cum «int. care pot 
oare să fie visurile unei tinere 
înnoptată absurd in credință ? 
Aceleași. poale, dar aminaie 
pentru niciodată ! încredințate 
unui ..transfer". înanăimintător 
prin cruzime : lumea de după 
moarte 1 Viața, de după viață ' 
Cu băiatul care i-a zlmbit ieri 
pe stradă, va rîde ...dincolo ’ 
Refrenul care a ispitit-o fâră 
să vrea Iși va primi pașii de 
dans numai după ce trupul va 
intra în veșnică imobilitate !

— Nu te-ai gindit niciodată că 
„dincolo" ar putea fi ..nimic" ?

— Aata nu trebuie să gindim.
— Cum faci «ă gindești nu

mai ce „trebuie" ?
— Așa a*n fost invitați.
— Nici la facultate, n-a în

cercat cineva să-ți schimbe 
„gindurile" ?

— N-am ascultat.
— De ce ți-ai ales tocmai me

seria aceasta 7
— Din milă... (s.n.) Noi tre

buie să fim mrloți. să ajutăm 
la tămăduire.

— Deci, crezi în puterea de 
vindecare a medicamentului ?

— Poate...
— Dar de ce trebuie prelungi

tă viata, dacă după ce se ter
mină ea e mai bine ?

— Pentru unii, nu-i mai bine...
— Adică ?
— Pentru cine nu crede, nu-i 

mai bine.
— Dar cei care „cred“ au «au 

nu nevoie de medicamente ?
— Au. că noi nn avem voie 

să ne luăm singuri viata (fi.n ).

CORESPONDENT» 
ACTUAttTÂTH 

TRANSMIT

Colectivul lecției de geam la
minat de la Fabrica de geamuri 
Seftxeni. incununind eforturile 
decuae zi de zi In intimpinarea 
cele*, de a XXIX auiveraări a 
eliberării patrie:, a reușit să eli- 
m.ne una din cauzele deselor 
întreruperi accidentale la mași
na de geam laminat, de la li- 
r.. a 1 de fabricație și anume, 
blocarea lamizei datorită ruperii 
eardanulu:. care ae solda cu pa- 
irube de r rea M CS3 lei la fie
care întrerupere. înlocuind car

Premiere 
în Carpați

Dna dintre cele mai pitorești 
zone turistice din Carpați se află 
cuprinsă pe cursul superior al 
Buzăului și pe văile repezi și 
împădurite ale Bîrselor și ale Si
nului. Codri seculari ți mari în
tinsuri muntoase se oferă călă
torului în drumul spre Penteleu 
(1777 mj și mai departe spre 
ținuturile Vrancei, către Năruja, 
locul celebrelor măști de pri
veghi. In acest mare ți pitoresc 
bazin turistic, folcloric, forestier 
și păstoresc anul acesta o echipă 
de studenți ai Facultății de geo
grafie din București, conduși de 
asist, untv. R. Elenici a stabilit 
și marcat o primă grupă de tra
see turistice pentru accesul, alt
fel foarte anevoios și riscant no
vicilor în ale drumeției alpine. 
Acțiunea a încheiat o primă e- 
tapă de studii complexe geo-geo- 
grafice și de economia teritoriu
lui, urmînd ca peste cîteva zile, 
altă echipă de studenți să „ata
ce" etapa a doua, jalonlnd alte 
posibile drumuri (spre Muța, Ne- 
rețu), pe o întindere a peste 50 
km. in munte. Vacanța mare va 
oferi, astfel, tinerilor posibilitatea 
unor inedite și spectaculoase iti- 
nerarii montane mai puțin colin
date pind acum (C. A.).

DOUÂ PROPUNERI
de ION

în zadar au zic ee-an zi* 
anumiți râu’âcxxi ; Ia fede
rația noastră de fotbal exis
tă suficientă inteLgență și 
fantezie. Pînâ nu demult ne 
văităm că «rect TmpXiCA! 
• bpKt de hai si ferment, 
pentru ca. in ulrimele două 
tâpîâmir.L toată itifla-ea 
fotbalistică să Ce pură pe 
jar. Ma: ir.tii i-a lansat toa- 
recum in glumii xdeia fabu
loasă a majerâr.: pri=>et 
noa«tre ligi dt fotbal cu Inrl 
două echipe, ca. ;rr.*d at. să 
se ineaiere părer. pătimașe 
și părer; lucide, specialiști 
sau aaomm:. După o luptă 
scurtă și a:e-5hg. «e pare că 
au In vini cei care văd a 
fiind plină de rațiune $î ne
cesitate ideia mărim numă- 
rului de echipe, fapt care ne 
face să trecem, brusc. in 
rindul țărilor cu stagiur.- 
fotbalistică permanentă. în 
felul acesta, există șansa de 
a nu ne desnărți anul acesta 
de cele două echipe studen
țești care căzuseră fără 
drept de apel spre fundul 
sacului. Nu e rău. cred eu. 
să Încercăm formula măcar 
cițiva ani. obl:gir.du-i pe 
fotbaliști să muncească mai 
mult.

în legătură cu situația F- 
derului. lucrurile se compli
că |i capătă un suspans rar 
IntlLnit în campionatul nos
tru. Ș: aici a intervenit ima
ginația federației, care a fă
cut in asa fel incit a aprobat 
ceferiștilor din Cluj să lip
sească intr-o etapă (aveau 
meci internațional amical .*). 
trezind, firește. indignarea 
oltenilor, care au strigat, m 
îndreptățire : adică noi de 
ce să nu jucăm ultima carte 
hors concurs ? S*. atunci s-a 
amjnat și meciul lor cu

BĂIEȘU

C.T.A. Av-iim dat fiind fap
tul că E>namo a ciștigat la 
Constanța (In mod absolut 
justificat si oocect. cred eu. 
dup* jocul pe care l-a făcut 
si cupă lupta dîrză a gazde
lor per.tru egalare). titlul va 
fc der-j. in u.’t;mâ instanță, 
de at.tuinea sportivă a ju- 
cătoruor duc Arad și din 
Cluj. Sper că nu voi leza 
sensibilitatea j: orgoliul ni
mănui dară roi fpJite aici 
râ Corul nostru sunrem In 
materie de fotbal trebuie să 
ia șoate măsurile de precau
ție și să facă ape! la cinstea 
F loiaL'tatea sportivă a celor 
două echipe partenere ale 
liderilor pentru ca acestea 
să-și apere corect șansele. 
Zic arta și după rumoarea 
r.eplâcutâ care a însoțit me
ri ‘ui craiovenllor la Plo
iești. unde fundașul Nae 
Ionesru a realizat un su
perb și stupefiant autogol în 
ultimele minute. Nu sint eu 
in măsură să decid care din
tre -<■> două pretendente 
merită ma: mult să cîștîge 
'impxzat-jl. dar este bine 
ca acest tithi să nu fie înso
țit oe nemulțumirea și prn- 
te«tele celui învins. în acest 
sera, vin si eu cu o ideie 
per.-ru federație : sâ invite 
nentru aceste meciuri arbi
tri străini. Nu pentru că 
arbitru noștri ar fi în «tare 
de -.tec trăznaie. dar este 
bine să se elimine una din
tre sursele cele mai sigure 
de zizanie și suspiciune. 
Fac o propunere și pentru 
Televiziune : să transmită
aceste meciuri in direct si 
alternativ. Cu alte cuvinte, 
ultimul act al campionatului 
să se desfășoare in fața 
ochilor suporterilor din în
treaga țară.

Iar pentru că un asemenea 
..atentat" e cu desăvlrșire opnt 
apelăm la medicamente ’ Ne 
supunem terapiilor recomanda
te ’ Ne vindecăm ! Dar nu ne 
bucurăm pentru asta ' Faptul că 
omul — aici și nu in altă par
te — a izbutit să plăsmuiască 
antidotul durerii nu e un prilej 
de mindrie 7 De încredere 7 
Pentru cițiva oameni, care be
neficiază totuși de aceste iz-

pentm tihna și bucuria tuturor 
oamenilor !

*
CÎTIVA OAMENI NU RÎD. 

Nu se uită la televizor, nu ci
tesc decit vreo sută de pagini, 
mereu aceleași, drogate de pro
misiuni îmbietoare pentru nici
odată și de aspru canon pe tot 
timpul vieții. Nu merg la cine
matograf. nu ascultă muzică, 
nu dansează, nu glumesc. Se

Prof ițind de citeva clipe în care soarele a spart plafonul no- 
>ilor, am imortalizat pe peliculă grupul celor mai mici dintre 
locatarii coloniei Ftntînele, locul de a peste 1 200 metri alti
tudine, acolo unde constructorii înfig între umerii muntelui pana 
de anrocament a barajului.

Stnt, așa cum îmi spunea educatoarea Eugenia Voju, „puii de 
șantiei", copiii constructorilor, cei mai multi născuți pe marile 
șantiere, la Lotru, la Porți sau chiar aici (cei mai mici dintre 
cei mici l). Am notat cu satisfacție în carnetul de reporter grija 
conducerii șantierului pentru (poate!) viitoarea generație de con
structori, am reținut contribuția substanțială a organizației U.T.C. 
(secretar Constantin Achim) la strîngerea fondurilor necesare 
pentru dotarea grădiniței.

1n clipa de față 75 de copii au aici condiții bune pentru joa
că, pentru a deprinde primele noțiuni ale traiului în colectiv, 
pentru a se pregăti în vederea întilnirii cu școala.

In fotografii — copiii din „grupa mate" a grădiniței cu orar 
redus din Fintînele (cei din „grupa mică" erau tocmai la masă 
și nu au „vlut" să lase gustarea pentru nimic în lume...}.

OV. PĂUN

O „FABRICĂ" DE... 
MILIOANE

Mihai Militaru, secretarul or
ganizației U.T.C. din cooperativa 
agricolă Stoicănești — Olt, Ee 
numără printre ctitorii uneia 
din cele mai importante sectoa
re ale unității. Este vorba de 
ciupercâria dată în folosință a- 
nul trecut, o adevărată uzină, 
care a produs plnă în prezen* 
aproape 250 tone de ciuperci. 
Mihai Militaru, unul dintre cei 
care au pus primele cărămizi 
la această întreprindere, iar 
acum, după un curs de scurtă 
durată la Slatina, este frigori- 
tehnist E o muncă nu prea u- 
șoară, dar nici prea simplă. Se 
lucrează în trei schimburi. și 
pagube. De pildă, dacă tempe
ratura crește cu numai două 
grade în camerele de cultură, 
valoarea Întregii producții poate 
scădea la jumătate, prin depre
cierea ciupercilor. Fabrica de 
ciupercî din Stoicănești este un 
sector deosebit de rentabil, a- 
duclnd un venit anual de 7,2 
milioane lei. Și incâ un amă
nunt, marea majoritate a celor 
ce lucrează aici sînt tineri <ub 
23 de ani. (A. P.)

I cadran" j

„PRODUCȚII" ALE 
CINEAMATORILOR

Tinerii din comuna Valu lui 
Traian, județul Constanța fac 
filme ! Unde ? La cineclubul 
care a luat ființă aici. Deși 
tinâr (cineclubul funcționează 
doar de clteva luni), a devenit 
o prezență pregnantă în viața 
spirituală a comunei. Surprin- 
zlnd în obiectivul aparatului de 
filmat aspecte din viața de zi 
cu zi a satului, tinerii cinefili 
aduc la cunoștința obștii atît 
fapte pozitive, cît și cele care 
nu fac cinste comunei lor. Plnă 
acum. s-au realizat 3 pelicule 
cu tematici variate : un film 
înfățișează aspecte ale realiză
rilor socialiste — realizări care, 
bineînțeles, sint și ale comunei ; 
altul cu caracter sportiv are 
drept subiect „metodica-* lup
telor Kiures — devenite tra
diționale aici la Valu lui Traian, 
și al treilea surprinde (și ,.vina“ 
indiscreției o poartă doar obiec
tivul ’) aspecte negative In com
portamentul unor tineri. Fil
mele realizate de ei au un pu
ternic conținut educativ și mo
ral cu o tematică de strictă ac
tualitate. Dar ama*orii celei de

care se instruiesc sub aceleași 
auspicii binevoitoare, fără să se 
simtă obligați cu nimic. Devin 
posesorii unui certificat de cali
ficare sau a unei dinlome uni
versitare și încep să-și cîștige 
prin ea existența. Unii o fac in 
mod conștiincios, alții nu, dar 
nu acesta e lucrul cel mai im
portant. Acum, nu mai este doar 
aresta, sau numai acesta. lu
cru cel mai important. Pregătim

FATA CARE N-A ZÎMBIT...
hînzi, se pare că nu e 1 Ce cu
nosc oare, din nestăvilita dra
goste de oameni a cercetătoru
lui, cu ochiul istovit de micro
scop și mintea bîntuită de ne
liniști ? Ce știu din bucuria lui. 
cind nopțile treze și 2ilele oste
nite de veghe, se împlinesc, în 
sfirșit. intr-un leac pentru oa
meni ? Multi nu știu nimic ! 
Dar farmacista care nu zimbeș- 
te niciodată, știe ! Le-a învățat 
pe file de carte — Istoria ! Le-a 
memorat descoperirile ! S-a în- 
tilnlt. la cursul de bacteriologic 
sau farmacognozie. cu altfel de 
sacrificii, decit cele în care se 
încăpățlnează să creadă. Cu 
altfel de renunțări, decit cele 
pe care și le-a juruit prin cre
dință. Cu sacrificiile unul om. 
spre folosul tuturor oamenilor. 
Cu renunțările cîtorva oameni.

unesc doar între ei, excluzind 
cu deeăvirșire afecțiunea pentru 
cineva care nu le împărtășește 
credința. „Și ce-i cu asta?.am 
putea fi întrebat!. Fac cuiva 
vreun rău ? lșl fac lor. dar îi 
privește !“ Cu această remarcă 
nu putem fi de acord. De pri
vit. ne privește pe toți în egală 
măsură. Fie și pentru aceea că 
„frații" intru semiasceză t?l 
perpetuează renunțările prin cei 
pe care îi zămislesc, incorsetîn- 
du-și din cea mal fragedă exis
tență, urmașii. Aduc pe lume și 
cresc pentru „lumea cealaltă", 
exemplare identice farmacistei 
pe care am cunoseut-o. Copii 
care beneficiază, nu de mila 
cuiva care nu există, ci de în
lesnirile și grija ocrotitoare a 
statului, a noastră a tuturor 
deci. Adolescenți, apoi tineri.

pentru azi și mai ales pentru 
miine, nu doar simpli executanti 
— văduviți de pasiune și goi de 
idealuri — ci PARTICIPANT! _ 
capabili să cuteze cu mintea și 
(apta pentru îmbogățirea unor 
realități, pentru mal grabnica 
lor împlinire. Putem aștepta și 
spera într-un răspuns pe mă
sura acestor exigente de la oa
meni. de la tineri, care și-au 
mutat toate aspirațiile si încre
derea intr-o lume iluzorie ? 
Care și-au redus punțile largi 
ale omeniei la un podeț atrim< 
și șubred, ca mila ? E greu de 
crezut ! După cum e greu de 
admis că o parte — cea înain
tată deja in vîrstă și încăpățî
nată în credință — ar putea fi 
schimbată. Dar tinerii ? La ei e 
imposibil de acceptat că nu 
s-ar fi putut — că nu se noa-
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DV. IL9^E^
^nemo

a șaptea arte nu se opresc aici. 
Ei și-au programat spre reali- S 
zare Încă 4 filme. Amintim 1 
titlurile lor : „Rolul familiei în 
educarea tinerei generații", „Ro- ■ 
Iul tinerilor în activitatea eco- | 
nomică", „Acordul global — I 
formă superioară de organizare . 
și retribuire a "'Cii in C.A.P. I
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LUMEA SE DISTREAZĂ l Capi
tol (orele V; 11, 13, ÎS; 17; 18. zi),

SEMNALE ; Lumina (orele 8; 
11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,43).

MONTE CARLO . Patria (orele 
10; 12,30; 15,15; 18; 20,46), Luceafă
rul (orele 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 
21). Grădina Luceafărul (ora 20.13).

FLUTURII SINT LIBERI : Sala 
Palatului (ora 20,15), Scala (a- 
rele 0; 11.15; 13,45; 16,15; 18,45
21.15) . £ estival (orele »; 11,30; 13,45;
16,15; 18,45, 21,15), Modern (orele S; 
11,15; 13,30; 16; 18,13; 20,45), Gră
dina Modern (ora 20,30). Grădina 
Select (ora 20,30).

SIMON TEMPLAR INTERVINE: 
București (orele 8; n 15; 13,30; 
18,15; 18.45; 21), Favorit (orele 8,45; 
11; 13,30; 16; 18,30; 21). Sta
dionul Dinamo (ora 20,30). Arene
le Romane (ora 20.15), GrAdina 
București (ora 20,13).

ULTIMUL CARTUȘ ■ Central 
(orele 8,15; 11,30; 13.45; 10; 18,15;
20.30) . Excelsior (orele fl; 11,15; 
13,30; 18: 10,30: 21) Melodia (orele 
9: 11.15; 13,30; 16; 18,30; 20,45), Glo
ria (orele 9; 11,15; 13.30; 16; 18,15;
20.30) .

ORGANIZAȚIA : Grădina Festi
va) (ora 20,13).

AVENTURILE LUI BABUȘCA : 
Bucegi (orele 15,30; 17,45; 20) Doi
na (orele 11,15: 13.15: 15.30: 18;
20.15) , Grâdlna Bucegi (ora 20,30).

SALBATICIA ALBA : Timpuri 
Noi (orele fl—10 în continuare). La 
ora 20,15 program de documenta
re în premieră.

VERONICA . înfrățirea (orele 18; 
18; 20) Cosmos (orele 15.30:
18; 20).

PE ARIPILE VINTULU1 : Grlvi- 
ța (orele 10; 14,30; 19,15), Tomls 
(orele 9: 14; 18.30) Grădina Torni! 
(ora 20.15).

CIPR1AN PORUMBESCU : F1O- 
reasca (orele 15,30; 19), Miorița 
(ore)e fl: 12.30: 18: 18.30).

ROND DE NOAPTE : Buzeștl 
(orele fl: 11.15: 13,30: 16; 18.13;
20.30) Aurora (orele fl: 11.15; 13,30: 
15.45: 18' 20.15) Grădina Aurora 
fora 20.3(1) Grâdlna Buzesti (ora
20.15)

ADIO ARME : Ferentari (orele 
10; 18).

HOMOLKA SI PORTOFELUL ; 
Ferentari (ort 19).

ACEA PISICA BLESTEMATA : 
Dacia (orele R.30: 10.45: 13.15:
15.45; 18 15: 20.45), Giuleșit (orele 
15.30; îs: 20.30).

CEAȚA : Pacea (orele 16; ÎS; 20).
CE SE ÎNTÎMPLA, DOCTORE ? : 

Unirea (orele 15.30: 18, 20.30) Gră
dina Unirea (ora 20.15).

O ZI MAT LUNGA DECTT UN 
AN t Moșilor (orele 18.30: 18:
20.15) .

CÎND LEGENDELE MOR : Lira 
(orele 15,30; 18; 20,15), Arta (orele 
15.30: 18: 20,15). Grâdlna Lira (ora 
20.301 Grădina Arta (ora 20,30).

CU MÎINILE CURATE ! Cotro- 
cenl (orele 15.30; 18).

CLASA MUNCITOARE MERGE 
ÎN PARADIS : Cotroeenl (ora
20.15) .

și a loturilor personale în to- I 
losință". |

Aid la clneclub, un film con
stituie adesea punctul de ple- ■ 
care pentru dialoguri între cri- | 
tici de film, regizori profesio- ■ 
niști și tineri cinematori pe teme . 
sociale, etice, estetice. I

NICOL1NA GARICI I

COPII! CĂPITANULUI GRANT : 
Volga (orele 9; 11.15; 13,30: 18:
18,15; 20.30), Flamura (orele fl: 
11,15: 13,30: lfl: 18.15: 20.30).

O FLOARE ȘI DOI GRADI-
NARI . Drumul Sării 
lfl).

(orele 15.30 i

POLTTÎA MULȚUMEȘTE i Crfn-
gas! (orele 15.30: 18; 20.15).

SOLARIS i Viitorul (orele 15,30;
lfl).

GRĂBIȚI APUSUL SOARELUI 1

Se aduce la cunoștința celor 
interesați că tragerea la sorți 
a premiilor concursului cu te
ma: „Cultura română, promo
toare a idealurilor păcii, uma
nismului și respectului între 
popoare', organizat de Comi
tetul Național pentru Apăra
rea Păcii, va avea loc în ziua 
de duminică 1 iulie la Bucu
rești, în sala Casei de cultură 
a sectorului II din str- M. Emi- 
nescu nr. 89. Tragerea la sorți 
va începe la ora 9 dimineața.

Răspunsurile exacte la în
trebările concursului și lista 
completă a celor 816 cîști.ga
tor i ai premiilor vor fi publi
cate în nr. 7/1973 al revistei 
„Pentru Apărarea Păcii", care 
va apare în jurul datei de 15 
iulie a.c.

te — face nimic ! Trec prin școli 
sub ochii binevoitori și părin
teasca atenție a educatorilor, se 
instruiesc și se maturizează în 
preajma colegilor afiliațt. prin 
convingeri și idealuri, organi- 
?a|iri d? tineret revoluționare. 
Lucrează alături de altfel de 
oameni, decit „partenerii" întru 
rredintă. E firesc ea nimic din 
toate acestea să nu lase urme, 
să nu clatine pină la desființare 
niște convingeri absurde ? Doar 
într-un singur caz : atunci cînd 
fiecare în parte sau toți laolaltă 
din factorii înșiruiți mai sus 
ocolesc o misiune pe care o 
știu — și o recunoaștem și noi 
— drept dificilă. Cind se mul
țumesc doar să constate — și e- 
ventual sâ compătimească — a- 
semenea prezente. „Eroina" de 
25 de ani recunoaște câ în fa
cultate i-au trecut pe alături 
opinii contrarii „adevărurilor" 
in care a fost învățată să crea
dă. Și-a astupat urechile și 
gata. Dar dacă încercarea de a 
o face să audă niște replici fi
rești la o încă păți nare ne fon
dată. ar fi fost precedată de 
efortul de a o convinge Ia ce 
drum mohorît și absurd s-a 
autocondamnat, asrultind de 
niște canoane izvorî te din bez
nă ? Dacă bătălia cu întuneri
cul semănat în minte ar fi în
ceput mai devreme, adică a- 
tunci cind incă grăuntele de 
minciună nu apucase gă încol
țească ? Nu se poate ca lupta 
declanșată Ia timp și purtată 
așa cum trebuie să nu dea 
roade.
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de V. RAVESCU
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Popular (orele 15,30; 19).
AICI ZORILE SÎNT DîN NOU 

LTNTȘTTTE : Vitan (orele 10,30; 
15.30: 19), Grâdlna Vitan (ora
20,15).

DRUMUL SPRE VEST i Munca 
(orele 15,30; 18: 20.ÎS).

OMUL NU E SINGUR i Rahova 
(ore)e 15,30; 18; 20 15).

EU NU VAD. TU NU VOR
BEȘTI. EL NU AUDE ; Progresul 
(orele 15,30; 18; 20,15).

DOMNULUI PROFESOR CU 
DRAGOSTE : Grădina Moșilor 
(ora 20,30).

TREI COPII MINUNE (orele 10; 
12; 14), DOMNUL TOPPER DI
VORȚEAZĂ (ora 16,30), Cinemate
ca ^Union".
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Teatrul Național „I. L. Caragia- 
le“ (Sala Comedia : OAMENI ȘI 
ȘOARECI — ora 20; Teatrul „Lu
cia Sturdza Bulandra" (Schitu Mă- 
gureanu) : JOC DE PISICI — ora 
2(1; (Sala Sludio) : PUTEREA ȘI 
ADEVĂRUL — ora 20; Teatrul 
.,Ion Vasijescu" (La Teatrul de 
vară „Herăstrău’*) : CARUSELUL 
MELODIILOR — ora 20; Ansam
blul „Rapsodia Română" : ME
LEAGURI FERMECATE — ora 
18.30: Circul „Globus" ; ARENA 
'73 (Spectacol internațional — ora 
19.30; Teatrul -iC. Tănase" (Sala 
Victoria) : JOS PALARIA — ora 
19,30: Teatrul ,,C. I. Notlara** (Sala 
Studio) : HOTELUL ASTENICI
LOR — ora 20.
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PROGRAMUL I

D.00 Curs de limbă franceză. 9,30 
Prietenii iui Așeniuța. 10,00 Teiex. 
Hi,Oâ Avanpremiera. 10,iu Seiectiuni 
din opera „Pescuitorii de pene". 
11,00 ducureșiiul nocturn. 11,20 
Teiecinemateca. 12,4u Teleobiectiv. 
13,ou Telejurnal. 16,00—17,00 Tele- 
școală. Literatura româna. Casa 
memorial» „Nicolae Hălcescu'1. E- 
conomie politica. 17,30 Emisiune in 
limba maghiară. 18,30 Telex. 13,33 
Publicitate. 18,40 Omul și muzica 
lui : C. F. Hendel. 19,20 1001 de 
seri. 19.30 Telejurnal. Cincinalul 
înainte de termen. 1973 — an ho
tă ritor. 20,00 Clntecul săptămînii : 
„Minerul și cerul" de V. Vese- 
lovschi. 20.05 Seară pentru tineret. 
20,05 In actualitate — munca pa
triotică. 20,10 Tinerii hunedoreni 
ln dialog cu istoria. 20,40 Studenții 
timișoreni vă invită la spectacol. 
21,10 Venițî cu noi pe stadion. 21,32 
Noi și codul eticii comuniste. 21,40 
Drumeție ? Nimic mai simplu. 21,30 
Ritmuri tinerești. 22,00 24 de ore. 
22,30 Aplauze pentru români.

PROGRAMUL II

17 30 Agenda. 17,40 Avanpremie
ra. 17,45 De Ta brîul prahovean la 
călușul oltenesc. 18.15 Municipali
tatea răspunde bucureșteanului. 
18,35 Film seria) pentru tineret : 
„Tunelul timpului". 19,20 1001 de 
seri. 19,30 Telejurnal. Cincinalul 
înainte de termon. 1973 — an hotă- 
rîtor. 20.00 Concertul orchestrei de 
studio a Radiotelevlzlunll. Dirijor 
Carol Litvin. Tribuna tinerilor in- 
terprețl. 22,00 Roman foileton : 
..Noile aventuri ale mușchetarilor".



„O atmosferă favorabilă 
dezvoltării colaborării 

în Europa“ tie peste hotare
Declarațiile adjunctului ministrului comerțului

și industriei al Finlandei
B. Valroos, adjunct al minis

trului comerțului și industriei al 
Finlandei, aflat în Polonia, a fă
cut o declarație ziarului „Zycie 
Warszavvy" în care, referindu-se 
la importanța apropiatei conferin
țe de la Helsinki privind secu
ritatea și cooperarea în Europa, 
a spus : Influența acestei reu
niuni va fi considerabilă, deoare
ce, în cadrul preconizat, țări cu 
diferite orientări politice vor a- 
vea, pentru prima dată, la un a- 
semenea nivel, ocazia să ia loc 
împreună la aceeași masă si să 
examineze problemele care le în

teresează. El a relevat ca statele 
Si guvernele au izbutit să realize
ze deja multe în domeniul co
laborării economice, reușind să 
îndepărteze numeroase bariere 
dintre țările socialiste și cele 
nesocialiste. „Acum s-a creat o 
atmosferă favorabilă dezvoltării 
colaborării economice în Europa 
și consider că un nou pas îna
inte îl va constitui stabilirea de 
contacte directe între firmele și 
întreprinderile din diferite țări“ 
— a opinat, în context, B. Val- 
roos.
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R. F. Germania si R. S. Cehoslovaca
La Bonn a avut loc, miercuri, 

parafarea Tratatului 
normalizarea relațiilor 
R.F. Germania și R.S. ____
slovacă, de către miniștrii afa
cerilor externe ai celor donă 
țări, Walter Scheel și Bohus- 
lav Chnoupek — relatează a- 
genția C.T K

Bohuslav Chnoupek a decla
rat că Tratatul încheiat între 
R.S. Cehoslovacă și R.F. Ger
mania reprezintă un triumf al 
rațiunii și realismului, care con
cordă cu evoluția actuală din 
Europa și din întreaga lume. 
EI și-a exprimat, încrederea 
că apropiata conferință de la

privind 
dintre 
Ceho-

TUNISIA : Elevi de Io o școală primară din o*o$ul-port Souise.

de

în

Helsinki, va intra în istoria 
contemporană ca începutul unei 
epoci de colaborare rodnică 
între state, fără deosebire 
sistem politic și social.

Exprimîndu-și satisfacția
legătură ev Tratatul, Walter 
Scheel a subliniat, cu acest 
prilej, că Tratatul constituie o 
bază pentru relații noi. neimpo- 
vărate de trecut, intre cele două 
țări, contribuind totodată. la 
dezvoltarea general-europeană. 
mai cu seamă acum, cu puțin 
timp inaintea deschiderii con
ferinței pentru securitate și co
operare in Europa.

Camporo și Peron 
au părăsit Madridul
Președintele Argentinei, 

Hector Campora. și-a înche
iat vizita oficială in Spania, 
efectuată timp de cinci zile, 
plecînd pe calea aerului spre 
Buenos Aires. La bordul ace-

A doua rundă de convorbiri

Vizita delegației
C.C. ai P.C.R. in Franța

luiași avion se află și fostul i 
președinte Juan Peron, lide- I 

revine in med oficial in țară. ■ 
după un exil de 18 ani.

La sfîrșitul virilei preșe
dintelui Campora in capitala 
Spaniei, a fost dat publiri- ' 
tații comunicatul comun, in- j 
titulat ..Declarația de la Ma- | 
drid“, privitor la stringerea : 
relațiilor dintre cele două ’ 
țări în diferite domenii de ■ 
activitate.

L I. Brejnev
La Casa Albă s-a desttșvrat 

o a doua rundă de convorbiri 
între Leonid Brejnev. secretar 
general ai CC al P.C.U.S„ 
membru al Prezidiului Sovietu
lui Suprem al U.R.S.S.. si Rz- 
hard Nixon, președintele S.U-A. 
După cum precizează azerrț.a 
T.Â.S.S.. au fost examinate 
probieme ale relațiilor comer
ciale șl economice dintre cele 
două țâri- Părțile a:

înregistrai
tor relații în anu 
și au analiza; cai 
de promovare a 
mercial-economice pe scară îar-

pe baza

Ho

l

c

•!tarea aoes- 
are a trecut 
și formele

pe:

Tovarășul Ștefan Andrei, se
cretar al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, a 
fost primit miercuri de Francois

Progresul
economic

al Iranului
al 
do 

•lea 
este

Mitterrand, prim-secretar al 
Partidului Socialis: Francez. La 
convorbire au participat Jean- 
Pierre Chevenement și Robert 

‘ Pontillon, secretari național: a: 
P.S.F. Cu acest prilej, tovarășul 
Ștefan Andrei a transmis un 
călduros salut de prietenie din 
partea tovarășului Nicolae 
Ceaușeseu, secretar general al 
Partidului Comunist Român. 
Mulțumind, primul secretar al 

transmis, la rindul său. 
salut cordial împreună 
mai bune 
tovarășului

• INTRE ITALIA Șl R-D.G. 
a fost semnat un acord de coo
perare, la nivel guvernamen
tal, privind colaborarea in do
meniile 
chimiei, 
tronicii.

construcțiilor mecanice, 
electrotehnicii și elec-

avantaj' 3TOC.

Miercuri, la Washingto: 
semnată o convenție in

Convorbirile cu președintele
Ceausescu vor contribui la o 

adîncire și mai mare a relațiilor
dintre țările noastre 

Interviul cancelarului Brandt acordat 
românidelegației de ziariști

In legătură cu apropiata vizita oficiala pe care o va face în 
Republica Federala Germania președintele Consiliului de Stat 
ol Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușeseu, împreuna 
cu tovarășa Elena Ceaușeseu, s-au făcut schimburi de delegații de 
ziariști din cele două țâri. După cum este cunoscut o delegație 
de ziariști vest-germoni au fost oaspeții țării noastre, iar o dele
gație de ziariști români a vizitat R.F.G. Cu acest prilej, cance
larul Willy Brandt, care a primit delegația ziariștilor români le-a 
acordat următorul intorviu :

ÎNTREBARE : După cum 
se știe, președintele ~ 
lui de Stat al R. S. 
Nicolae Ceaușeseu, 
sfîrșitul acestei luni 
al R. F. Germania. la invita
ția președintelui federal, dr. 
Gustav Heinemann. In per
spectiva acestei vizite. a 

președintelui 
președintele 

dv. domnule 
și avînd în

ConsiUu- 
România, 
ta fi la 
oaspete

Uri Ceaușeseu și convorbirii# 
care vor avea loc ?

Progresul economic 
Iranului a tost atît 
mare îneît cel de-al V-l 
plan de dezvoltare 
deja depășit și va fi în
locuit în curind cu un 
plan mai amplu — a de
clarat șahinșahul Moha
mmad Re2a Pahlavi A- 
ryamehr, intr-un interviu 
acordat publicației 
daye Iran No vin",

P.S.F. a 
un cald 
cu cele 
succes 
Ceaușeseu.

întrevederea 
într-o atmosferă 
de cord;alitate.

A fost 
României
Flitan.

urări de 
Nicolae

s-a desfășurat 
tovărășească,

ambasadorul

„Ne-

conti- 
acor 1

de față ___________
la Paris, Constantin

Șahinșahul a arătat, în 
nuare, că, în urma noului 
încheiat cu consorțiul compa
niilor petroliere occidentale, 
guvernul iranian elaborează o 
nouă variantă a planului de 
dezvoltare. Nou] acord în dome
niul petrolului, a spus el, va a 
sigura Iranului venituri conside
rabil mai marj și va duce la 
dezvoltarea rapidă a producției.

In cursul vizitei pe care o în
treprinde In Franța, la invitația 
Partidului Socialist Francez, de
legația C.C. al P.C.R. a avut o 
intilnire cu membri aț condu
cerii Partidului Socialist.

Discuțiile s-au referit la preo
cupările actuale ale celor două 
partide, la dezvoltarea relațiilor 
dintre ele. precum și la unele 
probleme ale situației Dolitice 
internaționale, in mod deosebi: 
cu privire la securitatea și coo
perarea in Europa.

ȘCOLILE LODZ-ULUI
Atunci cînd > 

bești despre U. 
ești tentat să 
ai de a face 
oraș specific 
trial, centru 
murii textile polone
ze. Nu «temuli, a fost 
aniversat aici o ju
mătate de mileniu de 
la acordarea dreptu
rilor de oraș și. cu 
toate acestea, Lodzul 
este cotat printre 
centrele urbane „ti
nere** ale Poloniei. 
Tn urmă cu 150 de 
ard, aici au apărut 
primele manufacturi 
textile care au con
tribuit din plin la 
dezvoltarea ulteri
oară a orașului. Tn 
domeniul educației, 
învățămîntului și cul
turii s-a făcut insă

>pui câ 
■u un 
indur
ai ra-

mult prea puțin. îna
intea primului război 
mondial existind. 
pentru cei 500 uOO de 
locuitori ai săi. nu
mai 290 de învăță
tori. Ulterior, a func
ționat aici o filială 
a Universității Var- 
țoviene.

In 1945, s-a hotărît 
localizarea la Lodz a 
unei universități și a 
Institutului Politeh
nic. acest moment 
mareînd și începutu
rile unei vii activi- 

versitare. în prezent, 
tn centrul textil po
lonez își desfășoară 
activitatea șapte in
stitute de învățămînt 
superior cu ceste 
2 500 de cadre didac
tice și științifice. In-

studenU, adică 7J3 la 
sută din totalul stu- 
dențimii poloneze. 
Printre altele, aici 
se află facultatea ce 
chimie alimer.-ară, 
unică în țară. Școa
la superioară de artă 
teatrală. cinemato
grafie și televiziune, 
orașului Lodz fiin- 
du-i conferit atribu
tul de ..leagăn al ci
nematografiei polo
neze- u întreagă 
pleiadă de cunuscuți 

i regizori po- 
au absolvit 

de

O nouă interdicție a 
Congresului S.U.A. 
privind finanțarea 

activităților militare 
americane în 

Indochina
Comisia mixtă a Senatului 

si Camerei Reprezentanților 
— cele două camere 
Congresului S.U.A. — a a- 
probat textul proiectului d» 
lege privind interzicerea ori
căror cheltuieli pentru con 
rinuarea activităților milita 
re americane in Indochina, 
inclusiv a bombardamente 
Ier în Cambodgia. Această 
interdieție este inserată In- 
tr-un amendament propus la 
proiectul de lege pentru a- 
locațiile destinate Departa
mentului de Stat, amenda
ment votat in Senat, dar care 
nu figurează in versiunea a 
probată de Camera Repre 
zer.tanților. Aceasta din urm* 
se \ a pronunța asupra amen 
camentului săptămina vii
toare.

acestei 
convorbirilor 
Ceaușeseu eu 
Heinemann, cu 
cancelar federal, 
vedere bunele relații dintre 
statele noastre, vă rugăm să 
vi referiți la importanța aces
tui eveniment.

artiști
lor.ezi absol’ 

. o Iii 
film de la Lodz. La 
Școala de 
artă aplicată din lo
calitate s« pregătesc 
x itorii maestri ai țe
săturilor.

stat de
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Delegație 
militară română

la Pekin

în momentul de față, cînd sînt 
mai puțin de patruzeci de zile 
pînâ la începerea celui de al 
X-lea Festival Mondial al Tine
retului și Studenților, pregătirile 
tineretului din Republica Demo
crată Germană intră în faza 
finală.

Pregătirile 
tineretului
țării gazdă 4 >

La invitația M.msterulu: A- 
părării Naționale al R-P- Ch - 
neze. la Pekin a sosit, la 2# iu
nie. delegația militară româna, 
condusă de general-colonel Ion 
Gheorghe. prun-adjunct al mi
nistrului apărări: naționale, șe
ful Marelui Stat Major. care 
va face o vizită oficială in 
China. Delegația militară ro- 
minâ a fort intimpinată la ae
roport de Lj Dă-rin. membru 
supleant al Biroului Politic al 
C.C. al P.C. Chinez și director 
al Direcției generale politice a 
Armatei Populare de Eliberare 
Chineze, personalități oficiale și 
membri ai Ambasadei române 
de Ia Pekin

în aceeași zi. Ministerul Apă
rării Naționale al R-P. Chtnez*» 
a oferit un dineu in o "tarea 
delegației militare române, la 
care au participat Ie Cien-in. 
membru ai Biroului Pciitic al 
C.C. al P.C. Chinez, vicepreșe
dinte al Comisiei militare a C.C. 
al P.C. Chinez, reprezentanți 
ai Ministerului Apărării Națio
nale.

RĂSPUNS : Importanța vizi
tei pe care o va efectua în cu- 
rînd în Republica Federală pre
ședintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușeseu. este eviden
tă. Ea nu are nevoie de expli
cații amănunțite. Ea rezultă în 
primul rînd din faptul general 
câ vizitele unor oameni de Stat 
și conducători politici au deve
nit un element important, ba 
chiar un instrument al relații
lor interstatale. Este un avantaj 
incontestabil al eoocii noastre 
tehnice, atît de des criticate, că 

asemenea contacte per- 
snrU!*. directe si intense ca ur
mare a rapidității mijloacelor 
de comunicație. în a! doilea 
rînd. apropiata întîlnire — pe 
care o aștept cu bucurie și soe- 
ranță în rezultatele ei favorabi
le — are și o importantă par
ticulară. bazată pp relațiile deo
sebite existente între România 
si R. F. Germania. Republica 
Socialistă România a fost unul 
din primele state socialiste din 
F.urooa răsăriteană care a stabi
lit relații diplomatice depline cu 
R. F. Germania. Acesta este un 
fao* care nu trebuie uitat și 
rare, atunci, nu a fo«t un lucr’i 
d» la sine înțeles. Vizita efeo- 
tuată în «i’-mă cu doi ani în 
Remân'a de președintele fede
ral Prtnemann a fost numai 
una din numeroasele consecința 
«?’ rar*» au rezultat din a-
~9’. c*ntru r®’s-:i> recipro
ce «i pentru evoluția favorabilă

Sînț bucuros că astăzi situa-
* a s-a schimbat > tratatele în
cheiate în ultimii «mi nu au dus 
— asa cnm demonstrează evo-

tervenftă între timp — 
-urna: la o îmbunătățire consi
derabilă a relațiilor noastre cu 
na—ea răsiri*eanâ a continen
tului. ei au ret«»zit de aseme- 

- ?a centru realizarea in 
■ iyrorul apropiat — lucru
îl -'<ti spune fără a fi orofet — 
a deolir*»: normalizări a relații
lor noastre cu toate spatele est- 
° Pe ca’ea a~esfor e' O-
• ’ti:. România a pășit in 
te cu succes.

RASPUNS : Nu este vorba nu
mai de politețea diplomatică u- 
zuală cînd îmi exprimi convin
gerea că discuțiile cu președin
tele Ceausescu vor contribui la 
o adîncire și mai mare a rela
țiilor dintre țările noastre și vor 
da acestora noi impulsuri. Prin 
aceasta nu mă refer numai la 
forma elementară a relațiilor 
politice, ci la întreaga gamă a 
posibilităților de contact, așa 
cum există astăzi intre popoare 
și state. Ele cuprind atît dome
niul economiei, cît și cel al teh
nologiei. al sportului, al turis
mului și — în general — dome
niul culturii, de care nu mai pot 
fi separate diversele sectoare 
ale schimburilor de informații, 
film, televiziune și altele. Cred 
că nu vor lipsi temele asupra 
cărora putem discuta, putem 
face un schimb de păreri și sper 
că vom dispune de suficient 
timp nu numai pentru a abor
da aceste teme, ci pentru a le 
aprofunda. în. interesul ambelor 
noastre țări.

INTREBARE : Anii trecuți 
au dus la o extindere sub
stanțială a relațiilor dintre 
România si R. F. Germania 
în domeniul colaborării eco
nomice. Ce credeți că ar tre
bui întreprins. pornind, de la 
marile posibilități existente, 
pentru adincirea, extinderea și 
diversificarea acestor relații P

frun-

ÎNTREBARE: După 
ați • emarcat. contactele 
mai înalt nivel s-au dovedit 
a fi unul din cele mai efi
ciente mijloace de extindere 
și aprofundare a relațiilor 
dintre state. Pornind de la a- 
cest punct de vedere, ce va 
aduce, după părerea dc.. a- 
propiata vizită a președinte-

cum 
la cel

RĂSPUNS : Această întrebare 
se află în strînsă legătură cu 
cea precedentă. Ea pune, pe 
bună dreptate, accentul pe com
plexul relațiilor economice. 
Spun intenționat: complex. In 
domeniul economiei și, legat de 
aceasta, al tehnologiei s-au dez
voltat în anii trecuți legături șî 
contacte de feluri atît de va
riate, îneît se poate vorbi foar
te bine despre un complex de 
relații. Nu vreau să mă refer 
la detalii, a caro» abordare cada 
mai curînd în sarcina experților. 
Dar. în lumina a ceea ce s-a 
inițiat și s-a întreprins deja în 
acest 
statal, 
drumul 
dovedit 
atît de 
pectîve. 
și ne viitor, 
extinde-ea colaborării dintre în
treprinderi pe baza unor acor
duri de cooperare, la 
societăților mixte și 
care pot contribui la 
ficare a schimburilor 
le. precum — și nu în 
stanță — și Ia o intensificare a 
schimbului de experiență în do
meniul știintifico-tehnclogic. în
tre timp s-a creat și baza pentru 
includerea lumii a treia in pro
iecte ccmune. Trebuie exami
nate r, multitudine de posibili
tăți în ce privește modul lor de 
realizare șî trebuie cîntărîte în 
spiritul avantajului economic re
ciproc.

important domeniu inter- 
cred că pot să afirm că 
parcurs pînă acum s-a 
a fi pentru ambele părți 
rodnic și plin de pers- 
încît trebuie continuat 

Mă refer aici la

activitatea 
la altele, 

o intensi • 
comercia- 
ultimă in-

ÎNTREBARE : Opinia pu
blică din România. din R. F 
Germania și din celelalte sta
te ale Europei — dar și din

afara continentului — salută 
desfășurarea cu succes a con
vorbirilor multilaterale de la 
Helsinki și hotărirea comună 
de a se convoca în curînd 
conferința europeană pentru 
securitate și colaborare. Refe
ritor la importanța deosebită 
a acestui eveniment, p-am 
ruga să vă expuneți părerile 
față de obiectivele concrete, 
față de rezultatele și perspec
tivele pe care le va .înregistra 
conferința, în scopul creării 
unei atmosfere de destindere, 
de încredere și de colaborare 
rodnică în Europa.

RĂSPUNS i Referitor la a- 
ceasta temă, care ocupă un loc 
central în politica internațională 
a zilelor noastre, m-am expri
mat în repetate rînduri. îm
preună cu aliații săi, Republica 
federală este decisă să facă to
tul pentru a contribui la succe
sul conferinței. In ultimă in
stanță. prin această conferință 
se urmărește țelul <Je a se crea 
în Europa o bază stabilă și du
rabilă pentru o conviețuire în 
pace și securitate. După cum 
am spus în declarația guverna
mentală din ianuarie anul a 
cesta, Republica federală are în 
vedere îndeosebi rezultatele 
practice, concrete, care slnt de 
folos oamenilor de pe continen
tul nostru, independent unde și 
în ce orînduire socială trăiesc. 
Noi sîntem dispuși să contri
buim cu răbdare la formarea 
treptată- în Europa, la a cărei 
constituire sîntem chemați în 
ultimă instanță cu toții, a unei 
voințe comune, care să facă po
sibilă o acțiune comună, fie 
chiar numai în anumite dome
nii limitate. în Europa — adaug 
acest lucru — nu poate exista 
nici securitate fără colaborare, 
nici colaborare fără securitate 
Securitatea nu este numai o no
țiune pur militară sau de tehni
că militară. Ea va fi cu atît mal 
mare cu cît vor fi mai vaste 
domeniile în car» se va colabo
ra ; cu atît maî curînd va fi po
sibil să se întemeieze politica da 
destindere, în care se pun atîtea 
speranțe, pe o bază solidă, du
rabilă.

ÎNTREBARE : Poporul ro
mân a avut plăcerea să vă 
salute in anul 1967 în tara 
noastră. Ng-am bucura dacă 
ați adresa, cu prilejul acestui 
interviu câteva cuvinte cetă
țenilor români.

RĂSPUNS : Salut cu cea mai 
mare stimă pe cetățenii Repu
blicii Socialiste România, corn- 
patrioții lui Nicolae Ceausescu 
Ei au contribuit din toate pu 
terile cu hărnicie și perseveren
ță la dezvoltarea țării lor. Noi. 
germanii, care după un război 
teribil cu toate pierderile sale 
de bunuri materiale și spiritua
le, a trebuit, să începem de la 
capăt știm să apreciem realiză
rile unui popor cum este po
porul român. Aceste realizări 
fac să se aștepte în viitor noi 
succese, nu numai în sectorul 
material. Poporul român, statul 
și guvernul său, s-au decis pen
tru o cale care, în cadrul legă
turilor existente, le garantează 
o acțiune independentă în . folo
sul țării lor și care le-a adus 
aprecierea vecinilor săi euro
peni. Doresc din inimă cetățe
nilor Republicii Socialiste 
România ca această -cale să "fie 
continuată și pe viitor cu succes 
în interesul unei Europe, care 
nu-și poate găsi numitorul co
mun decît în diversitatea sa.

Complexitatea sarcinilor care revin 
Tineretului Liber German (F.D.J.), organi
zația tineretului din K.D. Germană. în ca
litate de gazdă a celor 20 000 de soli ai 
tineretului de pe toate meridianele aștep
tați la Berlin la sfîrșitul lunii iulie, a 
determinat numeroase acțiuni și initiative 
ale tinerilor pentru îndeplinirea progra
mului special pentru Festival al F.D.J., in 
care sint prevăzute obiective concrete în 
activitatea politico-ideologică. productiv- 
econonncă, culturală și sportivă a tinere
tului. In rubricile speciale purtînd emble
ma celui de al zecelea Festival, ziarul 
JUNGE WELT, organ al Consiliului Cen
tral al F.D.J., publică aproape zilnic arti
cole și informații despre modul în care 
tinerii din fabrici și de pe ogoare, din 
școli și institute de învățămînt superior 
din R.D.G. se pregătesc să întîmpine acest 
eveniment. La loc de frunte se situează, 
în acest context, succesele obținute de 
tinerii din uzine și de pe șantierele națio
nale ale tineretului în îndeplinirea sarci
nilor de plan, în mișcarea inovatorilor și în 
întrecerea organizată în cinstea Festivalu
lui, Ia sfîrșitul căreia cele mai bune 50 de 
organizații de bază ale F.D.J. vor primi 
înalte distincții.

Spicuim, așadar, din ziarul JUNGE 
WELT :

Răsfoind paginile
ziarului Junge lfelr(

de tone de fier vechi, însernnind venituri 
de 100.000 de mărci. In același timp, ci au 
depus în contul special al Festivalului 
38 000 de mărci. La ..Expoziția maeștrilor 
de mîine“ din cadrul întreprinderii, tinerii 
au participat cu 87 de raționalizări și ino
vații care au dus la importante creșteri 
ale productivității muncii.

• Activitatea productivă este principalul 
cimp de acțiune al celor 1 220 de tineri de 
la Combinatul de țevi din Groditz, din ca
re 1100 sint membri ai F.D.J. Acțiunea de 
economisire a materialelor inițiată de or
ganizația F-D.J. din combinat in luna 
august 1972. a condus la economii in va
loare de 1,1 milioane mărci, iar inovațiile 
făcute de tinerii din întreprindere vor 
aduce anual un beneficiu suplimentar de 
92 000 de mărci. Prin ore de muncă supli
mentare și cotizații benevole ei au depus 
în contul pentru fondul Festivalului Mon
dial suma de 134 000 de mărci.

•—Ț

W:

Imagine din orașul care găzduiește 
Festivalul.
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• Cei 1 138 de tineri muncitori, membri 
ai F.D.J., de la marea termocentrală 
Liibbenau—Vetschau își aduc din plin con
tribuția la îndeplinirea cu succes a sarci
nilor de plan ale întreprinderii. 15 dintre 
ei au fost distinși cu Medalia „Pentru bune 
cunoștințe1* în urma unei inițiative a or
ganizației de bază au fost colectate 1 200

• Tinerii din satul Gross Nemerow, re
giunea Neubrandenburg, și-au organizat, 
prin muncă voluntară, un club al lor. iD 
clădirea fostului magazin sătesc, devenită 
liberă datorită localului nou primit de 
acesta. Deschis la 9 februarie, clubul tinere
tului oferă acum multiple posibilități de 
petrecere utilă și plăcută a timpului liber 
celor 155 de tineri din comună. Orchestra 
de dans, fanfara, cinematograful, disco-

teca și clubul, barul și sala de discuții și 
conferințe le stau la dispoziție de două ori 
pe săptămnă. în programul de activități 
dedicate Festivalului, este prevăzută și o 
intilnire cu primarul comunei, Dieter 
Enoch, care le va vorbi tinerilor despre 
impresiile sale ca participant la ediția de 
acum două decenii a Festivalului, care a 
avut loc la București. Clubul va fi, de 
asemenea, principalul animator al „micului 
festival» care va avea loc în comună (un 
program complex de manifestări politice, 
culturale și sportive) concomitent cu Festi
valul Mondial de la Berlin.

BAZIL ȘTEFAN

Ambasadorul român 
primit de 

președintele Filipinelor
• AMBASADORUL ROMA- 

NIEI in Republica Filipine, Ni
colae Finanțu, și-a prezentat, 
miercuri, scrisorile de acredita
re președintelui Ferdinand Mar
cos. Cu acest prilej, ambasado
rul țării.noastre a transmis pre
ședintelui Marcos un mesaj de 
salut din partea președintelui 
Consiliului de Stat, tovarășul 
Nicolae Ceaușeseu.

In zilele precedente, ambasa
dorul român a fost primit și a 
avut convorbiri cu ministrul de 
externe. Carlos Romulo, și cu 
alți membri ai cabinetului filipi- 
nez, în legătură cu dezvoltarea 
relațiilor de prietenie dintre 
cele două țări și a cooperării 
bilaterale în domeniile tehnic*- 
economic și cultural-științific.

tru alegerile prezidențiale ce 
vor avea ioc in decembrie.

Pină in prezent, pe listele 
Consiliului Electoral Suprem din 
Venezuela au fost inscribe cinci 
candidaturi la funcția de preșe
dinte al țării : Martin Garda 
Villasmil. Pedro Segnini. Iguel 

‘ ‘ ---- - - -Angel Burelli. Carlos Andres 
Jose Vicente Rangel.

cedat la un schimb de note. In 
note se face constatarea câ pre
ședintele Consiliului de Stat 
al R.D.G. și președintele R.F.G. 
au aprobat tratatul și legile res
pective. Astfel, au fost îndepli
nite de ambele părți condițiile 
pentru intrarea in vigoare a 
Tratatului, cu începere de la 21 
iunie a.c.

pe Mariano Rumor, ministru 
de interne in guvernul demisio- 
nar și fost prim-ministru cu 
formarea unui nou cabinet 
această hotărîre reprezintă re
zultatul consultărilor pe care 
șeful statului le-a avut cu con
ducătorii tuturor formațiilor 
politice și cu diferite alte per
sonalități ale vieții publice ita
liene.

• „MIȘCAREA PENTRU SO
CIALISM** (M.A.S.) din Vene
zuela l-a desemnat pe Jose 
Vicente Rangel candidat pen-

Schimb de note 
Michael Kohl—

Egon Bahr
• DLPA RATIFICAREA. 1» 

Berlin și la Bonn a Tratatului 
privind bazele relațiilor dintr< 
Republica Democrată Germană 
și Republica Federală Germa
nia, la 20 iunie, in capitala vest- 
germană, Michael Kohl, secre
tar de stat la Consiliul de Mi
niștri al R.D.G., și Egon Bahr, 
ministru cu însărcinări speciale 
al guvernului R.F.G., au pro-

• LA LIMA AU ÎNCEPUT 
lucrările Comisiei speciale a Or
ganizației Statelor Americane 
(O.S.A.). Comisia specială a fost 
creată, conform hotăririi ultimei 
sesiuni a Adunării Generale a 
O.S.A.. din cite un reprezentant 
a) fiecărei țări membre, menirea 
ei fiind să elaboreze un „pro
gram de reforme radicale a 
sistemului jnteramerican 
lății — informează 
Prensa Latina.

• PREȘEDINTELE 
BLIC11 ITALIENE. 
Leone, l-a însărcinat,

de re- 
agenția

REPU- 
Giovanni 
miercuri.

Expoziție 
românească la

• La Koln s-a deschis o 
expoziție de artizanat, inti
tulată „Rumanîsche Volks- 
kunst“. Organizată 
UCECOM in colaborare 
Camera Meșteșugarilor

de 
cu 

_______ ____din 
Koln. expoziția prezintă ar
ticole de artizanat, textile, 
lemn, fier forjat, covoare, 
obiecte din ceramică ețc.

Expoziția va fi deschisă 
pină la 8 iulie a.c.
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REDACJIA ȘI ADMINIS IRA 11A i Bucuiesti, Piața „Sclnten". lei 17.60 10, 17 60 20 Abonamentele se fac la oficiile poștale și difu/orii din întreprinderi și instituții. — Tiparul i Combinatul poligrafic ..Casa Scinteii". 
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