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Constituirea Consiliului Suprem al OezvoM 
Economice si Sociale a României

Sub președinția tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român, președintele Consiliului 
de Stat al Republicii Socialiste 
România, la 16 mai 1973 a avut 
loc ședința de constituire a 
Consiliului Suprem al Dezvol
tării Economice și Sociale a 
României, organ permanent de 
partid și de stat, creat in urma 
hotâririi Conferinței Naționale a 
P.C.R. și in baza legii adoptate 
recent de Marea Adunare Na
țională.

Potrivit legii, membrii Consi
liului Suprem al Dezvoltării E- 
conomice și Sociale, in număr de 
259. au fost desemnați de : Co
mitetul Central al Partidului 
Comunist Român, Consiliul de 
S'.at. Consiliul de Miniștri, 
fvlarea Adunare Națională , U- 
rlunea Generală a Sindicatelor 
din România, conferințele pe 
țară ale cadrelor de conducere 
din centralele industriale, mari 
întreprinderi, întreprinderi de 
comerț exterior . Uniunea Na
țională a Cooperativelor Agrico
le de Producție. Consiliul Națio
nal pentru Știință și Tehnologie, 
academiile de științe, institutele 
de invățămint și Consiliul Cul
turii și Educației Socialiste, 
Uniunea Centrală a Cooperati
velor Meșteșugărești și Centro- 
coop (componența Consiliu
lui Suprem al Dezvoltării Eco
nomice și Sociale se publică in 
pagina a III-a).

După constituirea Consiliului 
Suprem al Dezvoltării Economi
ce și Sociale s-a trecut la ale
gerea organelor de conducere a 
acestuia.

La propunerea tovarășului Ion 
Gheorghe Maurer, in funcția de 
președinte a fost ales tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. Propunerea 
a fost primită cu vie satisfac
ție, cu îndelungi aplauze și a- 
probată în unanimitate.

Ca prim-vicepreședinte a fost 
ales tovarășul Ion Gheorghe 
Maurer, iar vicepreședinți — to
varășii Ilie Verdeț. Manca Mâ- 
nescu, Gheorghe Cioară, Iosif 
Uglar, Gheorghe Oprea ; ca se- 
creiar general — tovarășul Emi- 
lian Dobrcscu.

în continuarea lucrărilor Con
siliului Suprem al Dezvoltării 
Economice și Sociale au fost 
aleși președinții secțiunilor, după 
cum urmează : secțiunea pentru 
baza de materii prime, combus- 
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Cuvintarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu

Dragi tovarăși,

Constituirea Consiliului Suprem 
al Dezvoltării Economice și Sociale 
a României reprezintă un moment 
important în realizarea măsurilor 
de perfecționare a conducerii și 
planificării activității societății 
noastre socialiste, în concordanță 
cu hotărîrile Congresului al X-lea 
și ale Conferinței Naționale a par
tidului din 1972.

Din componența și atribuțiile 
stabilite prin legea consiliului, se 
poate reține faptul că acesta este o 
expresie consecventă a politicii 
partidului de atragere continuă la 
soluționarea marilor și complexelor 
probleme ale dezvoltării societății 
noastre socialiste, a celor mai bune 

cadre din diferite sectoare de acti
vitate, a reprezentanților tuturor 
categoriilor sociale.

Totodată, componența și atribu
țiile consiliului constituie o ex
presie grăitoare a politicii parti
dului de lărgire continuă a demo
crației socialiste.

Este de înțeles că pe măsură ce 
facem noi pași pe calea făuririi 
societății socialiste multilateral 
dezvoltate luăm și măsurile cores
punzătoare, creăm cadrul organi
zatoric adecvat pentru participarea 
directă la conducerea societății, la 
elaborarea politicii interne și ex
terne a statului, a maselor largi 
populare, a celor mai de răspun
dere cadre din diferite sectoare de 
activitate, a reprezentanților clasei 

muncitoare, țărănihiii, Intelectuali
tății și ai celorlalte categorii so
ciale.

Prin constituirea Consiliului Su
prem al Dezvoltării Econotaice și 
Sociale facem un nou pas în a- 
ceastă direcție. Fără îndoială că va 
trebui să acționăm în continuare 
spre a asigura condițiile organiza
torice cele mai corespunzătoare 
pentru participarea maselor popu
lare, a tuturor oamenilor muncii 
la întreaga activitate de conducere 
a societății noastre. Aceasta consti
tuie o cerință de bază a făuririi 
societății socialiste multilateral 
dezvoltate, a adîncirii democrației 
socialiste — factor de o deosebită 
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Dupâ cum s-a anunțai, la 12 mai, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Consi
liului de Stat al Republicii Socialiste România, a primit pe scriitorul 
și publicistul italian Alberto Moravia, căruia i-a acordat un interviu 
pentru revista „L'Espresso".

ÎNTREBARE: România se 
numără printre țările socia
liste cu cea mai intensă dez
voltare economică și socială. 
Cum prevedeți în viitor dez
voltarea economică a Româ
niei in raport cu țările socia
liste și cu cele capitaliste.

RĂSPUNS : într-adevăr, Româ
nia depune eforturi susținute pen
tru a-și dezvolta intr-un ritm in
tens economia, întreaga viață so
cială. în ultimii ani, economia 
țării noastre a crescut într-un ritm 
de circa 12 la sută, ceea ce creează 
posibilitatea realizării într-un timp 
mai scurt a obiectivului trasat de 
Congresul al X-lea al partidului și 
de Conferința Națională privind 
apropierea României de țările cu o 
economie dezvoltată și ridicarea 
bunăstării materiale și spirituale a 
poporului, făurirea societății socia
liste multilateral dezvoltate.

Trebuie să menționez că preve
derile actualului plan cincinal se 
realizează în condiții bune ; în pri
mele patru luni ale acestui an 
avem un ritm de dezvoltare de 
peste 14 la sută, superior nu nu
mai prevederilor planului, ci și 
obiectivelor suplimentare stabilite 
de Conferința Națională. Avem în 
vedere să continuăm și în urmă
torii 10—15 ani dezvoltarea în 
ritm intens a industriei, agricultu
rii, a întregii economii. Apreciem 
că în această perioadă ne vom 
apropia mult de nivelul țărilor

PRIMIRI LA TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUSESCU
Reprezentantul radioteleviziunii italiene

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste Roma
nia, a primit, miercuri dimineața, pe 
Demetrio Volcic, corespondentul per

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului Comunist 
Român, a primit, miercuri, 16 mai, 
pe tovarășul Sergio Segre. membru 
al Comitetului Central al Partidului 
Comunist Italian, șeful secției exter
ne a C.C. al P.C.I., care se află in 
vizită in țara noastră, la invitația 
C.C. al P.C.R.

A participat tovarășul Ștefan An
drei, secretar al C.C. al P.C.R.

Cu acest prilej, oaspetele a adresat 
tovarășului Nicolae Ceaușescu un 
salut frățesc din partea tovarășilor 
Luigi Longo, președintele Partidului 

dezvoltate din punct de vedere 
economic.

Realizarea acestor obiective im
pune o colaborare largă cu țările 
socialiste — ceea ce și face de alt
fel România — precum și cu cele
lalte state, inclusiv cu țările capi
taliste dezvoltate. Dorim să parti
cipăm activ la diviziunea interna
țională a muncii, la schimbul mon
dial de valori, la cooperarea eco
nomică, la realizarea în lume a 
unor relații economice care să asi
gure lichidarea decalajului dintre 
țările dezvoltate și țările rămase 
în urmă, la apropierea nivelului 
lor de dezvoltare. Considerăm că 
aceasta este o condiție esențială 
pentru realizarea destinderii și pă
cii în lume.

ÎNTREBARE : Care este pă
rerea românească asupra Co
munității Economice Europe
ne și în ce mod s-ar putea 
dezvolta relații tot mai prie
tenești între Europa occiden
tală și cea orientală ?

RĂSPUNS : România consideră 
că procesele care au loc în cadrul 
Comunității Economice Europene 
au un caracter obiectiv și joacă un 
anumit rol în dezvoltarea forțelor 
de producție, în realizarea progre
sului general. Totodată, nu aș putea 
să nu menționez că unele bariere 
și restricții în comerțul cu alte sta
te nu sînt de natură să favorizeze 
colaborarea largă a țărilor Pieței 

manent Ia Viena al Radioteleviziunii 
italiene.

La primire au fost de față tovarășii 
Cornel Burtică, membru supleant al 
Comitetului Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R., și Constantin Mitea,

Tovarășul Sergio Segre
Comunist Italian, și Enrico Berlin- 
guer, secretar general al P.C.I.

Mulțumind cu cordialitate, tovară
șul Nicolae Ceaușescu a transmis un 
salut tovărășesc și cele mai bune 
urări tovarășilor Luigi Longo și En
rico Berlinguer.

în cadrul convorbirii, care s-a des
fășurat intr-o atmosferă de caldă 
prietenie, au fost abordate unele pro
bleme de interes comun privind 
mișcarea comunistă și muncitorească, 
viața politică internațională, dezvol
tarea în continuare a relațiilor de 

comune cu țările socialiste și chiar 
cu alte state. România consideră 
că in vederea dezvoltării unei 
largi colaborări economice, a unor 
relații tot mai prietenești între ță
rile Europei occidentale și țările 
socialiste trebuie să se ajungă la 
înțelegeri care să ducă la înlătu
rarea restricțiilor, la promovarea 
principiilor deplinei egalități, avan
tajului reciproc. Aceasta va fi In 
interesul tuturor țărilor europene, 
favorizînd atît lărgirea schimburi
lor economice, științifice, culturale, 
umane, cît și, în general, cauza 
securității și păcii în Europa.

ÎNTREBARE: Care este 
concepția dumneavoastră cu 
privire la internaționalismul 
proletar ? Credeți că în pre
zent poate exista socialism 
fără patriotism și patriotism 
fără socialism ?

RĂSPUNS : întotdeauna mișca
rea revoluționară românească, de 
Ia începuturile ei, apoi Partidul 
Comunist Român au acționat în 
spiritul dezvoltării largi a solidari
tății internaționale. Revoluționarii, 
comuniștii români au pornit și 
pornesc de la datoria de a lupta 
pentru eliberarea economico-so- 
cială a clasei muncitoare, a po
porului din propria țară și, tot
odată, de a întări solidaritatea cu 
lupta muncitorilor de pretutindeni, 
acordînd și primind în același timp 
sprijin în lupta de clasă. Așa se 
explică faptul că, începînd cu Co
muna din Paris, militanții progre
siști români au participat activ la 
toate marile bătălii revoluționare,
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consilier al președintelui Consiliului 
de Stat.

Cu acest prilej, tovarășul Nicolaa 
Ceaușescu a acordat un interviu fil
mat pentru televiziunea italiană.

colaborare dintre P.C.R. și P.C.I., 
dintre România și Italia.

De ambele părți s-a exprimat sa
tisfacția pentru raporturile frățești, 
de solidaritate internaționalistă, de 
stimă și respect reciproc statornicite 
între Partidul Comunist Român și 
Partidul Comunist Italian, eviden- 
țiindu-se voința comună de a le am
plifica și diversifica în folosul celor 
două țări și popoare, in interesul 
unității mișcării comuniste și mun
citorești internaționale, al tuturor 
forțelor muncitorești și democratice, 
al întregului front antiimperialist.

Uzinei de pompe, Fabricii de timbre din București și Institutului de arhitectură „Ion Mincu“

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
președintele Consiliului de Stat, 
a inminat, miercuri, in cadrul 
unei solemnități. înalte decorații 
ale Republicii Socialiste Româ
nia. Uzine; de pompe București 
și Fabricii de timbre, unor mun
citori, maiștri, tehnicieni și ingi
neri de la aceste întreprinderi, 
precum și Institutului de arhi
tectură ,.Ion Mincu“ și unor ca
dre didactice ale institutului, 
pentru contribuția activă adusă 
la opera de edificare socialistă și 
merite deosebite in muncă, cu 
prilejul aniversării unei activi
tăți îndelungate a acestor uni
tăți-

La solemnitate au luat parte 
tovarășii Ion Gheorghe Maurer. 
Paul Niculescu-Mizil, Ilie Verdeț, 
Gheorghe Cioară, Dumitru Po- 
pe£cu, membri ai guvernului, 
rectori ai unor institute de in- 
vățâmint superior, alte persoane 
oficiale.

Tovarășul Constantin Stătescu. 
secretarul Consiliului de Stat, a 
dat citire decretelor de decorare.

(Continuare in pag. a V-a)

Cu vin tarea to vară șui ui 
Nicolae Ceaușescu

Stimați tovarăși,

Doresc ca, în numele Comitetu
lui Central al Partidului, al Consi
liului de Stat, al Consiliului de Mi
niștri, al meu personal, să adresez 
calde felicitări colectivelor de oa
meni ai muncii de la Uzina de 
pompe București și de la Fabrica 
de timbre pentru distincțiile ce 
le-au fost înmînate cu prilejul îm
plinirii a 90 și respectiv a 100 de 
ani de existență a întreprinderilor 
lor.

De asemenea, doresc să adresez 
felicitări tuturor profesorilor și 
studenților Institutului de arhitec

tură „Ion Mincu" cu prilejul înmî- 
nării distincției acordate institutu
lui la împlinirea a 75 de ani de 
existență a invățămîntului de arhi
tectură în România. Felicit, tot
odată, in mod călduros pe toți to
varășii care au primit astăzi înalte 
distincții ale Republicii Socialiste 
România, pe toți muncitorii și teh
nicienii, pe profesorii care au fost 
distinși cu ordine și medalii ale 
Republicii Socialiste România. (A- 
plauze).

Acordarea acestor înalte ordine 
atît uzinelor respective și Institu
tului de arhitectură, cit și oameni
lor muncii și profesorilor constituie 

o expresie a aprecierii pe care par
tidul și guvernul o dau activității 
depuse de aceste colective în do
meniile respective. Avem, într-ade- 
văr, rezultate bune in toate dome
niile de activitate. Mă bucură fap
tul că oamenii muncii de la Uzina 
de pompe — București au întimpi- 
nat împlinirea a 90 de ani de exis
tență a întreprinderii cu rezultate 
remarcabile, că vor încheia cinci
nalul — așa cum a arătat directo
rul uzinei — cu succese deosebite.

Doresc să urez întregului colectiv, 
comuniștilor din această uzină suc-
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Ziaristul
Miercuri după-amiază, tovarășul 

Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, 
președintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, a pri-

PECÎMPIA LIBERTĂȚII DE LA BLAJ
acum 125 de ani...
...peste 40 000 de țărani, 
iobagi, intelectuali din toa
te colțurile Transilvaniei, 
reuniți într-o mare adu
nare politica, își afirmau 
răspicat voința de a scu
tura jugul asupririi sociale 
și naționale, de a impune, 
odată cu desființarea servi- 
tuților feudale, recunoaște
rea drepturilor naționale 
legitime și de a se uni cu 
frații lor de peste munți 
într-un singur stat româ

nesc, neatîrnat.

MTAZI, PE mi HPIE 9M
urmează să aibă loc o mare adunare populară consacrată evocării luptei 
eroice de eliberare socială și națională desfășurate în Transilvania în 

cursul anului revoluționar 1848

în jurul orei 10,30 posturile noastre de radio și televiziune 
vor transmite în direct întreaga desfășurare a adunării 

populare de pe Cîmpia Libertății

• BARBAȚI ILUȘTRI IN MARMURA RECUNOȘTINȚEI PE CiMPIA LIBERTĂȚII
• ADUNAREA DE LA BLAJ - IZVOR DE INSPIRAȚIE IN LITERATURĂ

V____________________________ __ _____________________________ /

italian Giuseppe Boffa
mit pe Giuseppe Boffa, comentator 
special al ziarului „L’Unitâ't.

La întrevedere au participat tova
rășii Ștefan Andrei, secretar al C.C. 
al P.C.R., și Constantin Mitea, con

IN PAGINA A IV-A 

silier al președintelui Consiliului de 
Stat.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a a- 
cordat, cu acest prilej, un interviu 
pentru ziarul „L’Unită“.
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divers! 
I Columna din !

I Rîmnicu- 
| Vîlcea
I Punctul central de atracție al I 

unei expoziții personale dc j 
sculpturi și fotografii a artistu-

. lui amator Constantin Teodo- I 
I re«cu din Rimmcu-Vilcea îl I 
I constituie... Columna lui Traian. ■ 
* VHlizind peste 320 de fotografii I 
I realizate de ol. artistul amator I

a reconstituit cu fidelitate la | 
«ara de 1/30 întregul monu- . 

Invent, cm toate detaliile sale. Pe I 
soclu este gravați harta Daciei I 
cu cele mai imrxvrtante cotăti si 1 
așezări din timuul lui Deeebal. I 

I D-ale
I bulevardului '

Mai mul ți ani in fir, Bu- I 
Icvardul Republicii din Pitești a I 
fost răscolit de la un capăt la * 
altul dc constructori. La început I 
a fost spart pentru introducerea I 
conductelor de energie termică. i 
După ce acestea au fost I 
instalate, au urmat alte să- I 
pături. Pentru conductele de 
apă. Apoi pentru canalizare și I 
telefoane. In sfirșit, cind toată I 
lumea s-a liniștit îl bulevardul ’ 
era din nou asfaltat, și-au făcut 
apariția alți constructori. Cei de 
la telefoane și-au amintit câ 
mai au de introdus niște cabluri 

Iși că, data trecută, au uitat sub 
caldarim niște timăcoape și 
cazmale. Drept urmare, ei au 
luat acum de Ia un capăt la al- | 
tul traseul fi-l zdrobesc cu per- I 
foratoarele și timăcoapele. Pri- | 
măria tace de astă-dată chi- . 
tic. Dar cine suportă cheltuieli- I 
le pentru acest șantier perpe- I 
tuu ? Pentru că totuși rostul ’ 
unui bulevard este să fie circu- I 
lat, nu... săpat !

Hoțul era... 
inspectorul

Asistentul igienist Eugen Ni- 
colae Urs, de la circumscripția 
sanitară nr. 1 din Bistrița, mer
gea adesea în inspecție la bu
fetul ,,Pescăruș", din aceeași 
localitate. Obișnuia, de fiecare 
dată, să inspecteze magazia bu
fetului, unde intirzia, cerind să 
i se servească băutură. Dar 
din magazie in ultimele luni 
dispăruseră peste 5 000 de țigări 
,.KOM“. „D.S." și cu alte denu
miri. Cine să fie făptașul ? Lu- I 
erătorii de la miliție au recurs I 
la o capcană și E.N. Urs a căzut • 
în ea. Acum, „inspectorul sâni- | 
tar" nu va mai avea nimic de I 
inspectat.

Magazinul 
| micilor 
| meșteri mari 
IPe strada Victoriei nr. 41, din

Moreni (Dîmbovița), a fost des
chis un magazin aprovizionat de 
atelierele liceelor și școlilor 
generale din oraș și din împre
jurimi. Aici, micii meșteri mari 
oferă cumpărătorilor și primesc 
comenzi de. obiecte de uz gos
podăresc din lemn, tablă ți fier 
forjat, cusături pe pinză de 
bumbac și in cu motive florale, 
seturi complete de lenjerie de 
paț și corp, confecții, tablouri și 
pirogravuri. Din primele zile, 
magazinul a inregistrat un mare . 
număr de vizitatori. Dar micii I 
meșteri, ca niște adevărați pro- I 
ducători, sini hotăriți să nu se • 
oprească aici. Pe bancurile lor I 
de lucru se află încă de pe a- | 
cum numeroase surprize care _ 
sperăm câ vor trezi același in- I 
teres printre cumpărători.

A greșit 
adresa

Pensionarii din Dărmănești 1 
I (Bacău) așteptau să-și pri- I 

mească drepturile bănești. Dar I 
Gheorghe Kotfos, factorul poș- I 
tal care le aducea de obicei ■ 
pensiile, nu părea prea gră- I 
bit. După ce a ridicat de la | 
ghișeul oficiului ooștal suma 
de 20 000 lei, pentru plata pen
siilor, a pornit-o pe ulițele sa
tului. Dar. greșind adresa, a in
trat în bufetul din comună. 
Voia 6ă se încălzească puțin 
Și dacă nu l-ar fi găsit organele 
de miliție, care l-au condus 
înapoi la oficiu, poate că s-ar 
fi încălzit pină pierdea toți 
banii. Șl așa nu s-a mai găsit 
asupra lui decit jumătate din 
suma pe care o ridicase de la 
ghișeu.

Din nou, 
chibriturile! |

lntr-una din zilele trecute, ■ 
cei trei copii minori ai lui I 
Gh. G. din comuna Curtițoara, | 
județul Olt, au fost lăsați acasă 
nesupravegheați. Găsind o cu- I 
tie de chibrituri, împreună cu I 
alți copii de seama lor, ei au 1 
intrat intr-un coteț să se joace I 
de-a pregătirea mincării. La I 
scurt timp, din cauza fumului I 
rezultat din arderea unor paie, * 
micuțul Ion G., de 4 ani, a fost I 
asfixiat. încă o intlmplare tra- | 
gică, din păcate, asemănătoare 
altora consemnate la această I 
rubrică. Dar dacă ne gindim la I 
chibriturile lăsate la indemir.a I 
copiilor nesupravegheați. ea nu » 
mai este chiar intimplare...

Rubrica redactată de
Dumitru TÎRCOB 
Gheorghe DAVID 
și corespondenții „Scînteii" I
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Acțiiin^ ș[ ijiițiațive ij^ei^șanțe pentru

DUCAREA REV0L1HI0HARA, COMUNISTA A TINEREIUUII
Informări politice, 

manifestări cultural- 
educative. Sub condu- 
cerea organizațiilor do 
partid, organizațiile U.T.C, 
de la uzina ..Electroputere*' 
Craiova desfășoară in rin- 
dunle tineretului o inten
să activitate de educație 
politică și cultural-educa- 
tivă. La manifestările in
titulate „Vârstnicii poves
tesc tinerilor", „Seară de 
cintece și poezie patrioti
că". „Cel mai important 
eveniment politic intern și 
internațional al săptăminii" 
au participat in ultimul 
timp peste 800 de tineri. 
In vederea educării ateist- 
științifice se organizează 
periodic conferințe și dez
bateri publice cu aportul 
prețios al unor profesori 
ai universității din Craio
va. La serile de muzică șl 
poezie patriotică, organiza
te bilunar la clubul uzinei 
sint invitați artiști ai Tea

trului Național din Craio
va. ai ansamblului de mu
zică populară „Nicolae Băl- 
cescu", precum și recita
tori și artiști amatori din 
uzină. Zilele acestea sint 
programate două montaje 
literare dedicate împlinirii 
a 125 de ani de la revolu
ția din 1848.

Nisîor TUICU 
corespondentul „Scînteii*

„Tineretul, factor 
activ în îndeplini
rea planului pe 
1973” Sub acest titlu a 
avut loc recent la Botoșani 

L____ ____ ________ ___

un simpozion la care au 
participat numeroși tineri 
de pe șantierele de con
strucții. In acest cadru 
s-au dezbătut diferite as
pecte ale contribuției tine
retului la realizarea sarci
nilor actuale in domeniul 
realizării la timp a diferi
telor obiective economice. 
Acțiuni de largă audiență 
consacrate antrenării tine
rilor la eforturile colective
lor din care fac parte pen
tru îndeplinirea planului și 
angajamentelor asumate, e- 
ducării lor în spiritul nor
melor de muncă și viață 
comunistă s-au organizat și 
In unitățile de transpor
turi. comerț, sanitare, ale 
cooperației etc. De un larg 
interes s-a bucurat și ac
țiunea „Trecut, prezent și 
viitor In viața satului con
temporan". care a prilejuit 
un schimb de păreri util 
între tinerii de la sate șl 
secretarii comitetelor comu
nale de partid, cadre didac
tice, vizind îndeosebi cul
tivarea atitudinii înaintate 
față de muncă, sporirea 
contribuției tinerilor la în
frumusețarea și buna gos
podărire a satelor. In co
munele Vlădeni, Hudești, 
Albești, George Enescu, 
Avrămenl au fost organi
zate colocvii pe tema „Ti
neretul și știința", discu
țiile fiind purtate după vi
zionarea unor filme docu- 
mentar-stiintifice. La Să- 
veni, Botoșani și Bucecea 
au avut loc întîlniri ale e- 
levilor cu tineri muncitori 
fruntași din industrie, cu 
specialiști din diverse ra
muri ale economiei, în ca

drul cărora s-a relevat fru
musețea șl importanța so
cială a unor profesii, par
ticiparea entuziastă a tine
retului la construcția so
cialismului in țara noastră.

Nlculae 
ZAMFIRESCU 
corespondentul 
„Scînteii*

urmărească o sinteză a 
profundelor transformări 
petrecute — aidoma ca în
treaga țară — pe melea
gurile natale In anii con
strucției socialiste. In zi
lele care urmează, filmul 
va fi vizionat dc către ti
nerii de pe platforma chi
mică Săvinești, dc coi din 
întreprinderile siderurgice 
și metalurgice, de elevi din

indisciplină, abateri de la 
conduita firească a unul 
tinăr muncitor sprijinim u- 
teciștii să organizeze dezba
teri. Discuțiile purtate pină 
acum in prezenta unor co
muniști cu experiență în
delungată in muncă șl via
ță — adevărate dezbateri 
publice pe teme desprinse 
din proiectul de norme ale 
vieții șl muncii comuniști-

Comuniștii șl ca
lificarea noilor ge
neralii de muncitori, 
în scopul cunoașterii si va
lorificării aptitudinilor noi
lor absolvenți ai scolii pro
fesionale. organizația de 
partid de la secția zincare 
a Uzinei dosirmădin Buzău a propus ca într-un inter-

------- INFORMAȚII --------
din activitatea organizațiilor de partid
Prezentarea ma

rilor noastre înfăp
tuiri în construirea 
socialismului consti- 
tulc tema filmului docu
mentar „Geneze", inspirat 
din realitățile de azi ale 
județului Neamț. Filmul 
constituie o adevărată lec
ție despre muncă și pa
triotism. in lumina norme
lor vieții și muncii comu
niștilor, ale eticii și echi
tății socialiste. La premie
ra care a avut loc in aceste 
zile au participat peste 
1 000 tineri absolvenți ai 
școlilor profesionale, mem
bri ai organizațiilor U.T.C., 
elevi și pionieri din Piatra 
Neamț. Tinerii au avut 
astfel posibilitatea ca. prin 
intermediul unei pelicule 
color de lung metraj, să

orașul Roman, precum șl 
de către tineretul de la 
sate, pe centre dc comune.

Ion MANEA 
corespondentul „Scînteii*

Normele de mun
că șt viață comunis
tă sint un îndreptar 
cotidian pentru activitatea 
educativă a organizației de 
partid din Fabrica de con
fecții din Vaslui. In acest 
cadru acordăm o atenție 
deosebită tinerilor a căror 
organizație U.T.C. numără 
peste 1 400 membri. Ei 
sint sprijiniți de comuniști 
să-și realizeze sarcinile de 
plan și să-și însușească o 
concepție politică si o mo
rală înaintată. Ori de cite 
ori sesizăm manifestări de

lor, ale eticii și echității 
socialiste — au avut efecte 
pozitive, cei criticați corec- 
tindu-și In scurt timp ati
tudinea. Munca politico- 
educativă în rîndul tineri
lor din fabrica noastră se 
desfășoară și prin interme
diul gazetelor satirice, al 
foilor volante, al stației de 
radioficare etc. Gazetele sa
tirice „Tinerii despre ei 
înșiși", create pe sectoare, 
pun, față in față, fapte ne
dorite șl fapte demne de 
toată lauda ale majorității 
tinerilor din întreprindere.

Dumitra URSU 
secretara comitetului 
de partid
de (a Fabrica 
de confecții 
din Vaslui

val de citeva luni fiecare 
din ei să lucreze prin ro
tație la diferite mașini din 
secție. In funcție de do
rința și rezultatele obținute, 
tinerii vor fi repartizați la 
locul de muncă în care au 
realizat cel mal bun ran
dament. La atelierul trăgă- 
torle, unde 75 la sută din 
muncitori sint tineri, pe 
baza unor fapte concrete 
au loc. periodic, convorbiri 
pe echipe la care participă, 
de regulă, un membru al 
biroului organizației de 
bază, secretarul U.T.C. Cu 
acest prilej, tinerii sint în
drumați să-și valorifice a- 
devăratele aptitudini, sint 
ajutați să-și perfecționeze 
pregătirea profesională, 
să-și însușească o conduită 
morală comunistă.

Ioan VLANGA

Prin muncă, pen
tru muncă. Comuni,- 
til din întreprinderea de 
utilaje și piese de schimb 
pentru industria materia
lelor de construcții din 
Capitală îndrumă și sti
mulează atent inițiativa 
organizației U.T.C. de a 
asigura cit mai grabnic 
încadrarea in ritmul de 
muncă constant al colecti
vului a celor peste 150 de 
tineri de curînd angajați. 
In acest scop s-au organi
zat cursuri speciale, unor 
comuniști și altor munci
tori cu experiență le-a 
fost încredințată sarcina de 
a participa la acțiunile de 
pregătire profesională a 
tinerilor, de educare a lor 
in spiritul militant carac
teristic clasei muncitoare. 
Comitetul de partid și-a 
propus să sprijine comite
tul U.T.C. în realizarea u- 
nei analize a modului in 
care se înfăptuiește educa
ția prin muncă și pentru 
muncă a tinerilor, In con
cordanță cu normele etica 
ale partidului nostru.

Marla BABOIAN

„Meseria e brăța
ră de aur" “te sc- 
nericul unei acțiuni ini
țiate recent in județul 
Constanța, concretizată in 
dialoguri purtate prin scri
sori intre organizațiile 
U.T.C. din Întreprinderi și 
cele din școlile de cultură 
generală, in scopul deter

minării unul număr tot 
mai mare de elevi să op
teze după încheierea stu
diilor pentru profesii utile 
lor și societății, pentru a 
deveni muncitori cu înaltă 
calificare. Pe această cale, 
tineri care lucrează in 
producție, adresindu-se ce
lor care peste citva timp 
vor încheia un ciclu de 
învățămînt, le Împărtășesc 
amănunte din viața Între
prinderii, le arată frumu
sețea unor meserii, îi în
deamnă pe elevi să le ur
meze exemplul. „Mă min- 
dresc cu faptul că, deși sint 
tinăr absolvent al școlii 
profesionale, mi s-a acor
dat încrederea de a lucra 
la noile instalații electrice 
ale cargourilor de mare 
capacitate pe care le con
struim — scrie intr-o scri
soare emoționantă, adresa
tă unei școli generale, 
Nicolae Stoica, electrician 
la Șantierul naval din 
Constanța. Vă invităm in 
mijlocul nostru să vedeți 
cum muncim, de cită dra
goste sintem înconjurați 
din partea muncitorilor 
mal in virstă". Scrisori ex- 
prlmind ginduri similare 
au adresat elevilor din di
ferite școli generale și ti
nerii lăcătuși Eugen Bur- 
laciuc și Nicu Moroianu de 
la C.F.R. Palas, Nicolae 
Marin, tehnician veterinar 
la ferma zootehnică Agigca 
și alții. Primite cu viu in
teres de către elevi, scri
sorile se citesc in cadrul 
adunărilor generale U.T.C. 
după care se organizează 
discuții, vizite la locurile 
de muncă ale tovarășilor 
care le-au scris.

Vasile MIMAI

Pentru ca la sfîrșitul săptămînii să se poată spune

SEMĂNATUL PORUMBULUI S-A ÎNCHEIAT
SE CERE SĂ FIE FOLOSITĂ FIECARE ORĂ,
NICI UN TRACTOR Șl NICI O SEMĂNĂTOARE SĂ NU STEA

NOI SECVENȚE EDILITARE

la mi
mai, au 
cu po- 

la sută 
se cul-

Din datele centralizate 
nister rezultă că, pină la 15 
fost insămințate 2 130 740 ha 
rumb, ceea ce reprezintă 88 
din suprafețele prevăzute a 
tiva in întreprinderile agricole de 
stat și 8-1 la sută in cooperativele 
agricole. Mai sint..........................
suprafețe mai mari, 
dețele Teleorman, 
zău. Dîmbovița. în 
agricolă, obiectivul 
trebuie urmărit in 
mină il constituie încheierea semă

de insămințat 
îndeosebi in ju- 
Olt, Argeș. Bu- 
fiecare unitate 
principal care 
această sâptă-

natului la toate culturile și pe toate 
suprafețele. Realizarea vitezei zilnice 
la semănat care a fost atinsă in săp- 
tămina trecută — 80 000 ha in coo
perativele agricole — ar permite ca 
semănatul porumbului să se în
cheie in 3—4 zile. Pentru aceasta 
se cere ca tractoarele și celelalte 
utilaje să fie folosite din plin, din 
zori și pină seara, să se lucreze și 
noaptea la pregătirea terenului. Or
ganele agricole și specialiștii din 
unități trebuie să urmărească îndea
proape ca tractoarele trimise in aju
torul cooperativelor agricole in care 
lucrările au intîrziat să intre ime
diat in brazdă, să lucreze cu randa
ment maxim.

muncă, toate lucrările de insămînțări 
se vor încheia".

★

în ultimele zile, in județul CARAȘ- 
SEVERIN, ploile abundente au stin- 
jenit desfășurarea normală a lucrări
lor agricole de primăvară. Coopera
torii și-au dovedit hărnicia la eva
cuarea apelor și plantarea răsaduri
lor in grădinile de legume. De la 15 
mai, semănătorile și-au făcut din 
nou apariția pe ultimele suprafețe 
de teren rămase Încă neînsămințate 
cu porumb. „Am luat măsuri de 
sprijinire a unităților care au rost 
afectate de revărsarea apelor, ne 
spunea Ing. Petru Vișescu. directo
rul direcției agricole județene. S-a 
reușit ca apele să fie evacuate de 
pe mari suprafețe și să reinceapă 
semănatul. Ca urmare, s-au însă- 
mințat 49 580 hectare cu porumb, din 
51 440 hectare, ceea ce reprezintă 96 
la sută din suprafața planificată. 
Prin concentrarea mijloacelor la 
unitățile care au rămâneri in urmă 
sau sint nevoite să reinsămințeze 
unele parcele vom încheia această 
lucrare înainte de sfîrșitul sîptă- 
minii. De fapt, in ultimele 3 zile peste 
10 000 de lucrători ai ogoarelor au 
ieșit să pregătească terenul, efec-

tuind fie lucrări de înlăturare a ape
lor, fie pentru efectuarea, in conti
nuare, a insămințărilor. Ca urmare, 
in unitățile din raza a 7 consilii in- 
tercooperatiste, din cele 11 cite sint 
în județ, s-a încheiat însămințatul. 
Cu toate măsurile luate, sint ne
cesare incă acțiuni energice pentru 
combaterea băltirii apei și pentru 
intensificarea ritmului actualelor lu
crări agricole in zonele Bozovicl, 
Caransebeș și Grădinari.

★

Aversele mari de ploaie căzute 
săptămina trecută pe tot cuprinsul 
județului VÎLCEA au impus mobili
zarea tuturor forțelor la evacuarea a- 
pelor de pe culturi și de pe supra
fețele neinsămințate. Acționindu-se 
energic, antrenind la muncă mii și 
mii de locuitori ai satelor, in numai 
citeva zile s-au săpat peste 100 km 
de canale, ceea ce a prevenit bălti
rile și a grăbit zvintarea terenului. 
In ultimele două zile s-a reluat se
mănatul porumbului și legumelor pe 
ultimele 4 230 ha cite au mai rămas 
de semănat. Peste 30 de cooperative 
agricole, cum sint cele din Lungești, 
Buleta, Mihăești, Voicești, Ștefănești, 
Prundeni. au terminat de insămințat.

Din secțiile de mecanizare, care ser
vesc aceste cooperative, o parte din 
tractoare au fost deplasate in ajuto
rul unităților agricole rămase în 
urmă. Tractoarele oprite in secții au 
fost repartizate la executarea primei 
prașile pe terenurile unde porumbul 
a răsărit sau pe suprafețele ocupate 
cu cartofi și legume. Viiturile mari 
de apă au compromis unele culturi. 
In aceste condiții, specialiștii de la 
direcția agricolă județeană. împreună 
cu inginerii și ceilalți factori de con
ducere din cooperativele agricole au 
trecut Imediat la verificarea fiecărei 
parcele și la reinsămințarea celor 
care au avut de suferit. De aseme
nea. la indicația biroului comitetului 
județean dc partid s-a hotărit ca in 
unitățile agricole Bălcești, Laloșu, 
Diculești, Irimești și Gorunești să 
fie repartizate suprafețe mai mari 
pentru cultura legumelor, acoperind 
astfel nevoile județului. După cum 
ne asigură tov. ing. Marin Bălan, di
rector general al direcției agricole 
județene, concentrările de forțe și 
celelalte măsuri întreprinse asigură 
încheierea însămințării porumbului și 
legumelor pină cel mai tîrzlu du
minică.

PLOIEȘTI : încă un complex pentru cooperația meșteșugărească locală

SF. GHEORGHE : Siluete prezente pe un bulevard al viitorului

Foto : E. Dichlseanu

Pe ogoarele județului SUCEAVA, 
Incepind de luni, odată cu zvintarea 
terenului au fost reluate lucrările 
agricole, o atenție deosebită acordin- 
du-se terminării însămințării porum
bului. De altfel, după cum rezultă 
din ultima situație operativă, in uni
tățile agricole au mai rămas de in
sămințat cu porumb aproape 7 000 
hectare. Tov. ing. Traian Corduban, 
directorul direcției agricole județene, 
ne-a relatat despre măsurile care 
s-au luat pentru grăbirea acestei lu
crări. „Mai intii, tractoarele și ma
șinile agricole din cooperativele care 
au terminat insămințările au fost 
trimise in cele in care lucrările 
sint rămase in urmă, apoi am orga
nizat munca in cimp in așa fel ca 
pregătirea terenului să se efectueze 
in avans pe suprafețe mari, chiar și 
in timpul nopții. Pe această bază, 
în următoarele 4—5 zile bune de

CRESCĂTORII Dl PASĂRI
DIN CREVEDIfl

FRUNTAȘI Pf MEA
Ieri. 16 mai 1973, întreprinderii 

avicole de stat Crevedia i s-a de
cernat pentru a doua oară Drapelul 
roșu și diploma de întreprindere 
fruntașă pe ramură pentru rezulta
tele economice bune ob’inute in anul 
1973. Au realizat 102 610 mii ouă. 
3 233 tone carne de pasăre, un be
neficiu in valoare de 68,7 milioane 
lei. o producție marfă de 198 milioane 
lei și o producție globală de 255.8 
milioane lei De asemenea, cu citeva 
luni de zile In urmă. întreprinderea 
a fost decorată cu „Ordinul Muncii" 
clasa I pentru obținerea in 1972 a 
cite 241 ouă de la fiecare găină 
ouâtoare. Colectivul de la I.A.S. Cre
vedia s-a angajat ca in acest an să 
muncească și mai bine și să realizeze 
indicatori de producție superiori a- 
nului trecut.

în fiecare dimineață din 
depourile I.T.B. ies peste 
400 de troleibuze care se 
înscriu in păienjenișul ru
tier, transported zilnic 
circa 550 000 de bucureș- 
teni. După cum semnalează 
insă citeva scrisori sosi
te la redacție, nu puține 
din ele pornesc in cursă 
superficial revizuite tehnic 
și, ca urmare, cu tot telul 
de defecțiuni. Rezultatul : 
se produc pene pe traseu 
care conduc La transbordări 
de călători, intirzieri de 
la serviciu, nemulțumiri 
ș.a.m.d. „De mult timp — 
relatează in scrisoarea sa 
Laurențiu Bălâșoiu din 
București, strada Leonida 
nr. 2 — la aproape 90 la 
sută din troleibuze nu li se 
pot distinge numerele, fie 
pentru că nu sini luminate, 
ori sint șterse sau pentru 
că lipsesc cu desăvlrșlre. 
Noaptea, călătorii greșesc 
troleibuzele, se produc bus
culade, au loc discuții ne
plăcute etc. Din cauza re
viziilor superficiale, pe stră
zile și bulevardele Capita
lei sint lăsate adesea să cir
cule troleibuze invalide".

Cu sprijinul serviciului 
circulației din cadrul In
spectoratului municipiului 
București al Ministerului 
de Interne a fost întreprin
să recent o investigație. 
Din 25 de troleibuze veri
ficate in stația de la Ci
mitirul Belu, doar două 
aveau lum nă la indica
toarele de linii din față. 
Majoritatea avea felurite 
defecțiuni : joc la volan și 
frina defectă (nr. 4 562), 
frină d° mină ineficace 
(nr. 4 522), lipsă de șter- 
gătoare și frină defectă 
(nr. 4 396). lipsa becu
rilor semnalizatoare (nr. 
4527), a butoanelor de co
mandă pentru faza mică și 
faza mare (nr. 4334). ușa 
din spate blocată (nr. 4319) 
etc., etc. Cit despre ținută,

caroseriile multor mașini 
erau zgiriate, pătate sau 
cu vopseaua jupuită. „Da
că ar fi să consemnați toa
te deficiențele cu care tro
leibuzele ies din depouri. 
nu v-ar ajunge nici 5 pa
gini de gazetă" — ne-au 
răspuns chiar revizorii teh
nici ai I.T.B., N. Bara- 
noschi și Gn. Zgond^a. de 
la capătul liniei. „Șoferii 
sint de vină, că nu recla
mă" — s-a ...scuzat" instruc
torul de traseu, Ion Tomes-

de părerile categoric con
trarii ale tovarășului direc
tor Carol Lang : „Nu există 
ca troleibuzele să iasă cu 
vreun defect din depou. 
Nu există să n-aibă becuri. 
Sint aprovizionați cu 
becuri și revizorii de la 
cap de linie și depourile. 
N-au decit să le pună re
vizorii"...

Desigur, cel răspunzători 
trebuie să le monteze. To
tuși, de ce nu se cerce
tează dacă se face ori nu

iar „licuricii" și .Jiliputu- 
rlle“ lipseau cu desăvir- 
șire. Nu se găseau nici 
chiar la depoul „Nițu Va
sile" — totul infirmind acel 
categoric „nu există" al to
varășului director.

în legătură cu aceasta, 
sintem nevoiți să consem
năm un fapt grav : pentru 
atitudinea sa corectă, revi
zorul Gh. Zgondea are a- 
cum de suferit. După cum 
ne-a Informat, printr-un 
memoriu trimis redacției,

lndlgneze I Ne exprimăm 
convingerea că forurile de 
conducere ale I.T.B. vor 
trage la răspundere, cu 
toată severitatea, pe cel 
vinovați de aceste practici 
abuzive, incit șl in cadrul 
depoului „Nițu Vasile" să 
se instaureze o atmo
sferă corectă, principială.

De la ing. Gh. Tache, 
șeful depoului „Nițu Va
sile", am aflat că, practic, 
la plecarea din cursă, tro
leibuzelor nu 11 «e (ace un

ANCHETĂ PE MARGINEA UNOR SCRISORI

« LIPSA UNUI BEC... LUMINĂ. DEFICIENȚELE : „NU EXISTĂ" ÎN BIROU, DAR EXISTĂ 
PE TRASEU © PERSECUȚII PENTRU CORECTITUDINE?

cu. încercarea lui de a a- 
runca vina oe seama 
altora este infirmată Insă 
chiar de către cei vizați, 
adică de șoferi : „Mașini
lor nu li se face nici un 
fel de verificare la ieșirea 
din depouri" (Petre Von- 
hala) ; ..Nu numai o dată 
le-am spus că mașina e 
defectă 1“ (Dumitru Mirl- 
cescu) ; „Au zis că au ve
rificat troleibuzul, Insă..." 
(Constantin Eftimie)...

Am încercat să aflăm, 
la Gospodăria transport
electric a I.T.B., ce 
suri se întreprind 
tru Înlăturarea și 
tarea defecțiunilor. Aici in
să. ne-am izbit ca de un zid

mă- 
pen- 
evi-

această treabă, dacă in- 
. tr-adevăr ajung troleibuze 

in neregulă pe străzile Ca
pitalei ? Pentru că proble
mele transportului rapid și 
in deplină siguranță nu se 
rezolvă cu declarații fer
me clin birou, ci printr-un 
control eficient și sistema
tic pe teren. Dispunind ca 
inginerul-șef Ion Oprean 
să ne însoțească la fața lo
cului, conducerea gospodă
riei a avut ocazia să cu
noască cum stau lucrurile 
chiar de la revizorii I.T.B., 
care l-au confirmat cele 
relatate de noi. Ei erau a- 
provizionați doar cu ..în
semnata" cantitate de... 
10—15 becuri minuscule.

superiorii lui de la depoul 
„Nitu Vasile" l-au chemat 
imediat „la ordine" și i-au 
cerut socoteală pentru că a 
semnalat defecțiunile teh
nice cu care troleibuzele 
ies din depouri. amenințin- 
du-1 că 11 vor 
munca cea mai 
s-au ținut de 
doua zi a (ost retras de 
gență in garaj și i 
„promis" că vor urma 
alte măsuri. O 
atitudine fată de 
care a arătat cu ...... .
tate și corectitudine de
ficiențele, dovedind astfel 
nu numai probitate profe
sională. dar și conștiință 
civică, este de natură să

la
Si 
A 

ur
s-a

Si 
asemenea 

un om 
sinceri-

pune 
grea I 
vorbă.

control real, serios, amă
nunțit. „In două ore — ni 
se spune — greu pot fi 
verificate 160 de mașini. 
Lucrările de revizie se 
efectuează noaptea, pe 
canal. De aici troleibu
zele trec la parcare, iar di
mineața sint luate in pri
mire de șoferi. Ei sint dc 
fapt cei care fac ultima ve
rificare". De acord, un con
trol trebuie să-l facă și 
șoferii. Dar cu ce verifică 
aceștia frina, direcția ? Cu 
ce măsoară „Jocul" vola
nului ? Cum știu dacă .li 
s-au remediat defecțiunile 
semnalate ?

Uneori, defecțiunile ne
luate' in seamă pericli-

teazâ chiar securitatea 
călătorilor. Duminică, 29 
aprilie, troleibuzului nr. 
4248 i s-a rupt arcul de 
la roata din dreapta. „No
roc că acest lucru s-a pe
trecut chiar la plecarea 
din stație (stația Mărășești 
de pe Magistrala Nord- 
Sud — n.n.), câ altfel ris
cam să intru intr-un stilp" 
— spunea necăjit manipu
latul Vasile Mlu.

Credem că este evidentă 
necesitatea ca printr-o or
ganizare mai judicioasă a 
muncii, activitatea de re
vizie la ieșirea din garaje 
să fie îmbunătățită. De 
altfel, punctul acesta de 
vedere l-a împărtășit și 
conducerea I.T.B., respec
tiv inginerul-șef Al. Ste- 
rian. Interlocutorul a criti
cat persistența unei indis
cipline tehnologice în de
pouri, menționând că in 
procesul de întreținere tre
buie făcuți pași inainte in 
vederea îmbunătățirii cali
tății muncii și asigurării 
funcționalității vehiculelor. 
In acest scop, ne-a fă
cut cunoscută o măsură 
nouă, stimulatoare, intrată 
in vigoare de la 1 aprilie 
a.c. : salarizarea persona
lului din depouri se face 
în funcție de calitatea re
parațiilor, iar cea a șoferi
lor in funcție de realizarea 
programului de circulație. 
Potrivit acestei reglemen
tări, ,$e acum Înainte atit 
revizorii, cit și șoferii vor 
fj cointeresați ca troleibu
zele să fie cit mai bine 
întreținute. Măsura, com
pletată cu exercitarea unui 
control riguros, va Împie
dica plecarea în cursă a 
acelor troleibuze care nu 
se află intr-o stare tehni
că corespunzătoare, potrivit 
cerințelor unui transport 
urban sigur și civilizat

Dumitru 
MINCULESCU

i
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EcoiîK si a
Cuvînfarea

Interviul acordat de președintele 
Consiliului de Stat, 
Nicolae Ceaușescu

(Urmare din pag. I)

Nicolae Ceaușescu
importanță în întreaga noastră 
activitate.

Prin lege sînt stabilite princi
palele sarcini și atribuții ce-i 
revin consiliului in viața economi- 
co-socialâ a societății românești, 
în primul rind. el este chemat să 
ajute conducerea de partid și de 
stat, Comitetul Central, Consiliul 
de Stat și guvernul în studierea 
diferitelor fenomene mai impor
tante ale societății noastre. în pre
zentarea unor propuneri, pe baza 
studiilor efectuate, care să țină 
seama de cerințele legilor obiective, 
de stadiul în care se găsește so
cietatea noastră socialistă și să a- 

* sigure astfel înfăptuirea în cit mai 
bune condiții a programului de 
dezvoltare a României pe calea 
socialismului și comunismului.

In al doilea rind, în mod expres 
consiliului îi revine sarcina ca, în 
cadrul acestor studii generale, să 
elaboreze prognozele pe termen în
delungat privind dezvoltarea eco
nomică și socială, organizarea în
tregii activități, ținind seama de 
considerentele la care m-am refe
rit.

De asemenea consiliului îi re
vine sarcina de a analiza și de a-și 
spune părerea asupra planurilor 
cincinale și a planurilor anuale, in 
context cu prevederile din prog
noze. cu schimbările care au loc 
în decursul activității practice de 
înfăptuire a sarcinilor stabilite, 
prezentînd propuneri corespunză
toare Comitetului Central. Consi
liului de Stat sau Consiliului de 
Miniștri.

Este prevăzut ca, totodată. Con
siliul Suprem al Dezvoltării Eco
nomice și Sociale să prezinte direct 
Marii Adunări Naționale observa
țiile și propunerile sale la planu
rile anuale și alte legi importante 
economice, în- așa fel îneît Marea 
Adunare Națională să poată să 
judece planurile și celelalte legi 
economice mai importante pe baza 
unor concluzii cît mai aprofundate, 
cit mai autorizate. Aceasta va con
stitui o garanție în plus că legile 
adoptate vor corespunde într-o 
măsură tot mai mare cerințelor 
obiective ale dezvoltării în ritm 
înalt a societății noastre socialiste.

Este de înțeles câ în întreaga sa 
activitate Consiliul Suprem al Dez
voltării Economice și Sociale tre
buie să se călăuzească permanent 
de hotărîrile congreselor partidu
lui, ale conferințelor naționale, ale 
Comitetului Central al partidului, 
ținînd seama de faptul că întreaga 
orientare a dezvoltării societății 
noastre este stabilită de organele 
corespunzătoare ale partidului — 
forța politică conducătoare a so
cietății noastre. Dar, așa cum am 
menționat mai înainte, pornind de 
la aceste orientări și de la linia 
generală politică elaborată de con
grese, conferințe naționale și Co
mitetul Central, Consiliul Suprem 
va trebui, la rîndul său, să ajute 
prin studiile pe care le va efectua 
la o bună documentare în întocmi
rea programelor și a măsurilor 
stabilite de organele conducătoare 
de partid. De altfel, însăși compo
nența consiliului reclamă și im
pune acest lucru.

(Urmare din pag. I)

tibil și energetică — Maxim Berghia- 
du; secțiunea pentru industria meta
lurgica și construcții de mașini — 
Gheorghe Oprea ; secțiunea pen
tru industria chimică — Miron 
Constan ti nescu ; secțiunea pentru 
construcții, materiale de construc
ții, silvicultură și industria lem
nului — Janos Fazekas ; secțiunea 
pentru bunuri de larg consum — 
Leonte Răutu ; secțiunea pentru 
agricultură, industria alimentară 
și ape — Gheorghe Pană ; secțiu
nea pentru transporturi și teleco
municații — Emil Drăgănescu ; 
secțiunea pentru relații economice 
externe și cooperare internațională
— Ion Pățan ; secțiunea pentru 
știință, tehnologie și protecția me
diului înconjurător — loan Ursu ; 
secțiunea pentru nivelul de trai 
al populației, comerț interior, tu
rism, prestări de servicii către 
populație — Virgil Trofin ; secți
unea pentru demografie și forță 
de muncă, asistență socială și o- 
crotirea sănătății — Emil Bodna- 
raș : secțiunea pentru invățâmint, 
educație și cultură — Paul Nicu- 
lescu-MizJl : secțiunea pentru sis
tematizarea și dezvoltarea economi- 
co-socială a teritoriului — Gheor
ghe Cioară ; secțiunea financiară
— Gheorghe Rădulescu ; secțiunea 
pentru problemele apărării națio- 
na’e — Ion Ioniță.

Președintele, prim-vicepreședin- 
tele, vicepreședinții și secretarul 
general, precum și președinții sec
țiunilor constituie, in conformi
tate cu legea, Biroul Permanent 
al Consiliului Suprem al Dezvol
tării Economice și Sociale a Ro
mâniei.

In cadrul ședinței s-au consti
tuit, de asemenea, secțiunile, con
siliul aproblnd in unanimitate 
componența lor. Din aceste secți
uni fac p-'rte atit membri al Con
siliului, cit și activiști de partid, 
de stat, din economie și specia
liști.

In încheierea lucrărilor a 
luat cuvintul tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU.

★
In aceeași zi au ajvut loc ședin

țe ale celor 15 secțiuni ale consi
liului, in cadrul cărora s-au ales 
vicepreședinții și secretarii și s-au 
precizat problemele concrete de 
muncă ce le revin. 

în centrul activității trebuie să 
stea preocuparea pentru asigurarea 
dezvoltării în ritm înalt a forțelor 
de producție — factor primordial 
al întregii dezvoltări a societății 
noastre socialiste — punînd desi
gur pe prim plan industria, agri
cultura, cele două ramuri princi
pale ale economiei românești.

O atenție deosebită va trebui să 
acorde consiliul problemelor știin
ței, învățămîntului, culturii — fac
tori de o deosebită importanță pen
tru progresul general al societății 
noastre, fără de care nu se pot 
concepe nici dezvoltarea rapidă a 
forțelor de producție și, de altfel, 
nici un succes în oricare domeniu 
de activitate.

Preocupîndu-se de toate acestea, 
consiliul va trebui desigur să aibă 
în vedere să se înfăptuiască nea
bătut politica partidului de ridi
care continuă a bunăstării mate
riale și spirituale a poporului, să 
se asigure ca, pe măsura dezvol
tării forțelor de producție și a 
creșterii bogăției naționale, să se 
realizeze și sporirea veniturilor di
recte ale oamenilor muncii, precum 
și intensificarea cheltuielilor și a 
acțiunilor sociale menite să contri
buie la îmbunătățirea condițiilor 
de viață ale întregului nostru po
por. Aceasta trebuie să constituie 
o preocupare permanentă, deoare
ce. după cum se știe, însuși țelul 
politicii partidului nostru, al socia
lismului este tocmai ca întreaga 
activitate, tot ceea ce facem să ser
vească bunăstării și fericirii între
gului nostru popor.

O atenție deosebită va trebui a- 
cordată înfăptuirii politicii parti
dului de repartizare judicioasă a 
forțelor de producție pe teritoriul 
țării, pornind și de la considerente 
economice și sociale. E necesar să 
subliniem acest lucru și să acordăm 
atenția corespunzătoare acestei 
probleme, deoarece se știe că, cu 
toate rezultatele bune pe care 
le-am obținut îndeosebi în perioada 
planului cincinal 1966—1970 și în 
acest cincinal. mai avem încă 
multe de făcut pentru a realiza o 
dezvoltare corespunzătoare a tu
turor zonelor, a tuturor județelor 
țării noastre, pentru asigurarea a- 
propîerii în continuare a activității 
industriale de zonele mai rămase 
în urmă.

Desigur, această preocupare ri
dică probleme de economicitate, 
dar noi trebuie să avem în vedere 
și problemele sociale. Trebuie 
să știm să îmbinăm în mod 
corespunzător considerentele de 
economicitate, de eficiență cu 
cele de ordin social — și pe care 
trebuie să le avem permanent în 
vedere în stabilirea repartizării 
forțelor de producție pe teritoriu. 
Desigur, se poate ca la un moment 
dat unele calcule economice să ne 
demonstreze că e mai eficient să 
construim o întreprindere sau alta 
într-un centru existent ; dar dacă 
ținem seama și de forța de muncă 
și de necesitatea de a asigura ră- 
mînerea în zonele și în județele 
respective a populației, vom con
stata că trebuie să acordăm cîte- 
odată prioritate considerentelor 
de ordin social. Insist asu
pra acestor probleme pentru că 
tocmai acum elaborăm planul a-

COMPONENȚA CONSILIULUI
Nicolae Ceaușescu, Virgil Ac- 

tarian, Gheorghe Aldea, Agurița 
Alexandrescu, Ilie Alexe, Bujor 
Almășan, Gheorghe Andarache, 
Ștefan Andrei, Ion Angelescu, 
Ion Anton, Ion Avram, Marin C. 
Avram, Tudor Avram, Gheorghe 
Badea, Dumitru Balalia, Andrei 
Balint, Iosif Banc, Ion Bazac, 
Constantin Băbălău, Vasile Băr- 
bulescu. Dumitru Bejan, Vasile 
Belizna, Ioan Benko, Maxim Ber- 
ghianu, Petre Berzescu. Petre 
Blajovici, Emil Bobu, Emil Bod- 
naraș, Iohan Bortolf, Iuliana 
Bucur, Ion Buda, Theodor Bur- 
ghele. Cornel Burtică, Constan
tin Buzatu, Elena Ceaușescu, 
Ion Ceaușescu, Ion Ceterchi, 
Chivu Stoica. Gheorghe Cioară, 
Constanța Ciontu, Gheorghe 
Chioreanu, Victor Chiribău, Ion 
Circel, Florin Cîrpan, Eleonora 
Cojocaru, Dumitru Coliu, Miron 
Constantinescu, Ion Constanti- 
nescu. Ion Coroiu, Brăduț Cova- 
liu, Iacob Coțoveanu, Constantin 
Cosmescu, Georgeta Cristolovea- 
nu, Marcu Cristian, Alexandru 
Czege, Gheorghe Dalea, Mihai 
Dalea, Corneliu Dascălu, Florian 
Dănălache, Constantin Dăscăles- 
cu. Ionel Desmireanu, Maria 
Diaconu, Cosma Diacon eseu. Ale
xandru Dimitriu, Ion. Dincă, Du
mitru Dinișor, Miu Dobrescu, Emi- 
lian Dobrescu, Nicolae Dogen- 
dorf, Gheorghe Dolgu. Constan
tin Drăgan, Iancu Drăgan, Emil 
Drăgănescu, Mihai Drăgănescu, 
Panait Drăguș, Florea Dumi
trescu, Ion Dumitrescu, Zoltan 
Faluvegi, Janos Fazekas, Ludo
vic Fazekas, Alexandru Filioreau, 
Magdalena Filipaș, Apostol Fle- 
șaru, Mihail Florescu, Mircea 

nual, elaborăm și prognozele, și 
cincinalul, și trebuie să ținem 
seama de toate acestea.

în fine, este de înțeles că con
siliul va trebui să acorde o aten
ție corespunzătoare problemelor 
sistematizării teritoriului, a orașe
lor și satelor. Vorbind de sistema
tizarea și organizarea teritoriului 
am in vedere o înțelegere, ceva 
mai largă, de a acorda atenția cu
venită tuturor problemelor care 
concură la buna organizare a țării 
noastre, a teritoriului, la folosirea 
corespunzătoare a condițiilor na
turale, la protejarea și dezvoltarea 
lor, la utilizarea rațională a ape
lor și la o bună organizare a în
tregului sistem hidrotehnic, după 
o concepție unitara și pe baza unui 
program bine studiat și elaborat, 
la rezolvarea problemei drumuri
lor ; în sfîrșit, am în vedere toate 
problemele legate de organizarea 
și sistematizarea, pe baze științi
fice, a teritoriului, dezvoltarea 
orașelor și satelor noastre. Ți
nem seama că societatea socia
listă și comunistă trebuie să asi
gure din toate punctele de vedere. 
condiții corespunzătoare de muncă 
și de viață tuturor locuitorilor pa
triei noastre.

Avind deci un cîmp atît de vast 
de activitate, fiind de altfel — în
săși prin denumirea sa — un or
ganism economico-social. consiliul 
va trebui deci să aibă în vedere 
întotdeauna crearea condițiilor co
respunzătoare pentru afirmarea 
principiilor eticii, echității socia
liste în întreaga noastră viață so
cială, pentru afirmarea capacități
lor personalității umane, a omu
lui — una din preocupările, de a- 
semenea, importante ale societății 
pe care o edificăm.

Lucrind ca un organ de partid 
și de stat, este de înțeles că, în 
•fond, consiliul își va desfășura ac
tivitatea sub conducerea nemijlo
cită a Comitetului Central al 
partidului, a Comitetului Executiv, 
în toate domeniile de activitate.

în ce privește secțiunile, ele sînt 
chemate ca fiecare în domeniul 
său de activitate — așa cum este 
definit prin constituirea comisiilor 
— să studieze temeinic probleme
le, să atragă și alți specialiști, care 
nu sînt în comisii, în analizarea și 
studierea tuturor problemelor. De 
altfel. însuși consiliul, ca atare, va 
trebui să pornească de la necesi
tatea de a se sprijini permanent 
pe un larg activ, pe atragerea în 
studierea și pregătirea diferitelor 
propuneri a specialiștilor, a oame
nilor de știință din diferite dome
nii de activitate. în acest sens, 
fără îndoială că diferite institute 
de cercetare și proiectare, diferite 
facultăți și catedre din învățămîn- 
tul superior vor trebui să fie a- 
trase în mod mai activ decît pînă 
acum la elaborarea tuturor propu
nerilor ce vor fi făcute. Totodată, 
aș dori să atrag atenția că va tre
bui asigurată o largă consultare a 
oamenilor muncii — a muncitori
lor, țăranilor, inginerilor și spe
cialiștilor din diferite domenii și 
sectoare de activitate — în așa 
fel îneît propunerile pe care le vor 
prezenta secțiunile și, apoi. Consi
liul Suprem să fie expresia unei 
conlucrări strînse și a unei parti
cipări active a maselor largi popu

Florescu, Victor Florescu, Ma
ria Flucsă, Dumitru Gabor, Erno 
Gali, Suzana Gâdea, Mihai Gere, 
George Ghenoiu, Mihnea Gheor
ghiu, Mircea Gherasim, Matei 
Ghigiu, Dumitru Ghișe, Constan
tin Gib. Nicolae Giosan, Victor 
Gîrjoabă, Stelian Grindeanu, Oc
tavian Groza, Nicolae Guină, 
Ion Hodeanu, Horvat Baltazar 
Vasile, Ervin Hutira, Ion Ilies
cu, Constantin Ionescu, Ștefania 
Ionescu, Ion Ioniță, Ștefan Ispas, 
Costin Iustin, Gelu Kahu, Mihai 
Kovacs, Francisc Kronawetter, 
Kovacs Gydrgy, Gheorghe Lazăr, 
Aurel Lăpușcă. Cezar Lăzărescu,- 
Nicolae Lipschner, Petre Lupu, 
Vasile Lupșe, Rudolf Luțki, 
George Macovescu, Vasile Ma- 
linschi, Mircea Malița, Gheorghe 
Manciu, Mihai Marinescu, Victor 
Mateevici, Ion Gheorghe Maurer, 
Viorica Maxim, Corneliu -Mă- 
nescu, Manea Mănescu, Nicolae 
Mărculescu, Marin Măroiu, Pa- 
naios Melisaratos, Angelo Micu- 
lescu. Constantin Mihăilescu, Al
dea Militaru, loan Mineu, Cos- 
tică Mișcă, Aurel Moga, Roman 
Moldovan, Tiberiu Mureșan, Cos
tin Murgescu, Florența Muntea- 
nu, Gheorghe Munteanu, Carol 
Nagy, Iosif Nagy, Paul Nagy, 
Constantin Năstase, Alexandru 
Necula, Vasile Negrescu, Ion Ne- 
goiță. Aurel Negucioiu, Constan
tin Nicolau, Ion Nicolescu, Du
mitru Niculescu, Miron Nicoles
cu, Dumitru Nistor, Vasile Nis- 
tor, Paul Niculescu-Mizil, Ion 
Nițâ, Grigore Obrejanu, Gheor
ghe Oprea, Silviu Opriș, Gheor
ghe Pacoste. Gheorghe Pană, 
Vasile Patilineț, Ion Pățan, Ilea

lare. a celor mai buni specialiști. 
Aceasta va da și garanția că mă
surile ce le vom adopta vor co
respunde cît mai bine — fără a 
exclude faptul că vor mai fi în
totdeauna și defecte și lucruri de 
îmbunătățit, și trebuie să ținem 
permanent seama și de aceasta, 
în orice caz, o largă consul
tare va da o mai mare garanție 
că măsurile pe care le vom adopta 
țin seama de cerințele dezvoltării 
societății noastre în etapa respec
tivă.

Odată cu formarea Consiliului 
Suprem al Dezvoltării Economice 
și Sociale își încetează activitatea 
Comisia Centrală de partid și de 
stat, care a funcționat pînă acum, 
și comisiile pe ramuri, întreaga 
activitate pe care au efectuat-o 
acestea fiind preluată de Consiliul 
Suprem și de secțiunile care au 
fost constituite astăzi.

Ținînd seama de faptul că, în 
curind. trebuie prezentat planul pe 
1974 plenarei Comitetului Central 
al partidului și trimis apoi între
prinderilor, în conformitate și cu 
prevederile Legii de planificare. în 
preocupările imediate ale consiliu
lui și secțiunilor trebuie să intre 
studierea și definitivarea planului 
pe 1974, analizîndu-se lucrările 
care au fost efectuate pînă acum, 
și sînt destul de avansate, și pre- 
zentîndu-se apoi observațiile co
respunzătoare. odată cu planul, 
plenarei Comitetului Central al 
partidului.

în același timp, avînd în vedere 
că în cursul acestui an trebuie de
finitivate prognozele și proiectul 
planului cincinal 1976—1980, ur- 
mînd ca în cursul anului viitor să 
aibă loc Congresul al XI-lea care 
va dezbate aceste documente, pre
cum și proiectele de prognoză și 
de plan, este necesar ca în urmă
toarele luni consiliul și secțiunile 
să acorde o atenție deosebită în
tocmirii acestor lucrări în spiritul 
la care m-am referit.

Doresc să închei exprimînd con
vingerea că activitatea consiliului 
va îndreptăți pe deplin toate aș
teptările, că el va îndeplini în 
bune condiții sarcinile puse de. 
Conferința Națională, atribuțiile 
ce îi sînt încredințate prin lege. 
De asemenea, aș dori să mulțu
mesc consiliului pentru alegerea 
mea ca președinte, să mulțumesc 
și în numele celorlalți tovarăși 
care au fost aleși ca prim-vicepre- 
ședinte, vicepreședinți și secretar, 
și să vă asigur că, în ce mă pri
vește. voi face totul pentru a con
tribui la desfășurarea în bune 
condiții a activității consiliului în 
îndeplinirea rolului important pe 
care îl are în întreaga viață eco
nomică și socială. Sînt sigur că și 
ceilalți tovarăși, Biroul Permanent, 
întregul consiliu vor lucra în ace
lași spirit și, împreună, vom reuși 
să răspundem încrederii pe care 
întregul partid și popor o pune în 
acest organism, o pune, în gene
ral, în partidul nostru, în fiecare 
dintre noi în munca pe care o 
avem. (Aplauze puternice, prelun
gite).

Doresc să urez comisiilor, între
gului nostru consiliu succes și o 
activitate bună și rodnică. (Aplau
ze puternice).

na Feter, Ștefan Peterfi, Alexan
dru Petrescu. Gheorghe Petres
cu, Gheorghe Petrescu, Dumitru 
Pîrvu, Vasile Platon, Dorel 
Popa, Mircea Popa, Dumitru 
Popescu, Ion Fopescu, Ovidiu 
Popescu. Mircea Popovici, Virgil 
Nicu Popovici, Tudorel Posto- 
lache, Ion Potoceanu, Vasile Po
top, Gheorghe Rădulescu, Ion 
Rădulescu, Ion Rădulescu, Re
mus Răduleț, Leonte Răutu, Ion 
Rizea. Ion Rîmbu, Justin Rogoz, 
Ion Roman, Valter Roman, Ion 
Românu, Marta Romul, Nicodim 
Roșea, Alexandru Rqșu, Gheor
ghe Roșu, Simion Roth, Oliviu 
Rusu, Constantin Sandu, Cos- 
tache Sava, Constantin Savu, 
Grigore Savu, Alexandru Sen- 
covici, Denisa Sereanu, Cristo- 
for Simionescu, Ion Sîrbu, Mar
cel Sîrbu, Petre Sîrbu, Manea 
Carol Soos, Emil Helmut Spell, 
Ion Staicu, Dumitru Stan. Zaha- 
ria Stancu, Iosif Steinbach, Du
mitru Stoian, Alexandru Stoica, 
Gheorghe Stoica, Gheorghe Stoi
ca, Emeric Szabo. Ștefan Szanto, 
Vasile Szekel, Aron Szelyes, Pa
vel Ștefan, Traian Ștefănescu, 
Ludovic Takacs, Nicolae Tăbîrcă, 
Gheorghe Tănase, Mihai Telescu, 
Dan Teofil, Corneliu Todireanu, 
Ion Toma, Ion Topoloveanu, 
Gheorghe Trică, Stan Tîrlea, Vir
gil Trofin, Costache Trotuș, Iosif 
Uglar, Eugen Ungureanu, loan 
Ursu, Gabrian Vaier, Ion Vasi- 
lescu, Gheorghe Vasilichi, Gheor
ghe Vasiliu, Ion Velea, Ilie Ver- 
deț, Aurel Vijoli, Vasile Vîlcu, 
Ion Vlad, Radu Voinea, Ștefan 
Voitec, Nicolae Vulcan, Richard 
Winter, Nicolae Zeicu, Petre 
Zimbran.

(Urmare din pag. I)

la lupta popoarelor împotriva fas
cismului, pentru eliberarea lor na
țională și socială.

In condițiile de astăzi, cînd în 
România se făurește orînduirea 
socialistă, cînd omenirea este preo
cupată de așezarea relațiilor din
tre națiuni pe principii noi, apre
ciem că între socialism și patrio
tism, între lupta pentru făurirea 
orînduirii noi și lupta pentru eli
berarea națională, pentru inde
pendență și suveranitate există o 
unitate dialectică. Nu se poate 
vorbi de socialism fără a avea în 
vedere respectarea independenței 
și suveranității naționale, dezvol
tarea sentimentului de răspundere 
față de soarta propriului popor. De 
altfel, este cunoscut că nici un po
por nu poate fi cu adevărat liber 
decît în măsura în care recunoaște 
acest drept și celorlalte popoare și 
luptă pentru respectarea lui. Exis
tă o strînsă unitate între socia
lism și patriotism. Nu se poate 
vorbi de socialism fără patriotism 
— care înseamnă preocuparea pen
tru eliberarea și bunăstarea pro
priului popor. Totodată, în condi
țiile de astăzi și în perspectivă nu 
se poate realiza cu adevărat pa
triotismul fără deplina eliberare 
națională și socială, fără făurirea 
societății socialiste.

ÎNTREBARE : Dumneavoas
tră, domnule președinte, ați 
fost primit în mod solemn în 
vizita oficială făcută în China. 
Sistemul socialist este divizat 
in acest moment în privința 
unor probleme fundamentale. 
Pe ce căi poate fi reconstitui
tă această unitate ?

RĂSPUNS : Intr-adevăr, în frun
tea unei delegații de partid și gu
vernamentale, am efectuat în 1971 
o vizită în China, unde ne-am 
bucurat de o primire deosebit de 
cordială atît din partea conducăto
rilor de partid și de stat chinezi, 
cît și a poporului chinez. Aș dori 
să menționez că relațiile dintre 
România și R. P. Chineză, ca și 
dintre România și celelalte țări so
cialiste, se dezvoltă pe un drum 
foarte bun.

Din păcate, este adevărat, există 
o serie de divergențe între unele 
țări socialiste, ceea ce are, fără în
doială, repercusiuni negative asu
pra dezvoltării și creșterii influen
ței socialismului în lume, în ge
neral asupra luptei pentru o lume 
mai dreaptă, mai bună, pentru 
pace. România s-a pronunțat și se 
pronunță cu hotărîre pentru depă
șirea acestor divergențe, pentru 
întărirea colaborării și unității tu
turor țărilor socialiste, considerînd 
că actualele divergențe sînt vre
melnice, că ele pot și trebuie să fie 
înlăturate. In acest sens, conside
răm necesar să se pornească de la 
respectarea dreptului fiecărui po
por de a-și elabora politica în con
strucția socialismului corespunză
tor condițiilor istorice, sociale și 
naționale concrete și, totodată, să 
se pornească de la ceea ce unește 
țările socialiste — țelul făuririi 
unei orînduiri noi, interesul de a 
asigura progresul economic, social 
al fiecărei țări. De aici și necesi
tatea întrajutorării țărilor socia
liste, a participării lor la lupta 
pentru pace, pentru destindere și 
colaborare internațională. Pe acest 
drum apreciem că se poate ajunge, 
pînă la urmă, la depășirea diver
gențelor și refacerea unității țări
lor socialiste.

ÎNTREBARE : In ce măsură 
conferința pentru securitate 
europeană poate să atenueze

Combinatul chimic Borzești

Hărnicie, rezumate pe măsura ei
BORZEȘTI. — Aici, in urmă cu 

un deceniu, a fost realizată prima 
șarjă de cauciuc sintetic românesc. 
Chimiștii l-au numit concis și ex
presiv, CAROM. Un scurt bilanț, 
in ajunul acestui jubileu : toate 
instalațiile uzinei de cauciuc sinte
tic și-au atins și depășit cu mult 
capacitatea proiectată. Valoarea 
producției globale este astăzi de a- 
proape 15 ori mai mare decit cea 
obținută in anul inaugural. în car
nețelul inginerului Nicolae Tonoiu, 
directorul uzinei, se pot vedea con
semnate, pe fiecare an în parte, 
toate cele peste o jumătate de mi
lion de tone de cauciuc sintetic 
produse aici. Numai din cauciucul 
dat peste plan în acest deceniu se 
pot confecționa anvelope pentru 
circa 200 000 de autocamioane. De 
la începutul anului și pină acum, 
colectivul uzinei a realizat, peste 

încordarea în Europa și ce rol 
pot îndeplini in cadrul acestei 
conferințe două țâri cu regi
muri social-politice diferite, 
cum sînt Italia și România ?

RĂSPUNS : După cum se știe, în 
ultimii ani s-au obținut unele re
zultate pozitive în atenuarea încor
dării din Europa — ca de altfel în 
întreaga lume — s-au realizat pași 
pe calea unei colaborări mai largi 
între țările europene cu orînduiri 
sociale diferite. Aceste rezultate au 
făcut posibilă și reuniunea pregă
titoare de la Helsinki, obținerea 
unor rezultate pozitive în cadrul 
lucrărilor ei, ceea ce ne dă temeiul 
să apreciem că încă în vara aces
tui an se va putea ține conferința 
general-europeană.

Apreciem că conferința general- 
europeană va putea exercita o in
fluență puternică în dezvoltarea 
relațiilor de colaborare viitoare, 
stabilind principiile care să stea la 
baza acesteia, dînd astfel mai mul
tă încredere și securitate fiecărei 
națiuni. Extinderea colaborării e- 
conomice, științifice, culturale și 
de altă natură va impulsiona, fără 
îndoială, cursul destinderii, va 
pune bazele unei păci îndelungate 
în Europa.

Considerăm că fiecare stat eu
ropean, fiecare țară care va parti
cipa la conferință, mare sau mică, 
indiferent de orînduirea socială și 
politică, poate și trebuie să parti
cipe activ la realizarea acestor o- 
biective. De altfel, la Helsinki, în 
desfășurarea lucrărilor de pînă 
acum, s-a evidențiat cu putere 
rolul și contribuția pe care o poate 
aduce fiecare stat în soluționarea 
problemelor complexe ale securi
tății și colaborării în Europa. în 
acest cadru, considerăm că și con
tribuția Italiei și României poate 
fi importantă.

De altfel, aș dori să menționez 
că țările noastre conlucrează strîns 
în direcția înfăptuirii obiectivelor 
securității europene, inclusiv la 
Helsinki, și sper că ele vor conlu
cra și mai activ pentru instaurarea 
în Europa a unei securități reale 
pentru toate statele, a unei colabo
rări largi și fructuoase.

ÎNTREBARE : Care este pă
rerea dumneavoastră despre 
eforturile îndreptate spre re
ducerea încordării militare în 
Europa, aceasta și in legătură 
cu conferința pentru reduce
rea forțelor militare ?

RĂSPUNS : Vorbind despre 
securitatea europeană, trebuie să 
avem în vedere și măsuri cores
punzătoare de reducere a încordă
rii militare, de dezarmare. Aceasta 
presupune luarea unor măsuri con
crete pentru reducerea și. pînă la 
urmă, retragerea definitivă a tru
pelor străine în granițele naționale, 
reducerea a înseși trupelor națio
nale și a armamentelor naționale, 
precum și adoptarea altor măsuri 
de dezangajare militară. Nici nu se 
poate concepe o securitate reală 
fără măsuri hotărîte în direcția 
dezangajării militare, a dezarmării. 
Din păcate, în această privință, 
trebuie să spunem, s-a făcut pu
țin. Apreciem că trebuie să se de
pună eforturi mai mari în această 
direcție.

Vorbind despre conferința de la 
Viena, pentru reducerea armelor și 
trupelor, trebuie să spun că obiec
tivele ei sînt limitate. Noi apre
ciem că în cadrul acestei confe
rințe trebuie să fie ascultate păre
rile tuturor statelor europene, 
chiar dacă acordurile care se vor 
realiza privesc numai țările din 
centrul Europei, deoarece orice 
măsuri de reducere a armelor și 

prevederile planului, 1517 tone de 
cauciuc sintetic.

In decursul acestui deceniu, spe
cialiștii uzinei au realizat 11 tipuri 
de cauciuc sintetic cu caracteristici 
tehnico-economice superioare. Din
tre acestea, șapte se fabrică in mod 
curent, in cantități industriale. A- 
mintim cauciucul cu ulei, folosit la 
fabricarea anvelopelor, cauciucul 
alb, rezistent la lumină, care poate 
fi realizat în diferite culori și fo
losit la fabricarea obiectelor de uz 
casnic, și „CAROM - 1 508“ —
un cauciuc rezistent la șocuri, folo
sit îndeosebi in industria maselor 
plastice. De curind, chimiștii de aici 
au început fabricarea pe scară in
dustrială a unui nou sortiment de 
cauciuc, denumit „CAROM — 60“.

Toate aceste cifre vorbesc despre 
hărnicia oamenilor care muncesc la 
Instalațiile și in secțiile uzinei, des

trupelor interesează, deopotrivă, 
toate statele.

In al doilea rînd, trebuie avut 
in vedere ca reducerea trupelor 
din anumite state sau dintr-o parte 
a Europei să nu ducă la deplasa
rea acestora în alte zone sau în 
alte state — ci să fie o reducere 
reală, efectivă.

România consideră necesar să 
se treacă la discutarea situației și 
din alte regiuni ale Europei. Tră
ind în Balcani, avem în vedere 
crearea condițiilor corespunzătoare 
pentru discutarea situației din a- 
ceastă zonă geografică, pentru 
realizarea unei înțelegeri între ță
rile acestei regiuni, care să ducă 
la dezangajare militară, la trans
formarea Balcanilor într-o zonă a 
colaborării pașnice, fără armament 
nuclear, fără trupe străine și fără 
baze militare.

ÎNTREBARE: Ce credeți 
despre conflictul arabo-israe- 
lian și în ce mod credeți că 
această problemă va putea fi 
soluționată ?

RĂSPUNS : România s-a pro
nunțat întotdeauna pentru o solu
ție politică în conflictul dintre ță
rile arabe și Israel. Apreciem că 
Rezoluția Consiliului de Securitate 
din 1967 oferă baza pentru a se 
ajunge la o soluție politică. Desi
gur, aceasta necesită ca toate ță
rile interesate să acționeze, să facă 
totul pentru a se evita ascuțirea 
conflictului, pentru a se evita noi 
acte de încordare. Este necesar să 
se treacă Ia retragerea tuturor tru
pelor israeliene din teritoriile ara
be ocupate, să se asigure securita
tea și independența tuturor state
lor și, totodată, să se soluționeze 
problema populației palestinene, 
asigurîndu-i-se condiții de viață 
pașnică, liberă, în concordanță cu 
năzuințele sale.

ÎNTREBARE : Domnule pre
ședinte, ne aflăm în ajunul 
vizitei dumneavoastră in Ita
lia, eveniment așteptat cu in
teres în țara noastră. Cum 
apreciați stadiul și perspecti
vele dezvoltării relațiilor ro- 
mâno-italiene ?

RĂSPUNS : Intr-adevăr, în cu- 
rînd, dînd curs invitației președin
telui Leone, urmează să vizitez 
frumoasa dumneavoastră țară. Aș
tept cu mult interes vizita, întâlni
rile cu conducătorii și oamenii po
litici ' italieriî, cu oameni de afa
ceri, cu reprezentanți ai opiniei 
publice italiene și sper că această 
vizită va contribui la o dezvoltare 
a colaborării viitoare dintre țările 
noastre. De altfel, trebuie să men
ționez cu satisfacție că actualmente 
relațiile dintre România și Italia 
se situează la un nivel bun, Italia 
ocupînd locul doi, dintre țările 
occidentale, în comerțul exterior 
al României. Cu toate acestea, sînt 
încă multe posibilități de amplifi
care a acestora. Sper că în cursul 
vizitei vom găsi căile și vom pune 
bazele pentru o colaborare mult 
mai largă în viitor. Acordăm o 
mare atenție dezvoltării atît a co
laborării economice, cît și a celei 
științifice și culturale între Româ
nia și Italia. Voi merge în Italia 
cu dorința de a pune bazele unei 
colaborări și mai largi în toate do
meniile de activitate, inclusiv de 
a găsi căile unei cooperări și mai 
intense în scopul înfăptuirii secu
rității în Europa, al statornicirii 
unei păci trainice în lume.

în încheiere, doresc să adresez 
poporului italian prieten cele mal 
calde urări de prosperitate și feri
cire, de succes în lupta pentru 
cauza progresului și păcii.

pre priceperea și strădaniile lor, de
puse, zi de zi, pentru a obține canti
tăți tot mai mari de cauciuc avind 
o calitate superioară. Eugen Bucin, 
Mihai Traian, Dorin Boldur, Iuliu 
Olteanu, Ilie Iordache. Radu Stoian 
— care in urmă cu un deceniu trăiau 
emoția primei șarje de cauciuc sin
tetic românesc— sint astăzi ingineri, 
maiștri, operatori chimiști de nădej
de ai uzinei. împreună cu ceilalți 
oameni de aici, ei au rezolvat multe 
probleme dificile ale producției, fă- 
cînd din cauciucul românesc un pro
dus cunoscut atit in țară, cit și peste 
hotare, in numeroase țări, printre 
care Uniunea Sovietică, Anglia, 
R.F. Germania, Japonia, Franța și 
altele.

Gh. DALTA 
corespondentul „Scînteii*
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MEMORIA ANULUI^ REVOLUȚIONAR 1848

Adunarea 
de la Bla j - 

izvor de 
inspirațieA in 

literatură
Suit demult incrustate în 

spiritul contemporanilor noștri 
— ca și in al înaintașilor — eve
nimentele istorice din cadrul 
revoluției române de la 1648, 
din cele trei Țâri Române. Pen
tru că acum sărbătorim cei 125 
de ani de la Adunarea Popu
lară de pe Cimpia Libertății din 
Blaj, ne propunem să amintim 
cite ceva din ceea ce a însem
nat oglindirea acestui eveniment 
în literatura acelor ani revolu
ționari.

Fără îndoială câ Adunarea 
Populară de pe Cimpia Liber
tății a marcat nu numai o eta
pă in cadrul desfășurării revo
luției pașoptiste, ci si un mo
ment cu adinei implicații poli- 
tico-sociale pe calea unirii Ță
rilor Române. Prezența la a- 
ceastă mare Adunare Populară 
revoluționară — unică pină 
atunci — a multor revoluționari 
din Moldova. (Alecu Russo, Al. 
1. Cu za. Ion Alecsandn. Gheor- 
ghe Sion) sau aceea a transilvă
nenilor revoluționari veniți din 
Muntenia (Florian Aron, A. Tre- 
boniu Laurian și alții), cum și 
a fruntașilor revoluției din 
Transilvania (Simion Bărnuțiu, 
Avram Iancu, George Barit. Pa- 
piu Ilarian, Ion Buteanu. Timo- 
tei Cipariu...). toți cărturari 
luminați. însuflețiți de crezul 
luptei pentru dreptatea socială 
și națională, a însemnat nu nu
mai participarea activă la un act 
de anvergură revoluționară, ci 
și un prilej de consemnare prin 
mijloace literare a acestui eve
niment. Astfel, menționăm pe 
Andrei Mureșanu, cu poezia „15 
MAI 1848". din care reținem : 
.... Dc azi libertatea și-amoarea 
frățeasca. In pieptul națiunii ’ 
române vor fii. ! Incit străne- \ 
potul, sciind s-o mărească, / 
Prin faptele sale etern vor în
flori*. Tot atunci Mureșanu a 
scris acel ..RĂSUNET" („DEȘ
TE APT A-TE ROMANE" !) care 
n-a rămas numai simplu vers 
de îndemn patriotic, ci, imbră- 
cat intr-o melodie dinamică, a 
constituit un. fel de imn națio
nal al revoluției din 1848 și a 
electrizat masele populare ce 
s-au ridicat la luptă in Bucu
rești, la 11 iunie.

Emigrat și el in Transilvania, 
Vasile Alecsandri exprimă în 
poezia „15 MAI 1S48“, publicată 
la Brașov, bucuria .... zilei de
înviere a românului poet“. El 
vede Adunarea de la Blaj — 
desigur intr-un cadru liric — ca 
un simbol al Unirii celor trei 
țări românești : ...„Fraților, nă
dejde bună ! Azi, sub cerul fără 
nori. : Libertatea, România, se- 
ntilnesc pe cimp de flori / Și- 
nnoiesc in fața lumii a lor veș- 
nică-nfrățire, / După o lungă, 
dureroasă și fatală despărțire".

Aceeași idee a Unirii — care 
s-a manifestat pe Cimpia Liber
tății de la Blaj și prin vestita 
lozincă „VREM SA NE UNIM 
CU ȚARA" ! — o exprimă Va
sile Alecsandri și in poezia „Ho
ra Ardealului" scrisă tot la Bra
șov in același an.

Prezent la Adunarea Populară 
de la Blaj, Alecu Russo incrus
tează, in Cugetările sale, imagi
nile păstrate de-a lungul zbu
ciumatei sale existențe. Mărtu
ria sa. îmbrăcată in hlamida pro
zei literare patriotice, evocă din 
plin acest important moment 
din cadrul revoluției de la 1848. 
Iată un fragment :... „Intr-un 
ținut al Ardealului se ivi, la 
1848, o zi frumoasă pe un cimp 
întins, unde 40 000 de români sta 
să asculte, sub aripile unui steag 
in trei culori, cuvintul inteli
genței ardelene. Moldoveni și 
munteni pribegi ai turburărilor 
din țări privesc cu bătaie de 
inimă adunarea oștită grămadă, 
cite grămadă, după satele și ți
nuturile de unde veniseră oa
menii. Un popor întreg, de ace
lași port, de aceeași limbă ca și 
a poporului nostru, sta măreț în 
lumina soarelui și printre su
mane se videa amestecate multe 
surtuce : aceste surtuce acope
rea piepturile tineretului de 
frunte ieșit din Blagiu și din 
școalele Ardealului, tineret cu 
mare curagiu șt mare iubire de 
neamul românesc".

în Suvenirurile 6ale, G. Sion 
descrie pe larg preambulurile, cit 
și Adunarea Populară de la Blaj, 
din 15 mai 1848. De altfel, in 
publicistica transilvană apar 
atunci o mulțime de poezii și 
mici povestiri, care reflectă in 
conținutul lor aceste eveni
mente. Ele pot constitui obiec
tul unei interesante cercetări de 
istorie literară, legată de con
semnarea moștenirii literare.

Puțin mai tirziu, ca un ecou 
al simbolului Adunării de pe 
Cimpia Libertății. Ovid Densu- 
șianu — cu al său „PE CIMPUL 
LIBERTĂȚII", cit și St. O. Iosif 
exprimă in versurile lor un 
sentiment nostalgic, ivit din do
rința retrezirii conștiinței revo
luționare. Și. desigur, un loc dis
tinct va ocupa evocarea in ver
suri și proză ale unor cunoscuți 
scriitori, ca și in creația popu
lară. a figurii mărețe a lui 
Avram Iancu.

In zilele noastre, scriitorii au 
marcat — in diferite genuri de 
manifestare — evenimentele din 
1848, redindu-le valoare revo
luționară în evocări, care subli
niază faptul că etapele revolu
ționare de la 1848 —ca aceea de 
la Blaj din 15 mai — cit și cele 
care au urmat pe calea Unirii 
și a creșterii forțelor de auto
determinare a poporului român, 
constituie o moștenire patriotică 
ce trebuie mereu consemnată.

Marea Adunare Populară de 
pe Cimpia Libertății a avut, și 
desigur va avea și in viitor, o 
largă reflectare in creația lite
rară din patria noastră.

Horia URSU
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Bărbați iluștri 
în marmura recunoștinței 

pe Cîmpia Libertății
AVRAM
IANCU

Textele scrise de mina 
lui Avram Iancu. marele 
tribun, sint puține. S-a 
rostit mai ales in fața 
mulțimilor. Cartea in 
care și-a scris el gindu- 
rile, idealurile. voința, 
minia. amărăciunea — 
sentimente care l-au în
cercat intr-o viață dra
matică — a fost sufletul 
poporului său, al oame
nilor simpli. Faptele, ges
turile, cuvintele sale au 
rămas întipărite in con
știința oamenilor, au de
venit pagini de legendă 
odată cu autorul lor. Este 
poate unul din puținele 
personaje ale istoriei, care 
a trăit să vadă născin- 
du-sc legenda ce avea 
sâ-i nemurească numele.

Născut in 1824, la Vidra 
de Sus, pe aceleași pla
iuri ale Apusenilor, fecior 
de iobag moț, ca și le
gendarul Horea, înainta
șul său in vreme, Avram 
Iancu avea să crească 
alături de codri, să în
vețe — de la brazi și de 
la oamenii locurilor — 
demnitatea, avea să-și 
sădească de fraged in su
flet dorința de libertate 
și adevăr, pe care le-a 
slujit apoi cu puternica 
sa personalitate, cu rara 
capacitate de organizator, 
cu darul, ce i-a uimit pe 
marii și înțelepții săi 
contemporani, de a se 
face ascultat, iubit și ur
mat de cel mulți. Pentru 
că le ințelegea graiul, ne
voile, pentru că trăia a- 
celași vis cu ei.

Tinăr fiind, ii ajuta cu 
sfaturi juridice pe iobagi; 
el. cel care cunoscuse a- 
suprirea, nedreptățile so
ciale și naționale și avu
sese drept carte de că- 
pătii „Cronica" lui Șincai. 
A rămas consecvent cu 
sine, militind in perma
nență pentru soluționarea 
problemelor sociale, na
ționale, pentru reforme 
democratice („eliberarea 
iobagilor era ținta vieții 
mele"). Era conștient că

s-a înrolat într-o luptă 
in care se cerea ținut sus 
steagul revoluției sociale 
și naționale, al reintegră
rii națiunii române in 
toate drepturile.

Prezența la adunările 
istorice de la Blaj, orga
nizarea moților care i-au 
sorbit cuvintul ce ii ajuta 
să ințeleagă țelurile re
voluționare, conștiința sa 
că împotriva nedreptăți
lor se cere acționat orga
nizat („să vâ faceți lănci 
și sâ vă îndreptați coa
sele", le-a cerut el oa
menilor, observind hăți
șul fără margini al eveni
mentelor din Transilvania 
lui 1848), luciditatea ma
nifestată aproape in toa
te împrejurările in timpul 
evenimentelor din revo
luție, precum și a celor 
ce au urmat după, con
tribuția remarcabilă la 
soluționarea marilor pro
bleme născute in viitoa
rea evenimentelor l-au 
impus ca unul din liderii 
intransigenți ai revolu
ției.

Drept ca oamenii din 
mijlocul cărora s-a ridi
cat, Avram Iancu și-a 
clădit in suflet un ideal 
— idealul dezrobirii ioba
gilor, indiferent de na
ționalitate, ținind „a face 
pace in țară și a apăra 
națiunea sa" — cum acria 
unei vestite comisii de 
anchetă. Intilnirile sale, 
în toiul evenimentelor, 
cu fruntași revoluționari 
români și maghiari, intre 
care și aceea cu Bălces- 
cu. evocată mai tirziu 
emoționant de acesta, 
participarea la toate ma
rile momente de delibe
rare din timpul eveni
mentelor revoluționare 
l-au impus in conștiința 
istoriei și ca pe un mare 
ginditor și strateg revo
luționar.

Avea să descopere mai 
tirzip cu amărăciune că 
imperiul austriac, prin 
înșelăciuni abile, folosise 
cu’ singe rece și ațițase

neînțelegerile dintre ro
mâni și maghiari, dez- 
binind forțele revoluției 
pentru a se apăra pe sine, 
neezitind să apeleze la 
ajutorul țarului atunci 
cind amenințarea se arăta 
prea mare. Avea să des
copere, bătind drumurile 
Vienei, ca și Horea altă
dată, că la auzul celor 
mari pătrund greu dure
rile celor mulți. In stilul 
său scurt, drept ca omul 
însuși, declara într-un 
memoriu că : „poporului 
îi este indiferent dacă ab
solutismul este austriac 
sau maghiar ; poporul nu 
poate fi ciștigat cu făgă
duieli deșarte și tero
rism". Iar cind, după re
voluție — venit la Viena 
să pledeze cu prestigiul 
său pentru soluționarea 
în virtutea adevărului is
toric a problemelor Tran-r 
silvaniei — i se va pro
pune să fie decorat, tri
bunul conducător, care 
altădată îndemnase mul
țimea la acțiune doar cu 
cuvintele „No, hai 1“ iar 
mulțimea îl urmase, va 
declara cu mindrie câ 
n-are nevoie de jucării, 
că „mai intii trebuie'să 
fie decorată națiunea sa

eu îndeplinirea făgăduie
lilor".

Dezamăgit, retras in 
sine să plingă fără a fi 
văzut mihnirea de a nu 
se fi realizat înflăcăratele 
sale vise, de a și le fi 
știut, in mare parte, a- 
minate, Avram Iancu va 
mai trăi pină in 1872, pe- 
regrinind, fără a-și afla 
locul, pe potecile munți
lor, bătind la porțile 
prietenilor, mut de du
rere. Iși rostea mai des 
fluierului și mai arare 
oamenilor marele chin 
care-i zbuciuma sufletul. 
Și urca, trăind, în legen
dă. Poporul ii zidea un 
monument viu in inima 
sa, il așeza in cintece, 
semn de cinstire pentru 
patriotismul său, pentru 
sufletul de mare revolu
ționar, pentru caracterul 
drept și neînduplecat. Oa
menii știau, istoria o de
cretase, că 
moților și 
neînfricatul

Iancu, craiul 
al munților, 
revoluționar

și patriot, avea să trăias
că cit timp va dăinui po
porul său. Că avea să 
trăiască mereu.

Nicolae DRAGOȘ

EFTIMIE
MURGU

între revoluționarii 
transilvăneni de la 1848 
Eftimie Murgu a fost 
dintre cei cu o viață mai 
agitată, mai primejduită 
pentru radicalismul său și 
cu o activitate care a se
mănat și răspindit larg 
ideile revoluției. Este 
pentru Banat ceea ce au 
fost Avram Iancu și Băr- 
nuțiu pentru Ardeal sau 
Bălcescu pentru Munte
nia.

Se născuse la Rudărie, 
in județul Caraș-Severin, 
la 1805. deci la trei ani 
după Eliade Rădulescu. 
Făcind studii strălucite 
iși ia la Pesta doctoratul 
in drept și filozofie și 
devine mai intii juriscon
sult aici. La 1834 are cea 
dinții ciocnire gravă cu 
autoritățile pentru ideile 
sale revoluționare și e si
lit să se refugieze la Iași, 
unde intră in corpul de 
profesori ai Școlii Vasi- 
liene. înființindu-se la 
1835 Academia Mihăilea- 
nă. Murgu e chemat la 
catedra de filozofie, insă 
după un an, autorită
țile țariste, care in urma 
tratatului de la Adriano- 
pole (1829) aveau in ad
ministrație Principatele, il 
expulzează sub stare de 
arest la Sibiu. Ajuns din 
nou in Principate, la 
București nu mai e pri
mit la un institut de stat 
și dă lecții particulare, 
tot de filozofie. Bălcescu 
e intre discipolii lui in 
această epocă. Alături 
de Bălcescu e și el 
in conspirația de la 
1840 a lui Dimitrie Fili- 
pescu, și odată cu ei e 
arestat și condamnat. în 
timp ce mai tinerii săi 
discipoli rămin să ispă
șească la Mărgineni visul 
lor revoluționar. Eftimie 
Murgu, ca cetățean al

__________________________

imperiului austro-ungar. e 
din nou si-lit să părăseas
că Principatele române. 
El revine deci in județul 
său Caraș-Severin și se 
stabilește la Lugoj unde, 
pină la 1848, desfășoară o 
excepțională activitate. 
Țelul său era o mișcare 
revoluționară românească, 
unită cu cea maghiară și 
cu cea a altor popoare din 
imperiu. In „Liga egali
tății", care luase ființă 
pentru a susține această 
idee, Murgu a activat 
alături de Petofi Sandor, 
cunoscutul revoluționar 
maghiar, căzut eroic in 
luptele armate din 1849.

Ideile sale l-au făcut 
larg cunoscut in toată 
Transilvania și condu
cătorii marii ridicări 
populare din 1848 l-au 
chemat să prezideze o 
adunare ce avea să 
se țină la 214 mai pe 
Cimpia Libertății de lingă 
Blaj. Murgu era însă a- 
tunoi in Lugojul său 
unde organizează a doua 
zi, deci odată cu deschi
derea Marii Adunări de 
la Blaj, din 3/15 mai, o 
demonstrație asemănătoa
re, Ia care participă pes
te o mie de oameni. Este 
momentul începutului 
mișcării revoluționare in 
Banat. Țelul unirii revo
luționarilor din imperiu 
intre ei, și a românilor 
transilvăneni, ridicați la 
1848, cu cei din Principa
te, il însuflețește ca pro
gramul său suprem. Lui 
Bălcescu, care-i scria fos
tului său dascăl despre 
mersul lucrurilor la Bucu
rești, Murgu îi răspunde: 
„Eu, frate, să știi că am 
plîns de bucurie cind am 
luat știre despre triumful 
libertății în România..."

Arestat împreună cu

i 11

i cinema
i ____________________________

• Ceața : GLORIA — 8; 11,15;
1 13,30; 16; 18.15; 20,30. FLAMURA —
1 8; 11,15; 13,30: 16; 18,15; 20.30.
I a Eolomea : CENTRAL — 9.30;
> 12; 15: 17,30; 20,15.
t • Drumurile bărbaților : LUMI-
’ NA — 9; 11.15; 13,30; 16: 18,30:
( 20.45.
’ > Cind legendele mor : SCALA
i — 8.30; 11; 13.30; 10; 18.30; 21.
’ BUCUREȘTI — 9: 11.15; 13,30;
l 16,30; 18,45; 21. la grădină — 20.
’ STADIONUL DINAMO — 20.
\ > Clasa muncitoare merge in pa-
I radis : CAPITOL — 9; 11,15; 13.30;
\ 16; 18,30; 21. la grădină — 20.

conducătorii revoluției 
maghiare și condamnat la 
moarte. în septembrie 
1849, de către „tribuna
lele de singe", i se co
mută pedeapsa în patru 
ani de temniță, aceasta 
numai pentru că autori
tățile de la Viena urmă
reau o anumită politică 
spre a-i învrăjbi în con
tinuare pe români și ma
ghiari. In alt chip, soarta 
sa e asemănătoare cu a lui 
Iancu. Insurgentul revo
luționar care fusese Ef
timie Murgu trăiește o 
tragică decepție, după 
infringerea mișcării. Se 
va stinge la 8 mai 1870, 
la Budapesta, după ce 
restul vieții va rămîne 
mai curind izolat de fra
ții săi, cărora le fusese, 
într-o vreme, unul din
tre cei mai înflăcărați 
tribuni și conducători. 
Perioada sa de strălucire 
a fost aceea de un de

ceniu și jumătate cit au 
durat pregătirea și des
fășurarea revoluției de 
la 1848, atunci a fost in
tegrat in marele curent 
de idei al redeșteptării 
naționale, a avut legă
turi cu protagoniștii spi
ritualității românești din 
toate provinciile, a scris 
lucrări despre latinitatea 
românească, a cules — 
împreună cu loan Kriza 
— cintece folclorice, fiind 
primul care publică me
lodii in notația moder
nă (Buda, 1830). în cu
prinsul unei lucrări unde 
el combătea teza că ro
mânii n-ar avea o as
cendență latină.

Eftimie Murgu, în anii 
de culminație a’ puterii 
sale spirituale, s-a dă
ruit integral revoluției, 
afirmindu-se ca unul din 
marii ei eroi.

Mihal GAFIȚA

• Ciprlan Porumbescu : PATRIA
— 10; 13,30; 17; 20,30.
• Pe aripile vlntulul : LUCEA
FĂRUL — 10; 14,30; 19. la grădină
— 20. FESTIVAL — 9,30; 14; 18,45, 
la grădină — 20. FAVORIT — 10; 
14,30; 19.
A Veronica : DOINA — 9.30; 11,30; 
13,45; 16; 18; 20,15. GIULEȘTI — 
16; 18; 20, MIORIȚA — 9; 11.15: 
13,30: 15,45; 18; 20,15.
• Odiseea generalului Jose : 
TIMPURI NOI — 9—18 In conti
nuare.
• Program de filme documenta
re : TIMPURI NOI — 20,15.
• Fata bâtrlnă : EXCELSIOR — 
9; 11,15; 13,30; 16; 18.15; 20,30, 
GRADINA SELECT — 20.
• Acea pisică blestemată : ME
LODIA — 9; 11,15; 13,30: 16; 18,30; 
20,45, MODERN — 8,45: 11: 13.30: 
16; 18,30; 20.45, la grădină — 20. 
ARENELE ROMANE — 20.

• Adio, Petersburg : POPULAR 
— 15.30; 18: 20,15.
• Statornicia rațiunii — 10; 12: 
14, Medalion Stan șl Bran — 16,30: 
CINEMATECA (sala Union).
• Grăbiți apusul soarelui : BU
ȘEȘTI — 9; 12.30; 16; 19,30, la 
grădină — 20. TOMIS — 9,30; 
12,30: 16; 19,15, la grădină — 20.
© Frontul nomad : RAHOVA — 
15,30; 18; 20,15.
• Ce se intlmplă, doctore ? : 
GRIVITA - 9; 11,15; 13.30; 16; 
18,15; 20,30.
• Neamul Șoimăreșlilor : PRO
GRESUL — 15,30: 19.
• Nici un moment de plictiseală : 
DACIA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20.30, FLOREASCA — 15.30; 18;
20.30.
• Raportul agentului 36 : MUN
CA — 15,30; 18; 20,15.
• Drumul spre Vest : INFRA-
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al revistei

„VIITORUL 
SOCIAL'

Numărul se deschide cu artico
lele : „Dimitrie Cantemlr — pre
cursor al sociologici românești", 
de OVIDIU BĂDTNA, „Despre 
politico iu domeniul științei", de 
ȘTEFAN GEORGESCU, „Socio
logia politică : orientări șl sar
cini actuale", de OVIDIU TRĂS
NEA, „Omul In relațiile sociale", 
de PETRU PINZARU. Sub titlul 
„ȘTIINȚA CONDUCERII" sint 
reunite articolele : „Dimensiunea 
social-polltlcă a științei conduce
rii", de SERGIU TAMAȘ șt „A- 
bordarea multidlscipllnară a or
ganizării structurale a unităților 
industriale", de OVIDIU NTCO- 
LESCU. în continuare, la rubri
ca „METODOLOGIA ȘTIINȚE
LOR SOCIALE’ sint publicate 
articolele : „Modelarea dinami
cii sistemelor sociale", de MIR
CEA ȘILEȚCHI șl „Aplicații ale 
analizei de conținut", de LIVIU 
DAMIAN. Rubrica ..CERCETĂRI 
DE TEREN” cuprinde articolele : 
„Cercetarea sociologică și efi
ciența activității dc informare și 
educare socialistă a maselor", de 
ION DRAGAN, ION CONSTAN- 
TINESCU și MARIA GHIȚA, „Mo
bilitatea socială și mobilitatea te
ritorială a populației din zona 
Argeș", de ANDREI STANOIU. 
„Navctismui și adaptarea la mun
ca Industrială", de SEPT1MIU 
CHELCEA, „Efecte sociale ale lo
cuirii in noile blocuri", de NA
TALIA DAMIAN, șl „Motivarea 
alegerii meseriei", de N. JUR- 
CAU și I. LATIȘ. Articolele „în
registrarea selectivă a populației 
stabile in orașul București", de 
FLORICA DUMITRU șl „Socio- 
grafie și sociologie. O grupă de 
probleme din depresiunea car
patică Bran", de ION CLOPOȚEL, 
formează conținutul rubricilor 
„DEMOGRAFIE" șl, resoectlv, 
„DIN VIAȚA SOCIALA A COMU
NELOR".

în continuare. în cadrul ru
bricii „PROGNOZA ȘI PLANIFI
CARE SOCIALA" este inserat ar
ticolul „zlmenajarea teritoriului 
ca prognoză Integrată", de MI
HAI C. BOTEZ și GR. DIACO- 
NESCU. Sub titlul „SOCIOLOGIA 
CULTURII, ARTEI ȘI LITERA
TURII" sint publicate articolele : 
„Mass-medla și cultura de masă", 
de RODICA TOPOR. „Personali
tate, stil de muncă, stil de via
ță", de HARALAMB CULEA și 
„Sociologie șl teorie literară. Re
lații de metodă", de SILVIAN IO- 
SIFESCU.

Actualul număr conține, de a- 
semenea, rubricile ,,COMENTA
RII", „VIAȚA ȘTIINȚIFICA IN
TERNA ȘI INTERNAȚIONALA", 
RECENZII, NOTE DE CĂLĂTO
RIE, precum șl „PAGINILE CI
TITORILOR".

t V

PROGRAMUL I

9,00 Curs de limba franceză.
9,30 Prietenii Iul Așchiuță — emi

siune pentru preșcolari.
10,00 Telex.
10,03 Program de muzică populară. 

Ansamblul „Rapsodia româ
nă".

în jurul orei 10,30 —Trans
misiune directă de la Blaj, 
de la adunarea populară or
ganizată pe Cimpia Libertății 
cu prilejul împlinirii a 125 de 
ani de la Revoluția din 1848 
în Transilvania.

16,00 — 17,00 Teleșcoală
17.30 Emisiune In limba maghiară.
18.30 Telex.
18.40 Univers beethovenian — film 

de educație muzicală.
19,05 Artă plastică. „Pro museo" — 

pledoarie pentru un muzeu 
de artă contemporană româ
nească.

19.20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal.
20.15 Cintecul săptămînll «
20.20 „Omul de Ungă tine" — 

Elena Bucilreșteanu.
20,35 Comici vestiți al ecranului : 

Charlie Chaplin.
21,25 Tinerii despre ei Înșiși • „A- 

cel elevi minunați șl uzina 
lor” o Nuntă utecistă la 
Curtlșoara.

21,55 Imagini din Norvegia.
22.15 24 de ore • Din țările socia

liste.
22,45 Lumea de miine. Biocron — 

reporta] despre aplicarea 
ritmurilor biologice la mă
rirea productivității In in
dustrie.

PROGRAMUL II

17.30 Agenda.
17.40 Pagini muzicale. Mozart.
13,10 Film serial pentru tineret : 

„Tunelul timpului”. Episodul | 
„Billy the Kid". t

19.00 Municipalitatea răspunde . 
bucureșteanului.

19.20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal.
20.15 Concertul orchestrei slmfonl- t 

ce a Radlotelevlzlunii. Dlrl- > 
jor Vaclav Smetacek (R. S. 
Cehoslovacă). Solistă Illnca 
Dumitrescu.

22.15 Teatru scurt : „Pariul" dc 
Ștefan Berclu.

__J

Primire la C. C. al P. C. R.
Tovarășul Dumitru Popescu, mem

bru al Comitetului Executiv, secretar 
al Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român, președintele Consi
liului Culturii și Educației Socialiste, 
a primit, miercuri dupâ-amiazâ, de
legația de oameni de teatru din 
U.R.S.S., condusă de Iuri Niklforo- 
vici Elcenko, ministrul culturii al 
R. S. S. Ucrainene, care participă 
la Festivalul dramaturgiei ruse și 
sovietice. Au fost discutate aspecte

ale dezvoltării culturii și artelor în 
România șl Uniunea Sovietică, pre
cum și ale colaborării culturale mul
tilaterale româno-sovietlce.

La intilnirea care s-a desfășurat 
într-o atmosferă cordială, tovărășeas
că au participat Ion Dodu Bălan și 
loan Jinga, vicepreședinți ai Consi
liului Culturii și Educației Socialiste.

A fost de față V. I. Drozdenko, 
ambasadorul U.R.S.S. la București.

Cu prilejul Festivalului dramaturgiei 
ruse și sovietice

Ambasadorul Uniunii Sovietice la 
București, V. I. Drozdenko, a oferit 
miercuri după-amiază un cocteil cu 
prilejul Festivalului dramaturgiei 
ruse și sovietice.

Au participat Dumitru Ghișe și 
Ion Dodu Bălan, vicepreședinți ai 
Consiliului Culturii și Educației So
cialiste, funcționari superiori din 
Ministerul Afacerilor Externe, oa
meni de teatru și alți oameni de 
cultură.

☆
Membrii delegației culturale din 

U.R.S.S., prezenți la Festivalul dra
maturgiei ruse și sovietice desfășu
rat in țara noastră, s-au intilnit 
miercuri, la sediul Asociației oame
nilor de artă din instituțiile teatrale 
și muzicale, cu dramaturgi, regizori, 
actori, critici de teatru bucureșteni.

In cuvintul său de salut, artista 
emerită Dina Cocea, vicepreședinte 
al A.T.M., a subliniat succesul de 
care s-a bucurat Festivalul dramatur
giei ruse și sovietice, interesul cu 
care a fost primit de publicul româ
nesc.

într-un spirit deschis, sincer, par- 
ticipanții la intilnire au făcut un 
util schimb de păreri cu privire la 
unele probleme de actualitate din do
meniul teatrului, al artei in general.

Conducătorul delegației culturale 
sovietice, I. N. Elcenko, ministrul 
culturii al R.S.S. Ucrainene, a arătat 
că atit Festivalul dramaturgiei româ

nești organizat recent în U.R.S.S., dt 
și festivalul organizat in România al 
dramaturgiei ruse și sovietice pot fi 
considerate ca o etapă foarte activă, 
interesantă a ceea ce s-a făcut și se 
va face pe linia aceasta a cunoaș
terii reciproce a fenomenului teatral. 
Plecăm din România — a spus cl — 
cu impresii foarte puternice și în
deosebi cu convingerea că există., in 
rindul publicului, ca și al oamenilor 
de teatru, un interes deosebit pentru 
literatura dramatică rusă și sovietică. 
Doresc să mulțumesc tuturor priete
nilor români pentru ceea ce s-a rea
lizat in acest sens și îmi exprim, tot
odată, convingerea că, continuind n- 
semenea acțiuni, împlinim speranțele 
spectatorilor noștri, aducem folos 
cauzei noastre comune.

După ce a subliniat că o caracte
ristică esențială a lumii contempora
ne este nevoia de dialog in toate do
meniile de activitate, Ion Dodu Bă- • ’ 
lan, vicepreședinte al Consiliului 
Culturii și Educației Socialiste, a 
arătat că cele două festivaluri au 
confirmat, incă o dată, rolul pe care 
teatrul, ca Instrument al progresului, 
slujitorii săi il dețin in fluxul con
tinuu de valori spirituale intre cele 
două țări. Festivalurile s-au dovedit 
acțiuni fructuoase, care contribuie 
la mai buna cunoaștere reciprocă, la 
adincirea prieteniei intre poporul ro
mân și popoarele sovietice.

(Agerpres)

„C E R T A“
Filmul „Ceața." se 

înscrie printre reali
zările cinematografiei 
noastre consacrate e- 
vocării anilor grei și 
eroici ai luptei revo
luționare ilegale. Re
centa producție a Ca
sei de filme nr. 1 a- 
duce in prim plan ac
tivitatea unui grup de 
comuniști care — in 
perioada premergătoa
re insurecției armate 
de la 23 August 1944
— avea sarcina de a 
organiza acțiuni de 
sabotaj împotriva ma
șinii de război hitle- 
riste. Scenariul — 
scris de Alexandru Și- 
perco, în colaborare 
cu Vladimir Popescu- 
Doreanu. regizorul 
noului film — propune 
o imagine a vieții și 
luptei militanților re
voluționari văzută „din 
interior", prin prisma 
unor împrejurări deo
sebite, menite să pună 
intr-o lumină releva- 
toare tăria morală și 
renunțările, și abnega
ția eroilor principali
— eroi anonimi ai bă
tăliei antifasciste con
duse de Partidul Co
munist Român.

Primele secvențe re
memorează represiu
nile sălbatice dezlăn
țuite de Siguranța an- 
tonesciană. O serie de 
arestări și descinderi 
par să indice câ prin
tre membrii grupu
lui de revoluțio
nari s-ar fi strecurat 
un informator al Si
guranței. Titlul filmu
lui — Ceața — se re
feră la atmosfera ne
buloasă care se in
staurează treptat, ca 
urmare a acestei si
tuații, la circumstan
țele care fac ca bănu
ielile să planeze asu
pra unuia sau altuia 
dintre militanți — in 
condiții cind orice în
călcare a regulilor 
stricte ale conspirati
vității avea drept 
consecințe „căderea" 
si condamnarea la 
moarte a unor tova
răși. Construită pe 
aceste elemente de 
„suspans". acțiunea 
urmărește în paralel 
evoluția raporturilor 
dintre membrii grupu
lui de ilegaliști și „jo
cul" abil al Siguran
ței, care intîrzie deli
berat arestarea comu
niștilor aflați sub ur
mărire, cu scopul de a 
descoperi filiera legă
turilor și a ajunge ast
fel spre centrul mișcă
rii revoluționare. Din
tre aceste două pla
nuri ale evocării, pri
mul ni s-a părut a fi 
mai împlinit. mai 
convingător.

Păstrindu-se în limi
tele de gen ale fil
mului „de acțiune", 
regizorul Vladimir Po- 
pescu-Doreanu a în

drumat atent jocul 
echipei de interpreți. 
Actorul Toma Di- 
mitriu con turea- 
ză personalitatea „Pro
fesorului" (conducăto
rul grupului de comu
niști), insistind cu ma
tură sobrietate asupra 
conduitei morale a re
voluționarului de pro
fesie și evitind să ex
teriorizeze arderea lă
untrică a militantului 
confruntat cu eveni
mente de o gravitate 
extremă — de unde, 
poate, și rigiditatea a- 
parentă a acestui per
sonaj. Unul dintre cele 
mai luminoase roluri 
ale filmului ; Ioana 
(„tehnica" — o acti
vistă cu sarcini de 
mare răspundere in 
organizarea muncii 
ilegale) îi .prilejuiește

momente de e- 
moție dozate inteli
gent. care surprind 
deopotrivă curajul lu
cid al tinerei eroine și 
căldura sufletului ei.

Talentul și sensibili
tatea Adelei Mărcules- 
cu sint elocvent puse 
in valoare în rolul 
Paulei. Actrița su
gerează nuanțat starea 
de spirit a comunistei 
integre, asupra căreia 
planează o nedreaptă 
suspiciune, conturează 
convingător un carac
ter generos și demn. 
Firesc, ca de obicei, 
Emmerich Schaffer 
schițează un personaj 
care nu este ferit, to
tuși, de o anume li
nearitate, în timp ce 
Mircea Anghelescu 
răspunde cu bune 
mijloace solicitărilor 
rolului său, îndeosebi 
in prima jumătate a 
evocării. Vladimir Găi
tan creionează, în ro
lul dc mai mică întin
dere al tinărului care 
se sacrifică pentru sal
varea tovarășilor săi, 
un personaj bogat in 
sugestii.

Și de partea opusă 
a baricadei sint citeva 
personaje care se re
țin (notăm in primul 
rind relieful scurtei a- 
pariții a lui Liviu 
Ciulei sau autentici
tatea tipului creat de 
Theo Partish).

Dacă filmul are per
sonaje în genere bine 
individualizate, nu este 
mai puțin adevărat că 
asupra evoluției lor 
impietează intr-o mă
sură caracterul insufi

cient de edificator 
aii reconstituirii mo
mentului istoric. Pen
tru câ evocarea 
represiunilor poliție
nești. oricit de ve
ridice și de impresio
nante ar fi (iar sec
vența din închi
soare, cu executa
rea uteciștilor, este, 
intr-adevăr, impresio
nantă) nu poate prin 
ea însăși sugera între
gul tablou al realități
lor proprii acelor „ani 
negri" ai războiului și 
ocupației fasciste. Or, 
acest cadru social-is- 
toric (reper necesar 
pentru sublinierea prin 
imagine a mobilului 
acțiunilor revoluțio
nare evocate pe ecran) 
este abia schițat prin 
citeva detalii de vagă 
semnificație. Profesio- 
nalitatea operatorului 
Costache Ciubotaru, 
rezonanțele muzicii 
scrise de compozitorul 
George Grigoriu nu 
pot compensa această 
lacună. Intențiile re
giei sint uneori 
umbrite și de anumite 
aspecte neverosimile in 
desfășurarea narațiunii 
sau de unele soluții 
forțate (arestarea 
spectaculoasă a utecis- 
tului, cu automobilele 
negre care fac roată 
in jurul solitarului a- 
dolescent).

In ansamblul său, 
filmul „Ceața" are — 
în pofida scăderilor a- 
mintite — suficiente 
„atuuri" care-1 reco
mandă publicului, în
deosebi tinerei gene
rații. Ar fi potrivit ca 
organizațiile de tineret 
să inițieze vizionări 
speciale, filmul oferind 
posibilitatea angajării 
unor discuții intere
sante despre tradițiile 
revoluționare, patrioti
ce alș tineretului nos
tru.

Lupta ilegală a co
muniștilor este o 
temă generoasă și 
practic inepuizabilă, a 
cărei aprofundare 
deschide cineaștilor 
orizontul unor creații 
cu ample rezonante in 
conștiința omului de 
azi. Stimularea in 
continuare a investi
gării acestei perioade, 
a realizării unor fil
me de înaltă ținută 
consacrate anilor e- 
roici ai ilegalității va 
spori contribuția ci
nematografiei la edu
carea revoluționară, 
patriotică a maselor 
largi. Faptul că in a- 
nul ce vine se împli
nesc trei decenii de la 
Eliberare aduce preg
nant in actualitate im
portanța acestei o- 
rientări tematice, edu
cative. a filmului ro
mânesc.

D. COSTIN

ȚIREA ÎNTRE POPOARE — 15,30; 
18; 20,15.
• Iakov Bogomolov : MOȘILOR
— 15,30; 18; 20,15.
• Organizația : PACEA — 15,45;
18; 20,15, GRADINA MOȘILOR
— 20.
• Țara sftlbatică : BUCEGI — 
15.30; 18; 20,30, la grădină — 20, 
DRUMUL SĂRII — 15,30; 18: 20.15.
• Lupul mărilor ; Răzbunarea : 
COTROCENT — 15,30; 19.
• Atentatul : LIRA — 15,30; 18; 
20,30, la grădină — 20.
• Zestrea : UNIREA — 15,30; 18; 
20,15, la grădină — 20,15.
a Cowboy : FERENTARI — 15,30; 
18; 20,15, GRADINA V1TAN — 20.
• Tecumseh : COSMOS — 15,30;
18; 20,15, ARTA - 15,30; 18; 20,15, 
la grădină — 20.
• O anchetă dificilă : VITAN — 
15,30; 18; 20,15.

teatre

Î, Radlotelevizlunea Romănă (stu- 
ioul din str. Nuferilor) : Con
cert simfonic. Dirijor : Vaclav 

Smetacek (R.S. Cehoslovacă). So
listă : Illnca Dumitrescu — 20.
• Opera Română : Frumoasa din 
pădurea adormită — 19,30.
• Teatrul de operetă : Contele de 
Luxemburg — 19,30.
a Teatrul National „I. L. Cara- 
glale” (sala Comedia) : Dulcea pa
săre a tinereții — 20. (sala Stu
dio) : Despre unele lipsuri, nea
junsuri și deficiențe iu domeniul 
dragostei — 20.

• Teatrul de comedie : Preșul 
— 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din bd. Schitu Mă- 
gureanu) : Valentin și Valentina 
— 20.
• Teatrul ,,C. I. Nottara” (sala 
Magheru) : Omul care... — 19,30.
• Teatrul Giulești ; Comedie cu 
olteni — 19,30.
• Teatrul „Ion Creangă" : Cele 12 
luni ale anului — 16.
• Teatrul dramatic din Ploiești 
(in sala Teatrului Mic) : Stilpii 
societății — 19,30.
• Teatrul „Țăndărică" (sala din 
Calea Victoriei) : Șoricelul și pă
pușa — io, Allgru și Ninigra — 
17. (sala din str. Academiei) : Un 
băiat isteț și un rege nătăfleț — 
15; 17.
o Studioul I.A.T.C. „I. L. Cara- 
giale” ; Vinătoarea de vrăjitoare 
— 20.

-1
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Solemnitatea înmînării unor înalte distincții
--- -------------- <

Cuvîntarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

BUCUREȘTI
Mulțumesc călduros Excelenței Voastre pentru felicitările și urările 

pe care ați binevoit a le adresa poporului laoțian si mie personal cu 
ocazia sărbătorii naționale a Regatului Laos.

SRI SAVANG VATTHANA
Regele Laos ului

(Urmare din pap. I)

cese tot mai mari în realizarea sar
cinilor ce le revin. (Aplauze).

Mă bucură, de asemenea, faptul 
că și colectivul Fabricii de timbre 
are rezultate bune in activitatea 
s®« c&’ fel ca Mi oamenii mun
cii din acest sector de activitate, 
din toate ramurile de altfel, depun 
eforturi pentru a contribui la rea
lizarea în bune condiții a cinci
nalului. Urez, de asemenea, acestui 
colectiv, comuniștilor, succese tot 
mai mari în activitatea lor. 
(Aplauze).

în ce privește institutul de arhi
tectură, dăm o înaltă apreciere re
zultatelor pe care le are în forma

(Urmare din pag. I)

Pentru contribuția adusă la in
dustrializarea tării $i particioarea 
activă a colectivului Uzinei de 
Domoe-Bucuresti la opera de con
s’ ruire a socialismului. cu prilejul 
aniversării a 90 de ani de activi
tate neîntreruptă, acestei vechi în
treprinderi bucurestene i-a fost 
conferit ..Ordinul Steaua Republicii 
Socialiste Romania11 clasa I.

Cu același prilej, pentru merite 
deosebite in opera de construire a 
socialismului și contribuția adusă 
la dezvoltarea uzinei de pompe, 
strungarului Ioniță T. Marin i-au 
fost conferite titlul de ..Erou al 
Muncii Socialiste" si medalia de 
aur ..Secera și Ciocanul11.

De la aceeași întreprindere, ing. 
D im it r ie Grecov a fost distins cu 
„Ordinul Steaua Republicii Socia
liste România11 clasa a Il-a. iar to
varășii Gheorghe V. Codin. sudor. 
Ion C. Dumitrescu, lăcătuș. Con
stantin V. Matache. turnător. Du
mitru V. Mușat. maistru turnător. 
Eugen Tiberiu Ioan L. Zarcula, 
inginer, au fost distinși cu „Ordinul 
Muncii1* clasa a Il-a. De asemenea, 
prin decret al Consiliului de Stat 
au mai fost conferite 31 de ordine 
și 80 de medalii unor muncitori, 
maiștri, tehnicieni, ingineri, eco
nomiști si funcționari de la Uzina 
de pompe-București.

întreprinderii poligrafice „Fabri
ca de timbre11 i-a fost conferit Or
dinul Muncii clasa I. pentru con
tribuția adusă la dezvoltarea indus
triei poligrafice si participarea ac
tivă a colectivului său la opera de 
construire a socialismului, cu pri
lejul aniversării a 100 de ani de 
la înființare.

De la această întreprindere, pen
tru merite deosebite în muncă, cu 
prilejul centenarului fabricii, au 
fost distinși cu „Ordinul Muncii11 
clasa a Il-a tovarășii Ion Gh. Du- 
mitrana, specialist gravor, Elena E. 
Iordan, director. IIie R. Nicolae, 
specialist corodor. De asemenea, 
prin decret al Consiliului de Stat 
au mai fost conferite 12 ordine și 
42 de medalii unor muncitori, 
maiștri, tehnicieni. ingineri și 
funcționari din cadrul Întreprinde
rii poligrafice „Fabrica de tim
bre".

Cu prilejul aniversării a 75 de 
ani de existență a invățămîntului 
superior de arhitectură, pentru con
tribuția adusă la formarea specia

rea unor serii întregi de generații 
de arhitecți. contribuției pe care 
aceștia o aduc la dezvoltarea țării, 
la realizarea unor construcții ce 
îmbină în mod armonios tradițio
nalul cu utilul, frumosul cu eco
nomicitatea.

Aș dori, de asemenea, să urez tu
turor profesorilor și studenților 
succese tot mai mari în activitatea 
lor. Aniversarea a 75 de ani de în- 
vățămînt de arhitectură să consti
tuie pentru ei un imbold de a ac
ționa pentru perfecționarea continuă 
a activității. Vă urez dumneavoas
tră, comuniștilor, succese tot mai 
mari în activitatea pe care o des- 
fâșurați. (Aplauze).

liștilor și la dezvoltarea școlii na
ționale de arhitectură. Institutului 
de arhitectură „Ion Mincu" din 
București i-a fost conferit „Ordinul 
Muncii11 clasa I.

Cu același prilej, pentru îndelun
gată și rodnică activitate didactică, 
științifică, practică și educativă, 
profesorilor universitari Mircea A. 
Alifanti și Grigore G. Ionescu le-a 
fost conferit titlul de „Profesor U- 
niversitar Emerit" ai Republicii So
cialiste România ; profesorilor uni
versitari Alexandru I. Cișmigiu, Ni
colae Gh. Lupu, Ștefan Petre P. 
Mănciulescu, Gheorghe Gh. Petraș- 
cu. Gheorghe 1. Simota, Gabriel 
Napoleon N. Sudan și conferenția
rului universitar Ton Eugen N. Ghi- 
ca — „Ordinul Muncii" clasa Il-a, 
iar conf. univ. Ludwig Teodor H. 
Staadccker a fost distins cu „Ordi
nul Meritul Științific" clasa a Il-a. 
Prin decret al Consiliului de Stat 
au mai fost conferite un număr de 
12 ordine și 8 medalii unor cadre 
didactice și salariați de la Institutul 
de arhitectură „Ion Mincu" din 
București.

Mulțumind conducerii de partid 
și de stat, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, pentru înaltele distincții 
acordate Uzinei de pompe și unor 
membri ai colectivului din cadrul 
întreprinderii. Dimitrie Grecov a 
spus : Folosim și acest prilej pentru 
a ne exprima încă o dată recunoș
tința noastră fierbinte pentru pre
țioasele indicații date de dumnea
voastră, tovarășe secretar general, 
cu prilejul vizitei de lucru in uzină, 
care au orientat colectivul spre pu
ternica mobilizare a tuturor resur
selor, menită sâ conducă la spori
rea eficienței fondurilor de investi
ții primite. Vă raportăm că pro
ducția de pompe a sporit in acest 
cincinal pină in prezent cu peste 
50 la sută, urmind ca pină in 1975 
ea să reprezinte de peste 2,5 ori 
nivelul anului 1971.

Vă asigurăm, mult stimate tova
rășe secretar general, că nu vom 
precupeți nici un efort, că vom face 
totul, muncind cu dăruire și pasiu
ne pentru îndeplinirea exemplară a 
sarcinilor ce ne revin, contribuind 
astfel la progresul și propășirea 
scumpei noastre patrii, Republica 
Socialistă România.

Exprimind, în numele întregului 
colectiv al Fabricii de timbre, cele 
mai calde mulțumiri conducerii 
partidului și statului, personal to
varășului Nicolae Ceaușescu, pen

încă o dată doresc să exprim 
convingerea conducerii partidului 
și statului că toți oamenii muncii 
din întreprinderile decorate astăzi, 
cadrele didactice și studenții de la 
institutul de arhitectură vor depu
ne toate eforturile pentru a con
tribui la înfăptuirea programului 
elaborat de Congresul al X-lea, de 
Conferința Națională, în vederea e- 
dificării societății socialiste multi
lateral dezvoltate, a ridicării bună
stării și făuririi fericirii întregului 
nostru popor.

Vă urez tuturor succese tot mai 
mari ! Transmiteți colectivelor 
dumneavoastră cele mai bune urări 
de sănătate și fericire ! (Aplauze).

tru înaltele distincții acordate, di
rectorul întreprinderii, Elena Ior
dan. a arătat, intre altele : Noi 
vedem in aceasta nu numai apre
cierea activității rodnice a colecti
vului fabricii noastre care, cu pa
siune, pricepere și migală a făcut 
din marca poștală românească un 
simbol miniatural al bogățiilor ma
teriale și spirituale ale poporului 
român, ci și o înaltă prețuire a 
muncii tuturor tipografilor din țara 
noastră, pusă in slujba promovării 
ideilor înaintate ale Partidului Co
munist Român, afirmării celor mai 
valoroase elemente ale culturii so
cialiste.

înaltele ordine cu care ați cinstit 
astăzi școala de arhitectură româ
nească și pe slujitorii ei, a spus 
arh. Cezar Lăzărescu, rectorul in
stitutului, ne umplu inimile de 
bucurie și mindrie.

Sărbătorind acum 75 de ani de 
viață a acestui Înalt for de cultură 
și știință, omagiem pe toți arhitec- 
ții țării care și-au adus contribuția 
la edificarea socialistă a patriei 
noastre, pentru că toți au învățat 
pe băncile acestei școli.

Studenții și profesorii Institutu
lui de arhitectură „Ion Mincu" nu
tresc gînduri de profundă recunoș
tință față de Partidul Comunist 
Român, față de dumneavoastră, to
varășe Nicolae Ceaușescu, pentru 
convingerile cu care ne-ați întărit 
în munca noastră de căutări per
manente, pentru succesele pe care 
le-am înregistrat ca urmare a 
orientării clare, a sprijinului moral 
și material de care ne bucurăm in 
permanență. '

în numele arhitecților țării, vă 
exprim întreaga recunoștință pen
tru înalta apreciere pe care ați 
dat-o arhitecturii românești și vă 
asigurăm că"ne vom strădui să du
cem și mai departe, pe trepte mai 
înalte, tradițiile acestei școli.

Felicitind pe cei decorați, a 
luat cuvintul tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU.

Cuvintele calde de felicitare a- 
dresate de președintele Consiliului 
de Stat au fost subliniate cu puter
nice aplauze.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu, Ion 
Gheorghe Maurer, ceilalți conducă
tori de partid și de stat s-au în
treținut apoi cordial cu cei deco
rați.

(Agerpres)

Primire la C. C. al P. C. R.
Tovarășul Ilie Vcrdqț, membru al 

Comitetului Executiv, al Prezidiului 
Permanent al C.C. al P.C.R., prim- 
vicepfeședinte al Consiliului de Mi
niștri, a primit, miercuri dupâ-amia- 
ză, delegația Uniunii Tineretului 
Muncitor Socialist (U.T.M.S.) din 
R. P. D. Coreeană, condusă de tova
rășul LI long Bok, președintele Co
mitetului Cenți al al U.T.M.S., care,

Primire la Consiliul de Miniștri
Tovarășul Virgil Trofin, vicepre

ședinte al Consiliului de Miniștri, 
a primit miercuri la amiază delega
ția Institutului de cercetări pentru 
comerțul interior din Cuba, condusă 
de Eugenio Rodrigucz Balari. direc
torul institutului, care se află în 
țara noastră pentru schimb de expe
riență și documentare.

In cadrul intrevederli au fost 
abordate probleme privind experien
ța țării noastre in cercetarea cererii 
populației, dezvoltarea bazei mate
riale a comerțului, precum șl schim

Cu prilejul vizitei delegației Uniunii Tineretului Muncitor

Socialist din R.P.D. Coreeană

Miting de prietenie
și solidaritate

La Muzeul de istorie a partidului 
comunist, a mișcării revoluționare 
și democratice din România a avut 
loc. miercuri după-amiază. un mi
ting de prietenie și solidaritate, pri
lejuit de vizita in țara noastră a de
legației Uniunii Tineretului Muncitor 
Socialist din R. P. D. Coreeană, 
condusă de Li long Bok, președintele 
C.C. al U.T.M.S.

Au participat numeroși muncitori, 
elevi și studenți din Capitală.

A fost de față Li Ho Zang, în
sărcinatul cu afaceri ad-interim al 
R. P. D. Coreene la București.

Mitingul a fost deschis de George 
Ghenoiu, prim-secretar al Comite
tului municipal București al Uniunii 
Tineretului Comunist.

A luat cuvintul Li long Bok. Fo
losim această tribună — a spus vor
bitorul — pentru a mulțumi C.C. al 
U.T.C. pentru prilejul ce ni l-a o- 
ferit de a vizita frumoasa ,dv. țară, 
de a aduce tineretului român un 
dălduros salut din partea Uniunii» 
Tineretului Muncitor Sobialist, a tu
turor studenților și tinerilor din 
R. P. D. Coreeană. Oaspetele a sub
liniat că vizita efectuată in Româ
nia reprezintă o contribuție la 
adinclrea prieteniei și colaboră
rii dintre cele două organizații, 
dintre tineretul țărilor noastre. In 
continuare, vorbitorul a exprimat 
sentimente de prețuire a mun
cii poporului român in făurirea 
societății socialiste multilateral dez
voltate. contribuția pe care gene
rația tînără o aduce la îndeplinirea 
sarcinilor trasate de Partidul Co
munist Român. Realizările obținute 
de poporul român sub conducerea 
Partidului Comunist Român, in frun
te cu tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
contribuie la întărirea potențialului 
tuturor țărilor socialiste, la crește
rea forței și influenței socialismului 
in lume.

în încheiere, oaspetele a arătat că 
poporul și tineretul coreean, sub con

la Invitația C.C. al U.T.C., face o vi
zită in țara noastră.

A luat parte tovarășul Ion Traian 
Ștefănescu. prim-secrotar al C.C. al 
U.T.C., ministru pentru problemele 
tineretului.

A fost prezent Li Ho Zang, însăr
cinat cu afaceri ad-interim al 
R. P. I). Coreene la București.

Intilnlrca s-a desfășurat intr-o at
mosferă caldă, prietenească.

bul de informații și colaborarea in 
domeniul comerțului dintre România 
și Cuba.

La primire, desfășurată intr-o at
mosferă cordială, au participat Ni
colae Bozdog. prim-adjunct al mi
nistrului comerțului interior. Radu 
Paul, directorul Institutului de 
cercetări comerciale.

A (ost prezent Jesus Mendizabal, 
prim-secretar al Ambasadei Repu
blicii Cuba la București.

(Agerpres) 

ducerea Partidului Muncii din Co
reea, in frunte cu tovarășul Kim Ir 
Sen, au transformat țara intr-un stat 
socialist, cu o economie înfloritoare.

Subliniind că vizita pe care o în
treprinde in țara noastră delegația 
Uniunii Tineretului Muncitor Socia
list din R. P. D. Coreeană se înscrie 
în contextul legăturilor de prietenie 
și solidaritate militantă, care unesc 
Partidul Comunist Român și Parti
dul Muncii din Coreea, popoarele ro
mân și coreean — legături bazate pe 
fundamentul trainic al principiilor 
marxist-leniniste și internaționalis
mului proletar — Ion Traian Ștefănes- 
cu, prim-secretar al Comitetului Cen
tral al Uniunii Tineretului Comunist, 
ministru pentru problemele tineretu
lui, a arătat că realizările clasei mun
citoare și tineretului coreean pe dru
mul construirii societății socialiste 
constituie pentru tineretul și poporul 
român un motiv de sinceră bucurie.

După ce a1 evocat vizita ihtrepirih- 
su iri anul 1971-în R. P. D. ’ Cbre^ână 
de delegația de partid și- gtFvernâ- 
mentală română, condusă de tova
rășul Nicolae Ceaușescu, întilnirile 
și convorbirile fructuoase avute cu 
tovarășul Kim Ir Sen ca fiind un 
moment de seamă in cronica relații
lor româno-coreene, vorbitorul a rea
firmat solidaritatea deplină și spriji
nul tineretului din patria noastră 
față de aspirațiile legitime ale tine
retului și poporului coreean de a trăi 
în mod liber și independent, într-o 
patrie unită și prosperă, exprimind 
convingerea că lupta dusă de-a lun
gul anilor pentru înfăptuirea unității 
națiunii coreene va fi încununată de 
succes. Vizita in țara noastră a de
legației U.T.M.S. din R. P. D. Co
reeană — a încheiat vorbitorul — a 
oferit posibilitatea realizării unor 
discuții fructuoase, a unor largi 
schimburi de informații și expe
riență.

(Agerpres)

ZIUA NAȚIONALĂ A NORVEGIEI

Maiestății Sale Regelui OLA V al V-lea
al Norvegiei

OSLO
Aniversarea Zilei naționale a Norvegiei îmi oferă plăcutul prilej de 

a vâ adresa cordiale felicitări și cele mai bune urări de fericire perso
nală, de pace și prosperitate pentru poporul norvegian.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat 

al Republicii Socialiste România

Excelenței Sale Domnului LARS KORVALD
Primul ministru al Norvegiei

OSLO 
Vă rog să primiți, Excelență, calde felicitări și cele mai bune urări 

cu ocazia Zilei naționale a Norvegiei.

ION GHEORGHE MAURER
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Socialiste România

Printre oamenii dîrzi 
ai fiordurilor

Străbătînd cu vapo
rul oricare din fiordu
rile Norvegiei, ele
ment geografic atit 
de caracteristic, nu 
poți să nu te gindești 
la oamenii care trăiesc 
pe aceste meleaguri. 
Cită muncă au depus 
pentru a croi drumuri 
în munți, a îndulci 
povirnișurile abrupte, 
a sili cascadele să ro
tească paletele cen
tralelor electrice ! încă 
de acum un mileniu, 
norvegienii erau ves
tiți ca navigatori 
iscusiți, pescari și vi- 
nători de balene în
cercați. Efortul stărui
tor, curajul și dîrze- 
nia au constituit tră
săturile caracteristice 
ale acestor oameni 
aspri, obișnuiți să în
frunte pieptiș greută
țile. Munca lor plină 
de abnegație a asigu
rat Norvegiei o temei
nică dezvoltare econo
mică, iar contribuția 
acestui harnic popor 
la îmbogățirea patri
moniului de valori 
materiale și spirituale 
al omenirii este re
marcabilă.

Dacă stai de vorbă 
cu norvegienii ai pri
lejul să auzi ase
menea afirmații care 
reflectă tot atîtea 
realități : „Avem pe 
cap de locuitor cea 
mai ridicată producție 
de energie electrică 
din lume...“. „Dispu

nem de o industrie 
electronică, electro- 
metalurgică și electro- 
chimică dezvoltată...", 
„în ce privește to
najul flotei comer
ciale ocupăm locul 
trei după Angfia și 
S.U.A....11.

Cu aceeași pasiune 
cu care iți înfățișează 
realizările dobindite

IMPRESII
DE CĂLĂTORIE

în permanenta lor în
cleștare cu forțele sti- 
hinice ale naturii, ur
mașii de azi ai vikin
gilor iți vorbesc des
pre trecutul luptei lor 
pentru dobindirea in
dependenței naționale, 
în 1814, in mica loca
litate Eidsvool de lin
gă Oslo, s-au adu
nat primii deputați 
aleși de popor și 
au adoptat Constituția 
Norvegiei independen
țe. In fiecare an, la 17 
mai, populația țării 
cinstește Ziua procla
mării Constituției — 
sărbătoarea națională a 
Norvegiei.

Animate de dorința 
de a trăi in pace și co
laborare cu toate sta
tele lumii, România și 
Norvegia dezvoltă pe 
plan bilateral rapor
turi de prietenie, ba

vremea
Ieri în țară : Vremea s-a răcit a- 

preciabil, exceptind regiunile sudice 
unde a rămas călduroasă. Cerul a 
fost variabil, mai mult acoperit in 
Moldova și Banat. După-amiază, în- 
norările s-au accentuat și in Crișa- 
na și zona subcarpatică a Olteniei și 
a Munteniei. Au căzut ploi tempora
re și sub formă de averse însoțite 
de descărcări electrice in nordul Ba
natului, munții Bucegi, in nordul și 
vestul Munteniei. Izolat, averse de 
ploaie s-au mai semnalat și in sud- 
vestul Transilvaniei, iar in munții 
Banatului a nins. Vintul a suflat 
slab, pină la potrivit, iar in partea 
centrală a Moldovei și in Bărăgan a 
prezentat intensificări temporare. 
Temperatura aerului la ora 14 oscila 
între 7 grade la Cimpulung Moldo
venesc, Avrămenî, Ceahlău Sat și 

zate pe egalitate In 
drepturi și respect re
ciproc. Acesta este ca
drul in care se intil- 
nesc interesele și pre
ocupările a două țări 
situate geografic in 
puncte opuse ale Eu
ropei, dar care sint vi
tal interesate in edifi
carea unui sistem de 
securitate și cooperare 
pe continent — dezi
derat comun tuturor 
națiunilor europene.

înscriindu-se in co
ordonatele unui curs 
ascendent, relațiile ro- 
mâno-norvegiene au 
fost fertilizate in ulti
ma vreme printr-un 
șir de contacte și vi
zite, prin diverse ac
țiuni dc colaborare in 
domeniul economic și 
politic. Recenta vizită 
in Norvegia a minis
trului de externe al 
României a pus in e- 
vidență existența unor 
largi posibilități de 
intensificare a rapor
turilor bilaterale în 
interesul ambelor po
poare, al păcii in Eu
ropa și in lume.

Apreciind dezvolta
rea pozitivă a relații
lor de prietenie și co
laborare cu Norvegia, 
poporul român trans
mite poporului norve
gian, de Ziua naționa
lă a patriei sale, sin
cere felicitări, urări de 
prosperitate și pace.

Gh. CERCELESCU

Rădăuți și 23 de grade la Calafat, 
Caracal,» Băileștl și Turnu-Mâgurele. 
în București : Vremea a înregistrat 
o ușoară răcire. Cerul mai mult se
nin în prima parte a zilei s-a aco
perit, spre seară, cînd a plouat’ sub 
formă de averse. Temperatura maxi
mă a fost de 23 grade.

Timpul probabil pentru zilele de 
18, 19 și 20 mai. în țară : Vremea va 
fi răcoroasă mai ales la începutul in
tervalului. Cerul va fi schimbător. 
Izolat se vor semnala averse de 
ploaie însoțite de descărcări electrice. 
La sfirșitul intervalului se vor sem
nala ploi de scurtă durată in regiu
nile din sud-vestul și vestul țării. 
Temperatura în scădere la început, 
apoi in creștere. Minimele vor fi cu
prinse intre 2 și 12 grade, izolat mai 
coborite la început, iar maximele 
intre 14 și 24 de grade. în Bucu
rești : Vreme răcoroasă la începutul 
intervalului. Cerul va fi temporar 
noros, favorabil aversei de ploaie. 
Vintul moderat. Temperatura în scă
dere la început, apoi in creștere.

Cronica zilei
Miercuri după-amiază a sosit la 

București Mas ti Jorio, ambasadorul 
extraordinar și plenipotențiar al Re
gatului Maroc in Republica Socialistă 
România.

★
Miercuri a fost semnat Ia Bucu

rești Planul de colaborare științifică 
pe perioada 1973—1975 intre Acade
mia Republicii Socialiste România, 
Academia de științe sociale și politice 
și Academia cehoslovacă de științe. 
Planul prevede colaborarea celor trei 
academii in domeniile matematicii, 
fizicii, chimiei, geografiei, științelor 
sociale, precum și schimburi de cadre 
pentru documentare, studii și spe
cializare. Din partea română docu
mentul a fost semnat de academician 
Șerban Țite.ca. vicepreședinte al A- 
cademiei Repuolicii Socialiste Româ
nia. praf. ur.lv. dr. Zoe Dumitrescu- 
Bușulenga, vicepreședinte al Acade
miei de Științe Sociale și Politice a 
Republicii Socialiste România, iar din 
partea cehoslovacă de acad. Vojtek 
Kello. vicepreședinte al Academiei 
Slovace de Științe. La solemnitatea 
semnării au fost de față membri ai 
Prezidiului Academiei Republicii So
cialiste România, academicieni, pre
cum și Miroslav Sulek, ambasadorul 
Cehoslovaciei la București.

Plenara Comitetului Național Ro
mân — U.N.I.C.E.F., ale cărei lucrări 
s-au desfășurat miercuri in Capitală, 
a dezbătut activitatea desfășurată 
pentru promovarea in rindurile tine
rei generații a ideilor păcii, priete
niei, respectului reciproc și înțele
gerii intre popoare. Cu același prilej, 
a fost aprobat planul de măsuri pri
vind intimpinarea Zilei internațio
nale a copilului — 1 Iunie — care 
prevede, intre altele, manifestări de 
solidaritate cu copiii lumii și acțiuni 
pentru stringerea de fonduri in vede
rea realizării obiectivelor U.N.I.C.E.F. 

(Agerpres)
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FOTBAL: ETAPA A XXIV-A

REZULTATE TEHNICE

UNIVERSITATEA CRAIOVA—SPORTUL STUDENȚESC 4—1 (1—0).
Au marcat : Țarălungâ (min. 32). Oblemenco (min. 66 și 84), Marcu 
(min. 68). iar pentru oaspeți Sameș (min. 71 — autogol).

UNIVERSITATEA CLUJ—STEAUA 0—0. Din echipa bucureșteanâ 
a lipsit internaționalul Dumitru.

STEAGUL ROȘU—JIUL 1—0 (0—0). A marcat Pescaru (min. 67) 
din penalti.

S.C. BACĂU—F.C. ARGEȘ 2—1 (0—1). Au marcat : Enescu (min.
60) și Mioc (min. 78) și respectiv Roșu. Din echipa piteșteană a lip
sit internaționalul Dobrin.

DINAMO—A.S.A. 2—0 (1—0). Au marcat : Cosma (min. 40) și Lu- 
cescu (min. 69). Din echipa bucureșteană a lipsit internaționalul Dinu.

U.T.A.—C.F.R. CLUJ 3—0 (2—0). Au marcat : Kuhn (min. 
xnlde (min. 42). Broșovski (min. 62).

F.C. PETROLUL—C.S.M. REȘIȚA 1—0 (0—0). A marcat
(min. 74).

5), Do-

Tudorie

SielianRAPID—F.C. CONSTANȚA 2—1 (0-4)). Au marcat : M.
(min. 76) Neagu (min. 88) și respectiv Oprea (min. 62). Rapldistul 
Marin Stelian a fost eliminat de pe teren.

In clasamentul golgeterilor conduce Oblemenco (Universitatea Cra
iova) cu 15 goluri marcate.

CLASAMENTUL

Campionatul se întrerupe; echipa națională 
se pregătește pentru un nou examen

In atenția vînătorilor 
și pescarilor sportivi

Asociația generală a vînătorilor și 
pescarilor sportivi înștiințează că oină 
la 23 iunie in apele de șes și din 
zonele de coline pescuitul sportiv 
este interzis la toate speciile in a- 
ceastă epocă de reproducere. La 
munte a început pescuitul.

A.G.V.P.S. recomandă, totodată, o 
intensificare a acțiunilor de comba
tere a dăunătorilor vinatului.

(Agerpres)

1. „U“ Craiova
2. Dinamo
3. C.F.R. Cluj
4. F.C. Argeș
5. Steaua
6. S.C. Bacău
7. F.C. Petrolul
8. Steagul roșu
9. Rapid 

IU. Jiul
11. C.S.M. Reșița
12. U.T. Arad
13. „U“ Cluj
14. F.C. C-ța
15. AS.A.
IS. Sp. stud.

24 12 8
24 13 4
24 9 10
24 11 5
24 9 9
24 10 7
24 9 7
24 8 7
24 7 9
24 9 5
24 6 9
24 6 9
24 7 7
24 6 7
24 9 1
24 4 10

4 40-28 32
7 36-2S 30
5 27-22 28
8 3S-22 27
6 30-18 27
7 26-28 27
8 18-22 25
9 30-18 23
8 25-22-23

10 31-32 23
9 25-31 21
9 24-31 21

10 21-35 21
11 21-29 19 
14 28-38 19 
10 21-41 1»

ETAPA VIITOARE
Sportul studențesc—F.C. Argeș ; 

A.S.A. Tg. Mureș—S.C. Bacău ; F.C. 
Constanță—„U“ Cluj ; Steaua—Uni
versitatea Craiova : C.F.R. Cluj— 
Steagul roșu ; C.S.M. Reșița—Di
namo : U.T.A.—F.C. Petrolul ; Jiul— 
Rapid.

PRONOEXPRES
NUMERELE EXTRASE

LA TRAGEREA DIN 16 MAI 1973
Fond general de premii: 997 086 lei.
Extragerea I : 44 11 10 9 1 17
Extragerea a Il-a : 38 23 22 18 12

în rare ocazii o etapă de campio
nat a prezentat un atit de mare 
interes pentru suporteri, pentru e- 
chipe, pentru întreg fotbalul nostru, 
ca etapa de ieri. Lupta — devenită 
aprinsă — pentru ciștigarea titlului, 
dar și pentru evitarea retrogradării 
(angajind, spre ambele direcții, cam 
întregul pluton al divizionarelor A...) 
face ca in legătură cu fiecare meci 
să existe un plus de atenție atit sub 
unghiul pregătirii prealabile, cit și 
al desfășurării jocului. Prea mult 
„timp de glndire" după etapa de du
minică „cele 16" nu au avut ; au 
Intrat imediat în febra unor noi me
ciuri. Intervalul scurt, care a presu
pus in unele cazuri deplasări, nu 
putea produce cine știe ce „schim
bări la față" în joc. Nici acumulări 
de forțe fizice. Așadar, echipele au 
apărut pe teren numai cu unele 
noutăți tactice, cerute de obiectivul 
propus. Iar nu pe puține terenuri 
ploaia persistentă (Ia Brașov, toren
țială !) avea să Influențeze vizibil 
calitatea fotbalului, avea să schimbe 
total intențiile inițiale ale jucătorilor 
și ale antrenorilor lor.

Tot in ideea de a avea ciștig de 
cauză, clțiva antrenori au prezentat 
garnituri schimbate. Pe lingă Dobrin 
și Dembrowschi (inapți de joc), au 
fost insă cazuri în care absența din 
formații a unor jucători li s-a dato
rat chiar lor.

Lectura rezultatelor etaper a 
XXIV-a prilejuiește o primă consta
tare : cele trei echipe ce nu fusese
ră învinse în retur au capotat ieri. 
Argeșenii au rezistat, e drept, o re
priză la Bacău (la pauză au condus 
chiar), dar în final s-au văzut ne- 
voiți să se recunoască învinși de o 
formație dezlănțuită. C.F.R. Cluj (la 
Arad) și Sportul studențesc (la Cra

iova) nu au avut nici măcar această 
satisfacție platonică. Forțată de si
tuația precară din clasament, U.T.A. 
și-a jucat una din marile șanse de 
a ieși din impas, atacind din primul 
pină in ultimul minut, sufocindu-și 
adversarul. Se pare că arădenii au 
făcut cel mai bun joc din retur, dacă 
nu din campionat, evldențiindu-se in 
mod special Sima. Un prim efect 
concret : salt de trei locuri în cla
sament.

La Craiova a avut loc derbiul eta
pei, deși era vorba de un meci intre 
prima clasată și „lanterna roșie". 
Multe presupuneri se făcuseră înain
tea acestei partide. Fotbaliștii stu
denți care au evoluat pe stadionul 
din Bănie au infirmat insă orice 
bănuială, jucîndu-și corect și sportiv 
șansele. Craiovenii au invins confor
tabil, la un scor care, fără greșeala 
lui Sameș (autogol, către final), pu
tea fi cel mai mare al etapei. Și așa. 
Universitatea se poate declara mul
țumită : poziția de fruntașă și-o 
menține cu același avans de puncte 
față de a doua clasată (Dinamo), iar 
Oblemenco s-a distanțat și mai mult 
in fruntea clasamentului celor mai 
eficacl jucători. Corespondentul nos
tru, Nistor Țuicu, avea să ne relate
ze, imediat după meci, că tehnicie
nilor neutri care au vizionat jocul 
le-a plăcut foarte mult echipa craio- 
veanâ, înaintarea (cu Oblemenco pe 
centru, cu Țarălungâ și Marcu pe ex
treme) dovedlndu-se in mare vervă.

Ieri a fost, de fapt, o etapă a gaz
delor : pe șapte terenuri, oaspeții au 
pierdut. Singură Universitatea Cluj 
nu și-a fructificat integral avantajul 
de a fi jucat acasă, deși a dominat 
copios, supunind poarta adversă (in 
care Haidu a strălucit !) unui tir ne
cruțător.

In Capitală, Dinamo și Rapid, au
toarele acelui memorabil meci de du

minică, deși nu au mai jucat la fel 
de bine, au realizat victoria. Dar, de
loc ușor. Trecuseră minute bune din 
meciul cu A.S.A. Tg. Mureș și Dina
mo nu marcase nimic. De-abia 
după ce la Craiova se deschisese sco
rul (și, in mod sigur, de pe margine 
li s-a transmis acest lucru și lor, in 
teren), dinamoviștii au trecut mai 
deciși la atac. Golul a venit, e drept, 
dar cu concursul portarului Solyom. 
La șutul de la distanță (de la 30 m) 
al lui Cosma, el a scăpat mingea 
(udă !) în poartă. Rapidiștii aveau să 
treacă prin și mai multe emoții. Do
minarea lor s-a dovedit sterilă pină 
cind... s-au văzut conduși. Au egalat 
cu greu și — aproape cu totul nespe
rat, căci mai rămăseseră vreo doua 
minute — au ciștigat prin șutul nă- 
praznic al lui Neagu.

Suporterii au încercat ieri satisfac
ții sau insatisfacții cu privire la evo
luția și la rezultatele echipelor fa
vorite, dar absolut sigur — ca și teh
nicienii fotbalului, de altfel — au în
cercat in același timp și unele anti
cipări asupra formei selecționabililor. 
Destul de apropiatul examen al fot
balului nostru, partida cu selecționata 
R.D.G. (27 mai, la București), are o 
importanță asupra căreia nu mai este 
nevoie să amintim. Astăzi, biroul fe
derației va definitiva lotul jucători
lor (18) ce vor intra in pregătire, sub 
conducerea antrenorilor Valentin 
Slănescu și Robert Cosmoc. După 
toate probabilitățile, pentru 27 mai, 
formația va fi, in mare, aceeași ca 
la 6 mai. Date fiind insă condițiile 
noi de joc, schimbările de jucători, 
ca și de tactică se anunță posibile. 
Dar despre pregătirile și noutățile 
legate de lotul reprezentativ, citito
rii noștri vor fi informați la timpul 
cuvenit

Ion DUM1TR1U

R. D. Germană - 
Ungaria 2-1

Pe stadionul din Karl Marx-Stadt 
în fața a 35 000 de spectatori a avut 
loc miercuri seară întilnirea de fot
bal dintre reprezentativele Ungariei 
și R. D. Germane. Meciul a fost aș
teptat cu deosebit interes de către 
iubitorii de fotbal din R.D.G., consi
derat a fi o verificare edificatoare 
a echipei lor în vederea intilnirii de 
la București din preliminariile cam
pionatului mondial de fotbal.

Au fost aliniate următoarele for
mații : K. D. Germană — BJochwiiz, 
Ganzera, Bransch, Sommer, Kurbju- 
weit, Lauck, Seguin, Lowe, Ducke, 
Kreische, Streich ; R. P. Ungară : 
Geczi, Fabian, Kovacs, P. Iuhasz, 
Balint, Vidas. Fazekas, Kocsis, Bene, 
Szucs, Varadi.

După un joc viu disputat, echipa 
gazdă, care a dominat in partea a 
doua a meciului, a ciștigat cu scorul 
de 2—1 (1—1). Ambele goluri ale în
vingătorilor au fost marcate de 
Streich. Pentru echipa maghiară ■ 
înscris Vidas.

CICLISM

CURSA PĂCII
Participanții la „Cursa păcii" 

au luat startul, ieri la prinz, 
in etapa a 6-a (Tatranska Lom ni ca— 
Cracovia), caravana ciclistă intri nd 
pe teritoriul polonez.

A fast o etapă deosebit de dificilă, 
care i-a pus la grea incercare pe cei 
94 de concurenți rămași in cursă. 
Timpul a fost friguros, cu ploaie și 
vint, iar in munți cicliștii au fost în- 
timpinați de zăpadă. Pe stadionul 
din Cracovia a sosit un pluton com
pact, printre fruntașii lui numărin- 
du-se și sportivul român Teodor 
Vasile. Victoria in etapă a revenit 
rutierului sovietic Valeri Lihaciov 
cu timpul de 3h38’42”. Pe locul pă
țim a fost clasat românul Teodor 
Vasile, înregistrat cu timpul în
vingătorului.

în clasamentul general continuă 
să conducă polonezul Ryszard Szur- 
kowski.

Astăzi se desfășoară etapa a 7-a 
pe traseul Cracovia—Kielce (118 km).
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viața internațională
Consultările preliminare de la Viena Reuniunea de la Helsinki

EDIFICAREA SECURITĂȚII EUROPENE RECLAMA 
MASURI CONCRETE IN DOMENIUL 

DEZANGAJĂRII MILITARE SI DEZARMĂRII

ACTIVITATE INTENSĂ 1N GRUPURILE 
DE LUCRU

- CUVINTAREA REPREZENTANTULUI ROMÂN -

VIENA 16 (Corespondenți de la C. Vladl, — In capitala Austriei 
continua consultările preliminare privind reducerea trupelor si arma- 
mcnto’or m Euror>a centrală. In cadrul dezbaterilor generale din șe
dințele Plenare, conducătorii delegațiilor statelor participante expun, 
in continuare, poziția guvernelor lor asupra problemelor care fac 
obiectul reuniunii

în ședința de miercuri a luat 
cuvintul conducătorul delegației 
României Virgil Constantinescu. In 
abordarea acestor probleme, ca de 
alt fol a oricăror aspecte militare 
caro privesc Europa, a spus repre- 
Z'nrantu! român, trebuie să se por- 
nesscă de la imperativul realizării 
securității efective si egale a tutu
ror țărilor europene, dc la necesi
tatea de a se contribui in mod prac
tic la atingerea acestui obiectiv.

Excluderea forței si amenințării cu 
folosirea forței in raporturile dintre 
statele europene, instaurarea unui 
climat de colaborare. înțelegere si 
pace intre toate popoarele continen
tului sint direct legate de realizarea 
unor măsuri efective de dezangajare 
militară si de dezarmare atit in an
samblul continentului, cit si in di
ferite regiuni ale sale. înfăptuirea 
unor asemenea măsuri constituie, 
deci, o parte integrantă a securității 
europene : edificarea unui sistem 
trainic de securitate si cooperare in 
Europa reclamă adoptarea unor mă
suri concrete în domeniul dezanga
jării militare si dezarmării.

In continuare, reprezentantul ro
mân a expus punctul de vedere al 
tării noastre potrivit căruia soluționa
rea acestor probleme trebuie să fie 
rezultatul eforturilor comune ale tu
turor statelor continentului si să se 
facă in interesul tuturor. Guvernul 
român, a subliniat el. socotește ne
cesar să se pornească de la o vi
ziune dc ansamblu, de la necesita
tea elaborării si transpunerii in 
practică, pas cu pas. a unui program 
complex si cuprinzător de măsuri de 
dezangajare militară și dezarmare, 
atit oe întregul continent, cit si in 
diferite zone ale sale. Acest program 
ar putea cuprinde :

reducerea si apoi retragerea tu
turor trupelor străine de pe te
ritoriile altor state in limitele 
frontierelor lor naționale ; li
chidarea bazelor militare aflate 
pe teritoriile altor state : re
nunțarea la manevre militare, 
la demonstrațiile de forță, la 
concentrarea de trupe la frontie
rele altor state : reducerea bu
getelor militare, incepindu-se cu 
bugetele țărilor mari, puternic 
înarmate. și incejțțrea cursei 
înarmărilor ; trecerea treptată" ia 
reducerea trupelor și armamen
telor aflate in dotarea armate
lor naționale ; crearea de zone 
denuclearizate in diferite părți 
ale Europei și asumarea de că
tre puterile posesoare de arme 
nucleare a obligației de a nu 
folosi aceste arme împotriva 
statelor care fac parte din ase
menea zone ; pregătirea condi
țiilor pentru desființarea blocu
rilor militare și, in ultimă in
stanță. lichidarea acestora. In 
același timp, a arătat reprezen
tantul țării noastre, este nece
sar să se acționeze energic 
pentru adoptarea neintirziată a 
unor măsuri eficiente de inter
zicere a armelor nucleare și a 
tuturor celorlalte arme de dis
trugere in masă, încetarea pro
ducției. reducerea stocurilor 
existente și eliminarea întregu
lui arsenal de mijloace de ni
micire în masă : nucleare, chi
mice, bacteriologice și de alt 
tip.

Considerăm, a spus reprezentantul 
român, că orice măsură de natură 
politică sau militară întreprinsă pe 
continent nu trebuie să fie îndrep
tată împotriva nici unui stat sau 
continent, nu trebuie să afecteze 
securitatea altor state, altor zone ale 
Europei sau altor continente.

Arătind că examinarea măsurilor 
de interes general european privind 
dezangajarea militară și dezarmarea 
pe continent trebuie încredințată 
unui for plenar european, vorbitorul 
a apreciat că măsurile care vizează 
in mod nemijlocit numai o regiune 
sau anumite țări pot să formeze o- 
biectul negocierilor in cadrul unor 
foruri specifice, cu participarea țări

lor direct implicate șl a altor state 
care manifestă interes. In toate ca
zurile cind se abordează unele ca
tegorii dc măsuri parțiale — a spus 
reprezentantul român — toate statele 
europene trebuie să fie informate 
in mod sistematic, convenind — in
tr-un spirit de cooperare — asupra 
viitorilor pași ce urmează a fi în- 
treprinși pc această calc.

Prczentind. in continuare, coordo
natele poziției țării noastre, vorbito
rul a arătat că guvernul român și-a 
exprimat voința de a lua parte la 
aceste consultări și la negocierile 
ce vor urma ; insă delegația română 
nu va participa la adoptarea hotă- 
ririlor, România nu va fi parte și 
nu va semna documentele și înțele
gerile la care se va ajunge, consi- 
dorind că aceasta este de compe
tența statelor nemijlocit interesate. 
Ea iși va aduce in mod efectiv, in 
spirt constructiv și in colaborare cu 
celelalte delegații, întreaga contribu
ție la desfășurarea cu succes a ne
gocierilor.

în concepția delegației române, în
treaga organizare a lucrărilor, pro
cedura si metodele de lucru, atit la 
reuniunea preliminară, cît si la ne
gocierile propriu-zisc, trebuie să 
creeze condiții adecvate pentru ar
monizarea eforturilor, intereselor si 
pozițiilor tuturor statelor partici
pante. ca state egale, suverane șt 
independente. In acest spirit, dele
gația română înțelege să participe 
la lucrări pe baza dreptului tuturor 
delegațiilor de a lua cuvintul și de 
a prezenta documente, fără nici o 
îngrădire. asupra problemelor care 
fac obiectul discuțiilor.

Socotim oportun să amintim fap
tul că întreaga experiență interna
țională atestă că un for de negocieri 
cu caracter multilateral nu Doate 
funcționa eficient decit in condițiile 
în care punctele de vedere, propu
nerile și sugestiile tuturor partene
rilor au aceeași greutate, sint luate 
în considerare de către toți partici
panta cu aceeași atenție și recepti
vitate. decit in măsura in care fie
care pa? întreprins întrunește con
sensul tuturor celor angajați in tra
tative și adeziunea tuturor popoare
lor lumii. Cu atit mai mult această 
concluzie este valabilă în cazul ne
gocierilor de față.

Considerăm, a spus reprezentantă1 
român, că înțelegerile la care se va 
ajunge in urma acestor negocieri 
constituie doar un prim pas. limitat 
la o regiune a continentului, din 
procesul de retragere a tuturor tru
pelor străine, in limitele frontiere
lor naționale. Pentru ca măsurile de 
reducere și pină la urmă retragerea 
forțelor armate din Europa să re
prezinte pași reali de dezangajare 
militară și dezarmare. considerăm 
necesar ca trupele retrase să fie. in 
același timp, demobilizate. In nici 
un caz, trupele retrase dintr-o țară 
sau din regiunea resDectivă să nu 
fie dislocate in alte țări sau regiuni 
ale Europei, unde s-ar mări astfel 
concentrarea de forțe armate, ceea 
ce ar da naștere la o nouă anga
jare militară, la noi tensiuni.

Măsurile de dezangajare militară 
și dezarmare pe continent, a sub
liniat vorbitorul, sint privite de gu
vernul român ca acțiuni nu de con
junctură, ci de statornicire a unui 
nou climat, a unor noi relații. în a- 
cest sens, aceste măsuri trebuie să 
aibă un caracter ireversibil și ar 
urma să fie asociate cu angajamen
tul părților că în viitor nu vor mai 
fi trimise trupe pe teritoriul altor 
state.

Evidențiind însemnătatea deosebită 
a înțelegerilor pe plan regional și 
subregional, delegatul român a men
ționat propunerile guvernului român 
privind transformarea Balcanilor in
tr-o zonă a păcii și colaborării, li
beră de arme nucleare, eforturile 
sale pentru atingerea acestui obiec
tiv.

Delegația României, a spus vorbi
torul in încheiere, iși exprimă din 
nou hotărîrea de a face tot ceea ce 
depinde de ea pentru a contribui la 
reușita acestor consultări.

HELSINKI 16. (Corespondență de 
la D. Ținu). — Reuniunea multila
terală de la Helsinki, consacrată pre
gătirii conferinței pentru securitate 
și cooperare in Europa cunoaște o 
amplă desfășurare. Miercuri au 
avut loc mai multe ședințe ale dife
ritelor grupuri de lucru. Astfel, a 
avut’o nouă intilnire grupul de 
lucra pentru problemele cooperării 
culturale și relațiilor umane, care a 
început redactarea textelor referi
toare la dezvoltarea contactelor si 
schimburilor do persoane. Totodată, 
continuă negocierile privind redacta
rea textului integral al preambulului 
la acest capitol al ordinii de zi a 
viitoarei conferințe.

S-au reunit, de asemenea, membrii 
grupului de lucru însărcinat cu pro
blemele cooperării economice, teh- 
nieo-științifice și în domeniul prote
jării și ameliorării mediului înconju
rător, precum șl ai grupului care se 
ocupă de definitivarea documentelor 
privind principiile ce trebuie să gu
verneze relațiile intre statele parti
cipante. La rindul lor, experții fi
nanciari au avut un nou schimb de 
păreri referitor la distribuirea chel
tuielilor legate de desfășurarea con
ferinței. In cadrul unui alt grup de 
lucru au fost discutate unele aspecte 
ale organizării conferinței.

Viitoarea conferință general-europeană
- o șansă istorică de realizare a păcii

VIZITA LUI GEMAL BIEDICI IN R. D. GERMANA
BERLIN 16 (Agerpres). — In 

ciuda numărului considerabil de 
probleme complexe care iși așteaptă 
rezolvarea, pe plan internațional, 
principala trăsătură a actualei situa
ții o constituie îmbunătățirea clima
tului politic in Europa și in întreaga 
lume — a arătat, la dineul oferit in 
cinstea lui Gemal Biedici. președin
tele Consiliului Executiv Federal al 
R.S.F. Iugoslavia, aflat in vizită la 
Berlin. Willi Stoph. președintele 
Consiliului de Miniștri al R.D.G. In 
context, el a relevat că tratatele 
semnate cu R. F. Germania de 
U.R.S.S., R. P. Polonă și R. D. Ger
mană, acordul cvadripartit asupra 
Berlinului occidental și alte înțele
geri la care s-a ajuns intre state cu 
orînduiri sociale diferite reprezintă 
o contribuție la întărirea păcii și 
securității pe continentul european. 
Referindu-se la Tratatul privind ba
zele relațiilor dintre R.D.G. și 
R.F.G.. Willi Stoph a subliniat nece
sitatea ca acest tratat să influențeze 
pozitiv, prin intrarea sa in vigoare, 
avansarea pe calea păcii și destin
derii și stabilirea de relații normale 
intre cele două state germane suve
rane cu orînduiri sociale diferite.

Subliniind importanța viitoarei 
Conferințe general-europene pentru 
securitate și colaborare, Willi Stoph 
a arătat că R. D. Germană va mi

lita și in continuare In mod activ 
pentru ca această conferință să în
ceapă în curind șl să fie încunu
nată de succes.

în cuvintul său, Gemal Biedici a 
subliniat satisfacția Iugoslaviei față 
de destinderea care are loc in Eu
ropa și înțelegerea reciprocă mani
festată în relațiile dintre țările eu
ropene — rezultat al acțiunii forțelor 
ce se pronunță pentru colaborare pe 
baze egale între toate țările conti
nentului. în această ordine de idei, 
a aoreciat că viitoarea conferință 
general-europeană pentru securitate 
și colaborare reprezintă o șansă isto
rică de realizare a păcii, securității 
și a unei colaborări multilaterale pe 
baze egale între popoare și țări su
verane și a subliniat că întreaga 
activitate a Iugoslaviei in domeniul 
pregătirii conferinței a fost că
lăuzită de dorința de a fi atins acest 
tel.

★

BERLIN 16 (Agerpres). — Comi
tetul pentru securitate în Europa 
din Republica Democrată Germană 
s-a pronunțat in favoarea convocării 
rapide a conferinței europene de 
securitate și colaborare, arătind că 
salută succesele pe calea reducerii 
încordării pe continent, succese rea
lizate datorită, printre altele, efortu
rilor țărilor socialiste.

teheran Semnarea unui 
protocol româno-iranian 

privind extinderea 
și diversificarea 

cooperării bilaterale
TEHERAN 16 (Agerpres). — în 

continuarea convorbirilor sale cu 
membri ai guvernului iranian, prile
juite de cea de-a 9-a sesiune a Co
misiei mixte româno-iranicne. tova
rășul Ion Pățan. vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, ministrul co
merțului exterior, a conferit cu Abbas 
Aii Khalatbary, ministrul afacerilor 
externe, și cu H. Shalchian, ministrul 
transporturilor și telecomunicațiilor.

Miercuri, la Teheran a avut loc 
semnarea de către tovarășul Ion Pă
tau și Houshang Ansari, ministrul 
iranian al economiei, a protocolului 
celei de-a 9-a sesiuni a Comisiei 
mixte. Documentul prevede extinde
rea și diversificarea cooperării bila
terale in domeniile construcțiilor de 
mașini, industriei petrolului 'și chi
miei. miniere si metalurgice, fores
tiere. materialelor de construcții, e- 
lectrotehnice. precum si in sectoare
le agriculturii, asistentei tehnice, 
pregătirii cadrelor etc. Se prevede, de 
asemenea, lărgirea si diversificarea 
schimburilor de mărfuri intre cele 
două țări.

Za Ztoma au fost inaugurate 
„ZILELE CULTURII ROMÂNEȘTI"
ROMA 10 (Cores

pondență de la Radu 
Bogdan). — în capita
la Italiei au fost inau
gurate „Zilele culturii 
românești", manifesta
re de prestigiu, orga
nizată de „Centrul de 
acțiune latină" in co
laborare cu ambasada 
română, in întimpina- 
rea vizitei pe care o 
va efectua in Italia 
președintele Consiliu
lui de Stat al Republi
cii Socialiste Româ-
nia, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. „Zilele cul
turii românești" iși 

ilustreze 
program 
manifes-

propun să 
printr-un 
complex de 
tari bogatele tradiții 
ale relațiilor seculare 
româno-italiene și, in 
același timp, sâ facă 
cunoscut mesajul u- 
manist al culturii ro-
mânești contemporane, 
de care cultura ita
liană se simte legată.

Cu prilejul festivi

tății inaugurale, au 
luat cuvintul Alberto 
Folchi, vicepreședinte 
al „Centrului de acțiu
ne latină", și lacob Io- 
nașcu, ambasadorul 
țării noastre la Roma, 
care au subliniat im
portanta acestei ac
țiuni pentru mai buna 
cunoaștere și apropie
re dintre popoarele 
român și italian, pen
tru strîngcrca continuă 
a legăturilor și priete
niei dintre cele două 
țări și popoare.

In continuare, a fost 
deschisă o expoziție 
românească carte, 
cuprinzind cele mai 
noi și mai semnificati
ve apariții editoriale 
din țara noastră. Sea
ra inaugurală a „Zile
lor culturii românești" 
a fost încheiată cu 
concertul susținut de 
cunoscuta soprană 
Virginia Zeanl.

Miercuri, la „Cen
trul de acțiune latină"

a fost deschisă o expo
ziție colectivă de pic
tură, cu lucrări repre
zentative ale unul grup 
de pictori români con
temporani. In cadrul 
unei mese rotunde, 
prof. Alexandru Bă
lăci, directorul Biblio
tecii române din Ro
ma, a făcut o expune
re legată de orientări 
ale culturii românești 
contemporane, iar 
prof. Paolo Soldați a 
prezentat citeva con
siderații pe marginea 
poeziei lui Marin So- 
rescu.

In cercurile cultura
le din capitala Italiei 
se apreciază că acest 
nou ciclu de manifes
tări închinat României 
și culturii românești 
constituie o contribu
ție importantă la sti
mularea pe mai de
parte a raporturilor 
culturale dintre cele 
două țări.

Să fie respectate prevederile Acordului 
de la Paris asupra Vietnamului

• O declarație a M.A.E. al R. D. Vietnam
HANOI 16 (Agerpres). — Ministe

rul de Externe al R. D. Vietnam a 
dat publicității o declarație in care 
protestează împotriva atacurilor a- 
viației S.U.A. asupra unor zone ad
ministrate de Guvernul Revoluționar 
Provizoriu al Republicii Vietnamului 
de Sud. Declarația relevă că aseme
nea acțiuni, la care se adaugă recen
tele zboruri de recunoaștere ale a- 
vioanelor americane in spațiul aerian 
al R. D. Vietnam, sistarea arbitrară 
a operațiunilor de deminare în apele 
R. D. Vietnam și suspendarea unila
terală a întrevederilor din cadrul Co
misiei economice mixte a R. D. Viet

nam și S.U.A. pot avea consecințe 
serioase, intr-un moment in care re
prezentanții R. D. Vietnam și S.U.A. 
se pregătesc să examineze, in capi
tala Franței, transpunerea în viață 
a Acordului de la Paris asupra Viet
namului și să stabilească măsurile 
menite să asigure stricta lui aplicare.

în declarație se cere S.U.A. să în
ceteze amestecul militar in treburile 
interne ale Vietnamului de sud, pre
cum și actele de încălcare a suvera
nității R. D. Vietnam, să-și îndepli
nească neîntirziat obligațiile ce de
curg din prevederile Acordului de la 
Paris asupra Vietnamului.

„Guvernul R. F. Germania acordă o mare însemnătate 
relațiilor cu toate statele socialiste europene" 

Un interviu acordat de cancelarul W. Brandt
MOSCOVA 16 (Agerpres). — In

tr-un interviu acordat ziarului „Iz
vestia", cancelarul R. F. Germania, 
Willy Brandt, după ce s-a referit la 
vizita secretarului general al C.C. al 
P.C.U.S., Leonid Brejnev, in R.F.G.,

Relații noi, in spiritul 
înțelegerii și colaborării, 
intre toate statele europene 

Declarația ministrului 
de externe italian

ROMA 16 (Agerpres). — Luind 
cuvintul în cadrul Comisiei pentru 
afacerile externe a Senatului italian, 
ministrul de externe, Giuseppe Me
dici, a declarat că una din direcțiile 
principale in care țările Europei oc
cidentale trebuie să-și orienteze e- 
fortul este normalizarea relațiilor cu 
țările din Est. Abordind problema 
convorbirilor pregătitoare de la 
Helsinki. conducătorul diplomatici 
italiene a subliniat că începerea dia
logului in capitala Finlandei oferă 
posibilitatea așezării relațiilor dintre 
statele europene pe baze noi Ș< va 
putea insufla acestora un spirit de 
înțelegere și colaborare. De aici — 
a precizat ministrul de externe ita
lian — derivă necesitatea ca prin
cipiile dreptului internațional să ser
vească ca bază temeinică coexisten
ței dintre statele europene.

a subliniat că guvernul țârii sale 
acordă o mare însemnătate bunelor 
relații cu toate statele socialiste eu
ropene. Sperăm, a spus el. că vom 
putea încheia, in curind, tratatul do
rit cu Cehoslovacia, și că, de aseme
nea, se va netezi calea spre stabilirea 
de relații diplomatice cu Ungaria și 
Bulgaria. In rest, a adăugat Willy 
Brandt, R. F. Germania va avea un 
rol activ și pozitiv in eforturile mul
tilaterale care se depun in prezent 
la Helsinki și Viena. Cancelarul și-a 
exprimat apoi speranța că apropiata 
Conferință general-europeană va ser
vi la așezarea pe o bază solidă a po
liticii de destindere, va contribui în 
mod real și efectiv la securitatea și 
colaborarea in Europa.

SANTIAGO DE CHILE

Constituirea noului
SANTIAGO DE CHILE 16 (Cores

pondență de la E. Pop). — La San
tiago de Chile a avut loc constituirea 
noului Congres Național configurat 
de alegerile parlamentare desfășura
te la 4 martie a.c. Cu acest prilej, 
a fost reînnoită complet Camera De- 
putaților (150 de reprezentanți) și 
jumătate din numărul senatorilor, a- 
dică 25 de mandate.

După cum s-a mai anunțat, alege
rile din 4 martie au dus la creșterea 
reprezentării parlamentare a parti
delor Unității Populare, care for-

Derula și tulburări la Pnom Penh. în fotografie : pe străzile orașului, mi
litari apartinînd trupelor lui Lon Noi au organizat o demonstrație, cerînd 

să se plătească soldele și să se distribuie rațiile alimentare cuvenite

Congres Național
mează baza politică a guvernului pre
zidat de Salvador Allende.

In Camera Deputaților, partidele 
Unității Populare au 63 de locuri, iar 
cele ale opoziției — 87. De aseme
nea, în Senat, stingă are, in prezent, 
20 de reprezentanți ; 19 din partea
Unității Populare și un senator din 
partea Uniunii Socialiste Populare 
(U.S.O.P.). Dintre aceștia, partidul 
comunist are nouă mandate de sena
tor, iar cel socialist — șapte.

După depunerea jurămîntului, s-a 
procedat la alegerea președinților 
provizorii ale celor două Camere.

DECLARAȚIA g.r.u.n.k.
PEKIN 16 (Agerpres). — Protes- 

tind împotriva bombardamentelor de 
o intensitate fără precedent efec
tuate anul acesta in Cambodgia de 
către aviația S.U.A., o declarație dată 
publicității de Ministerul de Externe 
al Guvernului Regal de Uniune Na
țională al Cambodgiei arată că, in 
pofida ajutorului militar primit de 
regimul de la Pnom Penh din par
tea S.U.A., poporul cambodgian și 
forțele armate populare de eliberare 
națională, sub conducerea Frontului 
Unit Național, sint, mai mult decit 
oricind. hotărite să lupte împotriva 
regimului lonnolist, fără compromis, 
pină la realizarea obiectivelor enun
țate în declarația în cinci puncte, 
din 23 martie 1970. a prințului No
rodom Sianuk, șeful statului cam
bodgian.

încheierea sesiunii 
Consiliului 0. N. U. pentru 

dezvoltarea industrială
VIENA 16. — (Corespondență de la 

C. Vlad) : La Palatul Hofburg s-au 
încheiat lucrările celei de-a 7-a se
siuni a Consiliului O.N.U. pentru 
dezvoltarea industrială (O.N.U.D.I.). 
la care au participat delegați din cele 
54 de state membre ale consiliului. 
România a fost reprezentată de o de
legație condusă de Dumitru Aninoiu, 
ambasadorul României Ia Viena.

Participanții la lucrări au exami
nat o serie de probleme referitoare 
la activitățile organizației in vede
rea sprijinirii eforturilor proprii ale 
țărilor in curs de dezvoltare pentru 
industrializare, prin promovarea unei 
largi cooperări internaționale. Se
siunea a adoptat, in unanimitate, o 
rezoluție elaborată de 18 țâri in curs 
de dezvoltare — intre care și Româ
nia — privind promovarea cooperării 
tehnico-industriale intre țările in curs 
de dezvoltare.

Delegatul român, NL Dinu, a subli
niat câ România, țară in curs de dez
voltare, apreciază in mod deosebit 
această rezoluție pentru activitatea 
viitoare a O.N.U.D.I. La propu
nerea delegației române, pe or
dinea de zi a celei de-a doua 
conferințe generale a O.N.U.D.I. a 
fost inclus un punct cu privire la 
principiile și metodele cooperării in
ternaționale in domeniul dezvoltării 
industriale.

AGENȚIILE DE PRESĂ TRANSMIT:

Președintele R.P.D. Co- 
reene Kim sen> a 
miercuri, delegația Mișcării Justiția- 
liste din Argentina, condusă de Isa
bel Martinez de Peron, vicepreședin
tă a Partidului Justițialist. soția ge
neralului Juan Peron, și Jose Lopez 
Rega, secretar general al Partidului 
Justițialist. care se află in vi
zită la Phenian. Cu acest pri
lej. a avut loc o convorbire cordială 
și prietenească.

In cadrul vizitei oficiale 
în Polonia, Amir Abbas Hoveida’ 
primul ministru al Iranului, a con
tinuat convorbirile cu omologul său 
polone^, Piotr Jaroszewicz, pe pro
bleme privind relațiile reciproce pe 
plan economic, științific si tehnic. 
Primul ministru iranian a fost pri
mit de Henryk Jablonski, președin
tele Consiliului de Stat al R. P. 
Polone.

Secretarul general al 
P.C. Italian, Enri“ 
s-a întllnit cu șeful delegației Gu
vernului Revoluționar Provizoriu al 
Republicii Vietnamului de Sud. Ia 
consultările de la Paris intre cele 
două părți sud-vietnameze. Nguyen 
Van Hieu. E. Berlinguer a relevat.

cu acest prilej, solidaritatea deplină 
a comuniștilor italieni cu lupta 
R. D. Vietnam și a G.R.P. al R.V.S. 
pentru respectarea acordului de la 
Paris asupra Vietnamului.

La Belgrad au avut loc con" 
vorbiri între Santiago Carrillo, se
cretar general al P.C. din Spania, a- 
flat in vizită in capitala iugoslavă, 
și Stane Dolanț. secretar al Biroului 
Executiv al Prezidiului Uniunii Co
muniștilor din Iugoslavia.

Intilnire M. Kohl - E. 
Bahr. La 16 mai’ Berlin a avut 
loc o intilnire intre Michael Kohl, 
secretar de stat la Consiliul de Mi
niștri al R. D. Germane, si Egon 
Bcihr. ministru in guvernul R. F. 
Germania, consacrată examinării u- 
nor probleme de interes reciproc — 
informează agenția A.D.N. O nouă 
intilnire urmează să aibă loc la Bonn, 
la 30 mai.

La Conakry au avut Ioc con_ 
vorbiri oficiale intre Ahmed Seku 
Ture, președintele republicii și se
cretar general al Partidului Demo
crat din Guineea, și Norodom Sia- 
nuk. șeful statului cambodgian, pre
ședintele Frontului Unit Național al 
Cambodgiei. aflat în vizită în a- 
ceastă tară. Convorbirile s-au des
fășurat intr-o atmosferă cordială, 
prietenească. La convorbiri au parti
cipat reprezentanți ai conducerilor 
de partid și de stat ale celor două 
părți.

MISIUNEA „SKYLAB"

Lansarea primului echipaj ar putea fi
din nou aminată cu citeva săptămini

Guvernele Japoniei și
S.U.fi. au căzut de acord ca Jntil-
nirea dintre primul ministru Kakuei 
Tanaka si președintele Richard Ni
xon să aibă loc. in zilele de 31 iu
lie—1 august, la Washington.

Vicepreședintele ales 
al Argentinei in favoarea 

legalizării activității 
partidului comunist

BUENOS AIRES 16 (Agerpres). — 
Intr-un interviu acordat publicației 
..Opinion", vicepreședintele ales al 
Argentinei. Vicente Solano Lima, s-a 
pronunțat in favoarea legalizării ac
tivității Partidului Comunist din Ar
gentina. El a declarat că trebuie în
treprinse măsurile necesare in acest 
sens. După cum s-a mai anunțat, 
președintele și vicepreședintele aleși 
în urma scrutinului de la 11 martie 
urmează să fie instalați la 25 mai.

CAPE KENNEDY 16 
(Agerpres). — Lansa
rea primului echipaj 
din cadrul misiunii 
„Skylab", fixată de 
N.A.S.A. pentru 20 
sau 25 mai, ar putea 
fi din nou aminată cu 
citeva săptămini — s-a 
anunțat miercuri la 
Centrul spațial de la 
Cape Kennedy.

Incidentul provocat 
de desprinderea unor 
plăcuțe de aluminiu 
care au blocat deschi
derea a două din cele 
6 panouri exterioare 
echipate cu celule so
lare și destinate asi
gurării energiei elec
trice în interiorul ca
binei va avea și alte 
consecințe, in special 
in ceea ce privește 
menținerea constanței 
termice a cabinei.

Pentru 
Houston, 
monauți 
Kerwin 
sint antrenați in e- 
ventualitatea că vor 
proceda, ei înșiși, la 
desfășurarea panouri
lor solare și instalarea 
altui înveliș termoizo- 
lant al laboratorului 
spațial. Specialiștii, 
care păstrează perma
nent legătura cu nava, 
au declarat că datele 
sosite de la bordul ei 
consemnau miercuri 
o temperatură in in
teriorul navei apro
piată de 50 grade Cel
sius, în timp ce in ex
terior temperatura era 
de 120 grade, ceea ce 
mărește pericolul de
teriorării aparaturii și 
hranei aflate la bord. 
S-a raportat, în ace-

moment, la 
cei trei cos- 
— Conrad, 
și Weitz —

Iași timp, că învelișul 
inițial destinat pro
tecției împotriva me
teoriților s-a pierdut 
in timp ce nava tra
versa stratul atmosfe
rei Pămîntului.

Operațiunile de in
specție, fotografiere, 
filmare și eventual re
pararea învelișului, pe 
care le vor îndeplini 
cei trei astronauți, ar 
face posibilă și pro
gramarea misiunilor 
2 și 3. în acest caz, 
după terminarea acti
vității extravehiculaVe 
de desfășurare a pa
nourilor solare, prima 
misiune ar urma să 
dureze 28 de zile, iar 
in caz de eșec după 
o activitate de numai 
7—8 zile astronauții 
se vor întoarce pe 
Pămint.

TOKIO

Deschiderea expoziției 
„România - realizări 

și tradiții"
TOKIO 16 — (Corespondență 

de la F. Țuiu). In capitala niponă 
a fost deschisă expoziția ..Ro
mânia — realizări și tradiții", 
organizată de Liga UNESCO 
pentru artă și educație din Ja
ponia, Asociația de prietenie 
Japonia-Romănia și firma „Mit
subishi", cu sprijinul ambasadei 
române.

Deschizind ceremonia de inau
gurare a expoziției, președintele 
Ligii UNESCO, Hiroshi Kai, a 
exprimat speranța că ea va 
contribui și mai mult la adin- 
cirea relațiilor de prietenie ja- 
pono-române.

Ambasadorul țării noastre în 
Japonia, Nicolae Figanțu, a ex
primat, la rindul său, speranța 
că „expoziția va contribui la o 
mai bună înțelegere a valorilor 
actuale și tradiționale ale țării 
noastre și la promovarea prie
teniei dintre Japonia și Ro
mânia".

Expoziția, care ocupă un etaj 
întreg al clădirii firmei „Mitsu
bishi", este alcătuită din 200 de 
exponate — costume populare, 
ceramică, obiecte artizanale din 
lemn, instrumente muzicale etc., 
precum și 30 de fotografii infăți- 
șind aspecte din viața socialistă 
a României de azi.

LONDRA

Seară consacrată țării 
noastre la Institutul 
regal al arhitecților 

britanici
LONDRA 16 — (Corespondență 

de la N. Plopeanu). In Capitala 
Angliei, la Institutul regal al 
arhitecților britanici, a avut loc 
o seară consacrată României. Cu 
acest prilej, o serie de arhitecți 
englezi, care, in septembrie 1972, 
au făcut o vizită de studiu in 
România, au vorbit despre țara 
noastră, ilustrind prin imagini 
filmate de ei frumusețea peisa
jului românesc, arhitectura ve
che și nouă din România, ca și 
progresele înregistrate de po
porul român in făurirea vieții 
sale noi. Ei au oglindit prin fil
me și diapozitive marea amploa
re a construcției de locuințe in 
țara noastră, originalitatea so
luțiilor arhitectonice abordate, 
îmbinarea armonioasă in spațiu.

Convorbiri 
româno-egipfene

CAIRO 16 (Corespondentă de la 
Nicolae N. Lupu). La Cairo se află 
o delegație a Ministerului Agricul
turii, Industriei Alimentare și Ape
lor, condusă de Barbu Popescu, șe
ful Departamentului Agriculturii de 
Stat. Delegația a avut convorbiri cu 
Salah El Abd, prim-subsecretar de 
stat la Ministerul pentru îmbunătă
țiri Funciare, cu alte cadre de răs
pundere ale economiei egiptene și 
a vizitat o serie de exploatări agri
cole. In cursul convorbirilor au fost 
abordate unele probleme ale dezvol
tării cooperării româno-egiptene în 
domeniul agriculturii.

In cursul zilei de miercuri. Bar
bu .Popescu a fost primit de Sayed 
Mărci, asistent al președintelui Re
publicii Arabe Egipt. Cu acest pri
lej, s-a exprimat satisfacția pentru 
cursul ascendent al relațiilor româ
no-egiptene și au fost reliefate noi 
posibilități de dezvoltare a cooperă
rii economice și tehnice între 
România și R. A. Egipt in domeniul 
agriculturii. La convorbirea care s-a 
desfășurat intr-o atmosferă cordia
lă și prietenească a fost de față 
Petru Burlacu, ambasadorul Româ
niei in R.A. Egipt.
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