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La Palatul Marii Adunări Naționale, Uniunea Interparlamentară 

s-u întrunit ieri în ședința inaugurală a sesiunii de primăvară

Lucrările au început sub auspiciile 

cuvîntării președintelui României - 

o vibrantă chemare la noi eforturi pe 

calea destinderii și păcii, o concludentă 

expunere a politicii noastre externe, 

închinată idealurilor de înțelegere, 

cooperare și prietenie cu toate 

popoarele lumii.

Un număr record de participanți, 

numeroase personalități politice din 

peste 60 de țări.

întrevederea președintelui Nicolae Ceaușescu 
cu membrii Comitetului Executiv

al Uniunii Interparlamentare

CUVÎNTAREA PREȘEDINTELUI REPUBLICII 
NICOLAE CEAUȘESCU

Doamnelor și domnilor,
Onorată asistență,
Stimați tovarăși.
Doresc să încep prin a vă adresa 

un salut cordial dumneavoastră, 
participanților la lucrările sesiunii 
de primăvară a Uniunii Interpar
lamentare, personalități marcante 
ale vieții politice din peste 60 de 
țări ale lumii, și să-mi exprim sa
tisfacția că România găzduiește a- 
ceastă importantă reuniune inter
națională. Fără îndoială că lucră
rile sesiunii, care abordează pro- 
blenje majore ale situației politice 
internaționale actuale, vor contri
bui la mai buna cunoaștere reci
procă, la dezvoltarea contactelor și 
a relațiilor dintre parlamente, din
tre factorii politici ai țărilor parti
cipante, la progresul eforturilor 
generale pentru instaurarea pe 
planeta noastră a unei lumi mal 
bune și mai drepte.

Reuniunea dumneavoastră își pro
pune să dezbată probleme de impor
tanță capitală pentru așezarea rela
țiilor dintre state pe baze noi, pen
tru lichidarea vechii politici de 
dominație și dictat, de amestec in 
treburile interne ale altor state, a 
colonialismului și neocolonialismu- 
lui, pentru impulsionarea luptei 
de eliberare națională a popoare
lor și respectarea dreptului sacru 
al fiecărei națiuni de a-și hotărî 
singură destinele. Abordarea unui 
asemenea larg cerc de probleme de 
către acest important for politic 
Internațional va putea neîndoios 
aduce o contribuție prețioasă la 
unirea eforturilor popoarelor, ale 
forțelor înaintate de pretutindeni 
în vederea afirmării în lume a 
unei politici noi, de egalitate și (Continuare in pag. a IH-a)

Cuvintorea președintelui Nicolae Ceaușescu este ascultata cu deosebit Interes de participant la sesiune

respect reciproc între națiuni, de 
pace și colaborare între state.

O importanță deosebită are fap
tul că sesiunea reunește parlamen
tari din țări cu orînduiri sociale 
diferite, reprezentînd opinia publi
că de pretutindeni, năzuințele tutu
ror popoarelor de a pune cu hotă- 
rire capăt vechii politici, de a 
inaugura o eră nouă a relațiilor 
interstatale, bazate pe principii de 
egalitate și democratice. Subliniez 
în mod deosebit aceasta pornind 
de la faptul că în condițiile de as
tăzi opinia publică și reprezen
tanții ei, masele largi populare 
din toate țările joacă un rol tot 
mai mare în determinarea evolu
ției politice mondiale, în promo
varea păcii și colaborării. Toc
mai ca rezultat al intensificării 
activității politice în viața interna
țională a maselor populare, al afir
mării tot mai puternice a voinței 
popoarelor de a se dezvolta liber 
și nestînjenit, în lumea de astăzi 
s-au produs și se produc profunde 
transformări revoluționare, so
ciale și naționale, mari mutații în 
raportul de forțe mondial, au loc 
o serie de procese pozitive în di
recția destinderii și colaborării.

O expresie elocventă a acestor 
tendințe noi o constituie faptul că 
în ultimii ani au fost soluționate 
un șir de probleme ce afectau în 
mod grav pacea și securitatea pla
netei, s-au intensificat contactele și 
tratativele dintre state, s-a ampli
ficat colaborarea intre națiuni. O 
semnificație deosebită are, în acest 
sens, de asemenea, trecerea la în
făptuirea dezideratului securității 
europene, realizarea de pași con- 
creți în direcția normalizării rapor
turilor dintre statele continentului 

nostru, începerea și desfășurarea 
conferinței general-europene.

în același timp însă, trebuie să 
constatăm că în lume mai sînt 
forțe politice interesate să perpe
tueze vechea politică de inegali
tate, dominație și dictat, de agre
siune și război, să frîneze și să 
tragă înapoi procesul destinderii și 
păcii, al înțelegerii și colaborării 
dintre toate popoarele. Aceasta 
face necesară continuarea cu și 
mai mare fermitate și consecvență 
a eforturilor depuse de forțele de
mocratice, de toate popoarele îm
potriva încercărilor de reeditare a 
spiritului „războiului rece*', pentru 
normalizarea întregului climat in
ternațional.

Pornind de la aceste conside
rente, Republica Socialistă Româ
nia desfășoară o largă activitate 
internațională, acționează din toa
te puterile pentru accelerarea pro
ceselor pozitive care au loc pe are
na mondială, pentru promovarea 
noilor principii de relații dintre 
state, pentru triumful colaborării 
și prieteniei între toate popoarele 
lumii. Ca țară socialistă. România 
dezvoltă continuu relații de prie
tenie, alianță și colaborare cu toa
te statele care edifică noua orîn- 
duire socială. Totodată, amplifi
căm permanent colaborarea cu po
poarele care pășesc pe calea dez
voltării economico-sociale indepen
dente, promovăm raporturi tot mai 
largi cu toate țările lumii, fără 
deosebire de orînduire socială. In 
cadrul contactelor frecvente pe 
care le avem cu conducătorii și re
prezentanții unui număr mare de 
state, milităm activ pentru soluțio
narea problemelor care confruntă 
omenirea contemporană în intere
sul tuturor statelor și popoarelor, 

al respectării dreptului lor de a fi 
pe deplin libere și suverane. în ul
timii ani, Republica Socialistă 
România a semnat importante do
cumente de stat — tratate, decla
rații comune și acorduri — cu nu
meroase țări ale lumii, mari 
și mici, de pe toate conti
nentele, în care este exprimată 
hotărîrea reciprocă de a întemeia 
relațiile bilaterale pe principiile 
egalității și respectului mutual și, 
în același timp, de a acționa pen
tru întronarea unor norme noi, 
democratice în întreaga viață in
ternațională. Punem la baza rela
țiilor noastre cu celelalte state 
principiile independenței și suve
ranității naționale, egalității în 
drepturi, neamestecului în trebu
rile interne și avantajului reci
proc, eliminarea forței și amenin
țării cu forța ca mijloc de rezol
vare a diferendelor și litigiilor, 
respectarea dreptului sacru al fie
cărei națiuni de a-și decide de 
sine stătător calea dezvoltării eco
nomico-sociale, de a fi stăpînă pe 
destinele sale. Considerăm că nu
mai pe baza acestor principii și 
norme se poate asigura o colabo
rare neîngrădită între toate sta
tele, în interesul fiecăruia în par
te și al cauzei progresului și civi
lizației umane în ansamblu, se 
poate evita izbucnirea unei noi 
conflagrații mondiale, se poate 
clădi o lume a păcii și prieteniei.

Unul din obiectivele de prim 
ordin ale politicii externe româ
nești este participarea activă la 
înfăptuirea securității pe conti
nentul european. Dat fiind marele 
potențial material și spiritual de 
care dispune Europa, precum și 

Președintele Republicii Socia
liste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. a primit, marți, pe G.S. 
Dhillon, președintele ad-interim al 
Consiliului Interparlamentar și Co
mitetului Executiv al Uniunii Inter
parlamentare, E.J. Derwinski, vice
președinte al Comitetului Executiv, 
P.C. Terenzio, secretar general al 
Uniunii Interparlamentare, și pe 
membrii Comitetului Executiv al u- 
niunii — J. A. England (Australia), 
E. Cuvelier (Belgia), R. Said (R.A. E- 
gipt), W. Hofer (Elveția), G. Vedo- 
vato (Italia), K. Fukunaga (Japonia), 
A. Carrillo (Mexic), A.P. Șitikov 
(U.R.S.S.).

La întrevedere au participat Emil 
Bodnaraș și Ștefan Voitec, vicepre
ședinți ai Consiliului de Stat, Manea 
Mănescu, prim-ministru al guvernu
lui, Miron Constantinescu, președin
tele Marii Adunări Naționale, George 
Macovescu, ministrul afacerilor ex
terne, Corneliu Mănescu, membru al

RECEPȚIE OFERITĂ DE TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 
SI TOVARĂȘA ELENA CEAUSESCU
1 I »

Președintele Republicii Socialis
te România. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. și tovarășa Elena 
Ceaușescu au oferit, marți seara, o 
recepție in onoarea particioantilor la 
sesiunea de primăvară a Uniunii In
terparlamentare.

Au fost Drezenți tovarășii Emil 
Bodnaraș. Maxim Berghianu. Gheor- 
ghe Cioară. Florian Dănălache. Con
stantin Drăgan, Emil Drăgănescu, 
Janos Fazekas. Petre Lupu. Manea 
Mănescu. Gheorghe Pană. Dumitru 
Popescu. Gheorghe Rădulescu, Leonte

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU

Senatorul
Președintele Republicii Socialiste 

România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
a primit, marți la amiază, pe sena
torul democrat american Edward 
Kennedy, care face o vizită in țara 
noastră.

Senatorul Edward Kennedy și-a 
exprimat satisfacția de a se reîntilni 
cu președintele Nicolae Ceaușescu, 
de a continua discuțiile rodnice avu
te cu prilejul vizitei șefului statului 
român in S.U.A.

în cursul întrevederii au fost abor
date probleme ale relațiilor dintre 
România și S.U.A., constatindu-se cu 
satisfacție evoluția lor pozitivă. în
deosebi in ultimii ani. S-a exprimat 
dorința reciprocă de a acționa in

Deputatul egiptean Mahmoud Abou Walia
Marți după-amiază. tovarășul 

Nicolae Ceaușescu. președintele Re
publicii Socialiste România, a primit 
pe deputatul Mahmoud Abou-Wafia, 
șeful delegației egiptene la sesiunea 

Comitetului Executiv al Uniunii In
terparlamentare, președintele Grupu
lui român din Uniunea Interparla
mentară.

Intreținîndu-se cordial cu repre
zentanții conducerii Uniunii Inter
parlamentare, președintele Nicolae 
Ceaușescu a relevat rolul important 
pe care uniunea, parlamentele și 
parlamentarii pot și trebuie să-l 
joace in infăptuirea unei politici noi, 
in statornicirea în relațiile intersta
tale a principiilor dreptului inter
național, in edificarea unei lumi mai 
bune și mai drepte, o lume a păcii, 
înțelegerii și cooperării. în acest 
sens, s-a subliniat cu satisfacție că 
pe agenda sesiunii de primăvară a 
Uniunii Interparlamentare sint în
scrise probleme de larg interes. Dia
logul dintre șeful statului român și 
membrii Comitetului Executiv al 
Uniunii Interparlamentare a reliefat 
faptul că evoluția vieții internațio
nale pune în evidență noi elemente 
pozitive in această direcție, că tot

Răutu, Gheorghe Stoica, Iile Verdeț, 
Stefan Voitec. Cornel Burtică. Mi- 
r&n Constantinescu. Mihai Dalea. 
Mihai Gere. Ion Ionitâ. Ion Pățan, 
Stefan Andrei, precum si vicepre
ședinți ai Marii Adunări Naționale, 
membri ai Consiliului de Stat și ai 
guvernului. membri ai conducerii 
Grupului român din Uniunea Inter
parlamentară. deputati. alte persona
lități ale vieții noastre politice.

De asemenea, erau de față șefi al 
misiunilor diplomatice acreditați la

american Edward
continuare pentru dezvoltarea co
laborării și înțelegerii dintre cele 
două state, pentru apropierea și prie
tenia dintre popoarele român și ame
rican. In acest context a fost relevat 
rolul pe care îl au in promovarea 
acestor relații contactele directe între 
oamenii politici, precum și intre re
prezentanți ai cercurilor economice, 
ai vieții culturale și științifice din 
cele două țări.

A avut loc, de asemenea, un 
schimb de vederi asupra unui cerc 
larg de probleme ale vieții interna
ționale. In acest cadru s-a subliniat 
cu satisfacție îmbunătățirea climatu
lui politic in lume și s-a relevat

Uniunii Interparlamentare, membru 
al Consiliului Interparlamentar.

La întrevedere a fost de față 
Osman Assal. ambasadorul Repu
blicii Arabe Egipt la București.

Oaspetele a transmis președintelui 
Nicolae Ceaușescu un cald salut din 
partea președintelui Republicii A- 
rabe Egipt. Anwar Sadat, a poporu
lui egiptean. împreună cu admira
ția sa față de personalitatea șefului 
statului român.

Mulțumind, președintele Nicolae 
Ceausescu a rugat să se transmită 
președintelui Anwar Sadat un cor
dial salut prietenesc, precum si urări 
de pace si prosperitate poporului 
egiptean.

Președintele Nicolae Ceausescu si 
deputatul Mahmoud Abou-Wafia au 
avut. aooi. o convorbire cordială. în 
cursul căreia au fost abordate pro
bleme privind dezvoltarea relatll’or 
bilaterale. Cu acest prilei. s-a dat 
o deosebită apreciere raporturilor de 
orietenie șl cooperare statornicite in
tre firile și nw"r?l° n^stre. ra
porturi care, spre satisfacția ambe

mal multe țări lși aduc contribuția 
la rezolvarea problemelor ce con
fruntă omenirea.

In cadrul convorbirii au fost a- 
bordate, de asemenea, unele aspecte 
privind materiile prime — problemă 
aflată in prezent în dezbaterea se
siunii extraordinare a Adunării Ge
nerale a O.N.U. — subliniindu-se, In 
context, contribuția pe care trebuie 
să și-o aducă Uniunea Interparla
mentară și in acest domeniu. In 
deplin consens, s-a relevat necesita
tea așezării relațiilor economice pe 
baze noi, echitabile, exprlmindu-se 
convingerea că actuala sesiune a A- 
dunării Generale a O.N.U. va oferi 
cadrul adecvat pentru ca toate țările 
— mici, mijlocii și mari — să parti
cipe la găsirea, în comun, a soluții
lor pe care le reclamă rezolvarea 
problemei materiilor prime în inte
resul progresului economic și social 
al tuturor popoarelor.

Intilnirea s-a desfășurat . Intr-o 
atmosferă de caldă prietenie.

București, precum si corespondenți 
ai presei străine.

La intrarea in sala de recepție a 
șefului statului român a fost intonat 
Imnul Republicii Socialiste Româ
nia.

în timpul recepției, președintele 
Nicolae Ceaușescu si tovarășa Elena 
Ceaușescu s-au întreținut, intr-o at
mosferă de caldă cordialitate, cu 
membrii Consiliului Interparlamen
tar si Comitetului Executiv al Uniu
nii Interparlamentare, cu parlamen
tari din diferite țări.

Kennedy
necesitatea consolidării cursului spre 
destindere, prin promovarea unor 
relații noi intre state, bazate pe echi
tate și deplina egalitate in drepturi, 
care să corespundă aspirațiilor legi
time de pace, progres și bunăstare 
ale tuturor națiunilor lumii.

în aceeași zi, tovarășa Elena 
Ceaușescu a avut o întrevedere prie
tenească cu soția senatorului ameri
can, doamna Joan Kennedy.

Președintele' Nicolae Ceaușescu șl 
tovarășa Elena Ceaușescu au reținut 
aooi la dejun pe senatorul Edward 
Kennedy și soția sa, Joan Kennedy.

Convorbirile și dejunul s-au des
fășurat intr-o atmosferă cordială, 
prietenească.

lor părți, se extind pe multiple pla
nuri. in spiritul convorbirilor și în
țelegerilor convenite Intre președin
ții Nicolae Ceaușescu și Anwar Sa
dat. A fost exprimată dorința co
mună de a se pune in valoare. în- 
tr-o măsură și mai mare, posibili
tățile existente pentru intensificarea 
si diversificarea in continuare a 
conlucrării reciproce, in interesul ce
lor două popoare, al cauzei generale, 
a năcii si colaborării internaționale.

Totodată, au fost discutate aspec
te actuale ale vieții internaționale, 
îndeosebi cele referitoare la situația 
din Orientul Mijlociu. Oaspetele a 
relevat acțiunile pozitive intrenrinse 
de România, personal de președinte
le Nicolae Ceaușescu, in direcția so
luționării politice a problemelor care 
confruntă zona Orientului Miilociu, 
in conformitate cu interesele legiti
me ale popoarelor din această regiu
ne, în folosul păcii și destinderii in 
lume.

întrevederea s-a desfășurat intr-o 
atmosferă caldă, prietenească.

ADUNAREA FESTIVĂ CONSACRATĂ
ÎMPLINIRII A 30 DE ANI DE LA FĂURIREA 

FRONTULUI UNIC MUNCITORESC
In pagina a Il-a
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Adunarea festivă consacrată 
împlinirii a 30 de ani de la făurirea 

Frontului Unic Muncitoresc
Cu prilejul Împlinirii a 30 de ani 

d- In ftiuriren Frontului Unic Mun-
■ ’nre~c. marți dupâ-ami.ază a a\"ut )«c 
in Capitală o adunare festiv* orgfi- 
rir.atft de Comitetul municipal Bucu- 
r-cii al PC.R. Au participat nume* 
i "și oamrni al muncii din Întreprin
derile si instituțiile bucureștene. 
vechi milltanți ai partidului și ai 
mișcării muncitorești din România, 
i'prczcnlanți ai unor Instituții ccn- 
t al? ș] organizații obștești, oameni 
de știință, cultură și artă, studenți. 
militari.

In prezidiul adunării festive au 
luat loc tovarășii: ștefan Voitec, Con- 
>• -nun Pirvulescu. Constanța Crâ-
■ un. Ion Traian Ștefânescu, prim- 
s ritar al C.C. al U.T.C.. ministru 
pentru problemele tineretului, Vasi- 
lc Bigu. Vasile Ionescu, Stela Mo- 
chioroș. Panail Bogătoiu și Nicolae 
Cioroiu.

Adunarea festivă a fost deschisă 
d> tovarășul Nicolae Matei, secretar 
al Comitetului municipal București

Despre semnificația evenimentului 
a vorbit tovarășul Ion Popescu-Pu- 
turi. membru al C.C. al P.C.R.. di
rectorul Institutului de studii isto
rice și social-politice de pe lingă 
C.C. al P.C.R.

După ce a subliniat Însemnătatea 
decisivă a creării Frontului Unic 
Muncitoresc „in asigurarea rolului 
conducător al proletariatului în lupta 
pentru democrație și progres social, 
vorbitorul a spus : înfăptuit in con
dițiile luptei împotriva dictaturii mi- 
litare-fasciste, pentru eliberarea țârii 
și restabilirea independenței națio
nale, Frontul Unic Muncitoresc a 
fost rezultatul firesc al colaborării 
strinse intre comuniști, social-demo- 
crați, socialiști, in marile lupte so
ciale și politice, împotriva claselor 
exploatatoare, a regimului burghez.

Crearea Frontului Unic Muncito
resc intre Partidul Comunist Român 
și Partidul Social-Democrat a repre
zentat o contribuție dintre cele mai 
importante la triumful insurecției 
naționale antifasciste armate din au
gust 1944, in urma căreia regimul de 
dictatură militaro-fascistă a fost 
răsturnat. Conlucrarea dintre parti
dele comunist și social-democrat, in 
procesul luptei revoluționare de după 
eliberarea țării și crearea unui puter-* 
nic partid politic unic au avut ur
mări excepționale pentru dezvoltarea 
luptei clasei muncitoare, a întregului 
popor, pentru transformarea revolu
ționară a societății și victoria socia-* 
îismului in România. „Prin aceas
ta — aprecia tovarășul Nicolae 
Ceaușescu la aniversarea a 80 de ani 
de la crearea partidului politic al 
clasei muncitoare din țara noastră — 
s-a pus capăt pentru totdeauna sci
ziunii din mișcarea noastră muncito
rească, s-a asigurat unitatea organi
zatorică și politică a clasei munci
toare, clasa conducătoare a marii 
opere de edificare a socialismului 
pe pămintul României-.

După ce a trecut in revistă prin
cipalele etape de dezvoltare a miș
cării muncitorești din țara noastră, 
trecutul ei glorios de luptă unitară, 
vorbitorul a spus : Desăvirșirea 
statului național unitar român, 
la 1 decembrie 1918. a pus 
in fața mișcării muncitorești-revoiu- 
ționare sarcina unificării sale la ni
velul intregii țări. Această sarcină 
istorică a fost ipdeplinită cu cinste, 
partidul clasei muncitoare fiind pri
mul organism politic pe plan național.

O expresie strălucită a acestui 
fapt o constituie transformarea parti
dului socialist in Partidul Comunist 
Român, consfințită de Congresul 
din mai 1921. Partidul Comunist 
Român, ca singurul partid unitar in 
viața politică a României, cu orga
nizații in întreaga țară, întemeiat pe 
baze ideologice și politice revoluțio
nare, pe principiile strategice și tac
tice marxist-leniniste, a ridicat pe o 
treaptă mai inaltă. in noile condiții 
ale dezvoltării României, nu numai 
lupta de eliberare socială, ci și uni
tatea clasei muncitoare.

Unitatea sindicală, ale cărei baze 
fuseseră puse la Congresul sindica
telor de la Brașov din octombrie 
1921. a fost realizata la Congresul de 
la Sibiu, din iunie 1922.

In ciuda acțiunilor elementelor so- 
cial-democrftte de dreapta, clasa 
muncitoare a continuat să se ma
nifeste unitar în marile bătălii so
ciale pentru revendicările sale spe
cifice și de interes național din anii 
1925—1928. Experiența acestor ani a 
fost folosită și dezvoltată in anii cri
zei economice din 1929—1933.

In împrejurările creșterii perico
lului fascist pe plan extern și al ac- 
tivizării organizațiilor Gărzii de fier 
pe plan intern, unitatea de acțiune 
a clasei muncitoare se impunea ca 
bază a realizării unui front comun 
al tuturor forțelor democratice, pro
gres ste și antifasciste. Orientarea 
politico-tactică a comuniștilor a per
mis inițierea unor noi acțiuni de 
front unic si încheierea unor acor
duri de colaborare intre organi
zațiile politice muncitorești. In oc
tombrie 1921 s-a încheiat un a- 
cord intre Liga muncii. Comite
tul național antifascist și Parti
dul socialist unitar. Pe plan lo
cal, organizații ale P.C.R.. P.S.D..
P.S.U. și P.S. au acționat in front 
unic in diferite acțiuni.

In același spirit, Partidul Comu
nist Român a dat indicația intrării 
sindicatelor unitare, create in oc
tombrie 1923 și aflate sub influența 
sa, in Confederația Generală a Mun
cii. constituind o singură centrală 
sindicală.

Tot mai pregnant s-a manifestat 
curentul de unitate și in cadrul or
ganizațiilor social-democrate, socia- 
list-unitare și socialiste. Conferințe
le regionale, cit și congresele P.S.D. 
și P.S.U. din anii 1933 ?i 1936 au re
levat dorința marii majorități a 
membrilor acestor organizații de a 
se păși cu mai multă hotârire pe 
drumul înfăptuirii unității proletare. 
După ce a menționat o serie de ac
țiuni care demonstrau voința mun
citorimii de a înfăptui unitatea lar
gă de acțiune a forțelor comuniste, 
socialiste, social-democrate și demo
crate. in frontul popular antifascist, 
vorbitorul a arătat că lupta desfă
șurată de clasa muncitoare din 
România in acei ani a frinat. pină 
in februarie 1938, tendințele de a 
instaura un regim fățiș al dictaturii 
regale.

Eroica luptă, dusă In anii dictatu
rii regale, de partidul comunist in 
fruntea clasei muncitoare și a unor 
largi forțe progresiste sub steagul 
democrației și independenței țării, 
amploarea mișcării rit
și atitudinea realistă a unor pc-r.-o- 
nalitățl și gruoări politice burgh-’e 
au stăvilit pentru un timp ascensiu

nea «pro putere a orgnnirațiilor fas
ciste șl înrobirea țării Germaniei na
ziste.

Dună ce a arătat cft, in’pofida pu
ternicelor mișcări antifasciste caro 
aveau loc tn țara noastră, ca și In 
alt? țări ale Europei, marile puteri 
imDerialistc, cercurile guvernante de 
atunci din numeroase state au adop
tat o poziție de cedare și compromis 
față de pretențiile Germaniei na
ziste. ceea ce a Încurajat acțiunile 
agresive alo hitlerismului și a sti
mulat activitatea cercurilor reacțio
nare din România, care au pășit 
deschis pe calea trădării naționale, 
vorbitorul a spus : Poporul român, 
aflat singur in fața agresiunii nazis
mului german, lipsit de orice snriiin 
din afară, a devenit victima dicta
tului fascist do la Viena. a fost arun
cat practic in brațele Germanici hit- 
lerlste. In aceste condiții a fost 
instaurat regimul dictaturii militarc- 
fasciste. in țară au pătruns trupele 
hitlcriste. România fiind tirila în 
războiul antisovietir.

Exponent fidel a) intereselor națio
nale ale întregului popor. Partidul 
Comunist Român s-a împotrivit de la 
început dictaturii militare-fasciste și 
războiului hillcrist. a chemat in mod 
consecvent masele la unire in lupta 
pentru salvgardarea intereselor na
ționale, ■

In acest sens, el a formulat ce
rința realizării Frontului Unic Na
țional al poporului român. In .cen
trul acestei alianțe era situată clasa 
muncitoare, forța socială cea mai 
înaintată a societății românești, care, 
acționind unită in Frontul Unic Mun
citoresc, avea să constituie nucleul 
și motorul luptei întregului popor.

Constituirea, in 1943. din inițiativa 
P.C.R., a Frontului Patriotic Anti
hitlerist, care reunea Partidul comu
nist, Frontul plugarilor, Uniunea pa- 
trioților, Madosz-ul, Partidul socia- 
list-țărănesc, a dat un puternic im
puls rezistenței antifasciste din 
România.

Eforturile partidului comunist, or
ganizatorul rezistenței antifasciste și 
al luptei maselor pentru răsturnarea 
regimului antonescian, conjugate cu 
sprijinul acordat de membri ai orga
nizațiilor socia’.-democrate pentru 
realizarea frontului unic, au fost în
cununate de succes prin încheierea, 
la mijlocul lunii aprilie 1914, a acor
dului de colaborare dintre P.C.R. și 
P.S.D.

Primul rezultat obținut pe linia 
răspindirii in masă a ideii de unitate 
și a obiectivelor concrete cuprinse in 
manifestul Frontului Unic Muncito
resc, lansat cu prilejul zilei de 1 Mai 
1944, a fost crearea, in principalele 
întreprinderi din Capitală și intr-o 
serie de centre muncitorești din 
țară, a unor comitete ce aveau la 
bază unitatea proletară și, alături de 
acestea, a comitetelor de acțiune.

Făurirea Frontului Unic Muncito
resc a sporit capacitatea de acțiune < 
și forța de organizare a clasei muh- 
citoare, a exercitat o .puternică in
fluență asupra unirii celorlalte forțe 
patriotice, antihitleriste.

Constituirea Frontului Unic Mun
citoresc a avut o mare însemnătate 
in pregătirea proletariatului pentru a 
acționa cu arma in mină in vederea 
răsturnării dictaturii militare-fas- 
ciste, izgonirii din țară a trupelor 
Germaniei naziste.

După 23 August 1944, unitatea cla
sei muncitoare s-a dezvoltat pe mul
tiple planuri. Ca rezultat al înțele
gerii survenite intre conducerile Par
tidului Comunist și Partidului Social- 
Democrat, Ja 2 octombrie 1944. Fron
tul Unic Muncitoresc a căpătat o 
structură organizatorică, proprie, 
creindu-și organe proprii.

Relevind marea însemnătate a de
finirii de către Conferința Naționa
lă a P.C.R. din 16—21 octombrie 
1945 a concepției asupra realizării 
unității depline a mișcării munci
torești. cit și faptul că Partidul So
cial-Democrat, prin rezoluția adop
tată in ședința Comitetului Central 
din 25 octombrie 1945 și-a exprimat 
convingerea in necesitatea istorică a 
realizării unității depline a miș
cării muncitorești, vorbitorul a în
fățișat etapele care au condus la 
realizarea unității clasei muncitoa
re din România in cadrul unui sin
gur partid marxist-leninist. Congre
sul de unificare, din 21 februarie 
1948, a proclamat in mod public și 
solemn unificarea celor două partide 
intr-un partid unic, pe baza con
cepției revoluționare materialist-dia- 
lectice despre lume și viață. Aceasta 
a constituit o măreață victorie po
litică a proletariatului, a maselor 
muncitoare din România.

Făurirea partidului revoluționar 
unic al clasei muncitoare din Româ
nia a reprezentat și un eveniment 
important in mișcarea muncitoreas
că internațională. Jubileul de azi — 
a spus in continuare vorbitorul — 
are loc in atmosfera de entuziastă 
mobilizare a tuturor oamenilor mun
cii d° la orașe și sate, angajați ple
nar in lupta pentru înfăptuirea cin
cinalului înainte de termen, pentru 
a intimpina cu noi realizări cele 
două evenimente de însemnătate is
torică din viața poporului român — 
cea de-a XXX-a aniversare a eli
berării României de sub dominația 
fascistă și cel de-al Xl-lea Congres 
al partidului. Apoi vorbitorul a re
memorat aspecte și momente esen
țiale ale înaintării țării noastre, sub 
conducerea partidului, pe calea ci
vilizației socialiste, relevind rolul 
pe care eroica noastră clasă munci
toare l-a avut și il are in acest 
proces înnoitor.

Sinteza generală a acestui proces, 
în centrul căruia s-a aflat in per
manență clasa muncitoare, și exore- 
sia cea mai cuprinzătoare a trans
formărilor petrecute in structura 
socială a României o reprezintă fău
rirea și dezvoltarea națiunii socia
liste. Forța și trăinicia națiunii 
noastre socialiste iși au izvorul in 
baza de clasă a societății formate 
de muncitori, țărani, intelectuali și 
alți oameni ai muncii, uniți prin in
terese vitale comune și animați de 
ace’eași idealuri.

Mărețele realizări obținute de po
porul nostru in toate sectoarele de 
activitate — a spus apoi vorbitorul — 
ilustrează in modul cel mai convin
gător strălucita capacitate a parti
dului nostru comunist de a organiza 
și de a conduce marea ODeră de edi
ficare a societății socialiste multi
lateral dezvoltate. Ele atestă cu tă
rie că partidul nostru aplică, in mod 
creator, legitățile generale ale socia
lismului la condițiile concrete ale 
tării noastre, la cerințele fiecărei e- 
tzee de dezvoltare a societății ro
mă" ?ș' i.

Af rir.indu-se an de an cu tot mai 
muită putere ca forță conducâtoar» 

n societății românești. Partidul Co
munist Român s-a dezvoltat neîn
cetat. și-a consolidat legăturile cu 
poporul. Semnificativ pentru aceasta 
este însuși faptul că partidul nostru 
reprezintă astăzi o forță uriașă, in- 
sumind peste 2 300 000 de muncitori, 
țărani, intelectuali, bărbați și femei, 
din rindurile celor mai înaintați și 
mai conștienți fii ai poporului, dis
pune de organizații puternice in 
toate domeniile do activitate, consti
tuie forța dinamică in fiecare sec
tor. in flecare colectiv de muncă.

Partidul Comunist Român se preo
cupă de perfecționarea continuă a 
formelor și metodelor de organizare 
și conducere a societății, inclusiv a 
propriilor sale forme și metode de 
activitate, pentru adecvarea aces
tora noilor situații și cerințe ale 
dezvoltării vieții sociale. El mani
festă o preocupare continuă pentru 
elaborarea teoretică a problemelor 
etapei edificării societății socialiste 
multilateral dezvoltate, pentru asi
gurarea unei eficiente superioare a 
activității de conducere unitară a so
cietății și perfecționarea continuă a 
relațiilor de producție socialiste. In 
activitatea politico-ideologică. parti
dul acordă o deosebită importantă 
educării oamenilor muncii, a între
gului popor in spiritul patriotismu
lui socialist și al internaționalismu
lui, al solidarității și unității cu 
toate țările socialiste, cu toate par
tidele comuniste și muncitorești, cu 
forțele progresiste și revoluționare 
din lumea întreagă.

După cum se știe, in ansamblul 
orientărilor stabilite in documentele 
Congreselor IX și X, ca și ale Con
ferinței Naționale a P.C.R. din 1972, 
o însemnătate deosebită are definirea 
căilor și modalităților practice de 
continuă adincire. extindere și per
fecționare a rolului partidului de 
forță conducătoare in toate dome
niile vieții sociale. In această con
cepție. documentele partidului nos
tru au subliniat că. in etapa fău
ririi societății socialiste multilateral 
dezvoltate, creșterea rolului condu
cător al partidului se exprimă in 
primul rînd prin integrarea sa tot 
mai organică in viața intregii socie
tăți, in activitatea tuturor organis
melor sociale — cel mai important 
dintre acestea fiind statul socialist.

Recentele măsuri adoptate, la pro
punerea plenarei C.C. al P.C.R. din 
25—26 martie 1974, pentru perfecțio
narea activității organelor supreme 
ale partidului și statului, relevă, 
o dată mai mult. înaltul spirit de 
răspundere cu care Partidul Comu
nist Român își îndeplinește rolul de 
forță politică conducătoare a societă
ții noastre socialiste și reprezintă 
un moment de mare însemnătate in 
opera de cimentare a legăturii dintre 
partid și popor.

In elaborarea și înfăptuirea poli
ticii partidului in toate sectoarele 
de activitate o contribuție creatoare 
esențială aduce secretarul general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, tovarășul Nicolae Ceaușescu, cel 
mai iubit fiu al poporului nostru. 
De spiritul revoluționar, dinamic al 
tovarășului Nicolae Ceaușescu se 
leagă întregul nostru drum ascen
dent. elaborat de Congresele al IX- 
lea și al X-lea ale partidului și de 
conferințele naționale, creșterea 
prestigiului internațional al parti
dului și statului nostru. Legătura 
strinsă și permanentă cu poporul și 
realitățile țării, capacitatea remar
cabilă de dezvoltare creatoare a 
marxism-leninismului, dinamismul 
și spiritul novator, înalte calități 
de militant și conducător comunist
— clarviziunea, pasiunea și princi
pialitatea revoluționară, devotamen
tul nețărmurit față de patrie și po
por, internaționalismul consecvent
— fac ca numele tovarășului Nicolae 
Ceaușescu să fie indisolubil legat de 
toate marile transformări petrecute 
in acești ani in societatea româneas
că, de perspectivele trecerii ei in
tr-o nouă fază de dezvoltare.

Reprezentind un act suprem de 
voință a poporului suveran, o ex
presie a unității dintre partid și po
por, alegerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu ca intiiul președinte al 
României constituie in același timp 
o inaltă apreciere dată aceluia care 
de mai bine de patru decenii s-a în
cadrat in mișcarea revoluționară, in 
lupta clasei muncitoare împotriva 
exploatării și a militat sub steagul 
glorios al partidului pentru liberta
te și dreptate socială, pentru ca oa
menii muncii din țara noastră, farâ 
deosebire de naționalitate, să devină 
stapini pe munca și destinele lor, 
pentru triumful cauzei socialismului 

•și comunismului pe pămintul Româ
niei.

Pornind de la strinsa unitate dia
lectică dintre politica internă și ex
ternă, partidul și statul nostru acțio
nează permanent pentru dezvoltarea 
relațiilor internaționale ale Româ
niei, creșterea contribuției sale la 
cauza progresului social, a colabo
rării .și păcii in lume. La temelia 
politicii externe a țării se află in 
mod constant dezvoltarea prieteniei 
și colaborării multilaterale cu toate 
țările socialiste, extinderea și conso
lidarea relațiilor cu țările care au 
pășit pe calea dezvoltării eoonomico- 
sociale independente, întărirea soli
darității cu toate forțele progresiste. 
In același timp, * România, in spiri
tul coexistenței pașnice, acționează 
pentru amplificarea raporturilor re
ci oroc avantajoase cu toate statele.

Subliniind că Partidul Comunist 
Român, ca detașament activ al forțe
lor revoluționare ale contemporanei
tății. se preocupă stăruitor de reali
zarea unității rmșcării comuniste și 
muncitorești, vorbitorul a spus în 
continuare : Legăturile internaționale 
largi, raporturile de prietenie, solida
ritate și colaborare tovărășească sta
tornicite între P.C.R. și celelalte 
partide comuniste și muncitorești, 
stima șl respectul de care 6e bucură 
partidul nostru sînt un izvor de 
forță al României socialiste, confirmă 
justetfra orientărilor fundamentale 
stabilite de partid.

Sărbătorind împlinirea a trei dece
nii de la făurirea unității de ac
țiune a proletariatului, putem-afirma 
cu justificată mindrie că poporul ro
mân, sub conducerea P.C.R., a par
curs o etapă importantă in drumul 
de lupte și victorii spre libertate, in
dependență națională și progres so- 
ciaL

★
Cu aerași prilej, in holul Muzeu

lui de istorie a partidului comunist, a 
mișcării revoluționare și democratice 
din România a fost organizată 
o expoziție.

(Agerpres)

ÎN ÎNTÎMPINAREA ZILEI DE 1 MAI

IiirRECEREA PROIECTĂRILOR 
pentru promovarea soluțiilor tehnice moderne, 

pentru creșterea eficienței economice 
a investițiilor

INSTITUTUL DE PROIECTARE 
TEHNOLOGICA DE UZINE ȘI 
INSTALAȚII METALURGICE DIN 
BUCUREȘTI (IPROMET), care a 
lansat chemarea la întrecere către 
toate unitățile de proiectare din 
țară, a analizat recent, in comitetul 
sau de partid, stadiul realizării 
planului și angajamentelor pe pri
mul trimestru, precum și măsurile 
și condițiile create pentru îndepli
nirea integrală a prevederilor de 
plan in luna aprilie. Această ana
liză a dat prilej de .satisfacție : an
gajamentele din chemare se înfăp
tuiesc metodic, iar îiftrccerca se 
află pe tin făgaș normal și stimula
tiv. existind garanții dc succes deplin 
și in viitor. Iată dovada : s-au ela
borat proiecte (le execuție pentru 
1 000 tone dc utilaje tehnologice, 
care vor fi omologate și puse in 
curing la dispoziția uzinelor con
structoare, pentru producția lor 
viitoare (angajament anual — pro
iecte pentru 3 000 tone utilaje) ; față 
de studiile tchnico-cconemice apro
bate, valoarea investițiilor a fost 
redusă cu 25 000 0C0 Ici, prin adopta
rea in proiectele de execuție a unor 
soluții tehnologice și constructive 
optimizate (angajament anual — 85 
milioane Iei) ; tot prin proiectele 
dc execuție a fost redus consumul 
de metal, comparativ cu studiile 
tehnico-economice elaborate, cu 
1 7.53 lone (angajament anual — 
4 500 tone). însemnate realizări au 
fost obținute și in ceea ce privește 
reducerea efortului valutar pentru 
importuri, precum și in scurtarea 
termenelor de elaborare a unor 
proiecte necesare șantierelor.

Caracteristică pentru toată aceas
tă activitate de pină acum este 
contribuția proprie și originală, 
de idei și dc soluții tehnice, 
pentru ridicarea eficienței eco
nomice a investițiilor. Secreta
rul comitetului de partid, ing. Mi
hai Niculescu, apreciază că in ul
tima vreme a crescut considerabil 
potențialul creației originale și ca
litatea acesteia, ca urmare a per
fecționării cadrelor institutului, a 
experienței lor dobîndite in con
fruntarea cu problemele practice 
ale ș2ntiereTor. Cu alte cuvinte, au 
o pondere din ce in ce mai mare 
acele proiecte care promovează so
luții tehnologice moderne, asigură 
valorificarea superioară a materii
lor prime indigene, reduc volumul 
lucrărilor de construcții-montaj 
și determină folosirea intensivă a 
suprafețelor pe care se construiesc 
noile obiective de investiții.

Un grup de proiectare, din care 
se remarcă in mod deosebit ingine
rii Pompei Botezan, Adrian Petro- 
vici. Nasing Achimescu, Constan
ta Rovanschi. Alexandru Netcu și 
Dragoș Dabija, a terminat, recent,

Sa anunță

brumă în unele

După ploile căzute în toate zonele țării, care au ameliorat rezer
vele de umiditate din sol, lucrările in cîmp au fost reluate. în pre
zent continuă insămînțarea porumbului. Potrivit datelor centralizate 
la Ministerul Agriculturii, Industriei Alimentare și Apelor, pină în 
ziua de 16 aprilie a.c., in I.A.S. și în cooperativele agricole au fost 
insămințate cu porumb 925 540 hectare, ceea ce reprezintă 39 la sută 
din suprafața planificată. Unitățile agricole de stat din județul Dolj 
au insăinințat pină acum cu porumb 95 Ia sută din terenurile pla
nificate, iar cele din județele Tulcca, Teleorman și Dîmbovița — 
circa 75 la sută. De asemenea, cooperativele agricole (lin județul Dolj 
au semănat porumbul în proporție de 80 Ia sută, cele din județele 
Brăila și Argeș — peste 70 la sută. Relatăm mai jos aspecte ale 
desfășurării semănatului in diferite județe.

Pină in seara zilei de 15 aprilie, 
cooperativele agricole și întreprinde
rile agricole de stat din județul 
Brăila au insămințat cu porumb pes
te 47 100 ha și au aplicat prima u- 
dare în sisteme mari de irigații pe 
56 000 ha. iar a doua udare pe 2 600 

, ha. Vintul puternic care a bătut in 
cursul zilei de duminică n-a conte
nit nici luni. Marți, insă, după ce 
ploaia s-a oprit, lucrările in cimp au 
fost reluate cu intensitate. Astfel, in 
raza consiliului intercooperatist Ro- 
manu. ca și pe terenurile coopera
tivelor din Scorțaru-Nou. Racovița și 
altele continuă semănatul porumbu
lui. De asemenea, in grădinile de le
gume se muncește in mod organi
zat la întreținerea răsadurilor și pro
tejarea lor împotriva intemperiilor. 
Eforturi neîntrerupte s-au depus 
pentru continuarea irigațiilor. De 
fapt, buna desfășurare a lucrărilor 
de asigurare a apei în sol a fost în
tărită de măsura luată de biroul co
mitetului județean de partid de a 
trimite aproape 300 de mecanici din 
unitățile economice ale municipiului 
care să asigure funcționarea agrega
telor de pompare nețitru irigații. In- 
cepind de luni, primii mecanici s-au 
și prezentat la posturi.

Valerlu STCIU 
corespondentul „Scînteii"

In ultimele zile, in județul Arad a 
plouat, cantitățile de apă căzute ci- 
frindu-se intre 5 și 10 litri pe me
tru pătrat. In cursul zilei de ieri nu 
s-a lucrat deeit sporadic la semă
nat. Deși ploile au umezit solul, de
ficitul de ană nu a fost refăcut. 
De aceea, organele de specialitate au 
indicat continuarea lucrărilor de iri
gare a culturilor, a viilor șt livezilor. 
La I.A.S. Sagu, cfectuindu-se noi 

studiul tchnico-cconomic pentru 
furnalul nr. 5 dc la Galați, furnal 
di1 mare capacitate, la cârc s-au 
adoptat soluții originale de alimen
taro. precum și utilaje cu randa
mente superioare. Comparativ cu 
celelalte furnale construite, azi in 
funcțiune la Galați, la acest mare 
furnal se reduce sensibil valoarea 
cheltuielilor de construcții-mon- 
tai. De asemenea, soluțiile tehno
logice adoptate creează posibilita
tea ocupării raționale a incin'ci 
generale a combinatului. indicele 
do folosire a suprafețelor dc teren 
aferente fiind dc aproximativ 87 
la sută — cotă considerată optimă 
in construcțiile industriale de acest 
fel. Un adevărat succes constituie

Asemenea siderurgiștilor și electroniștilor, construc
torilor de mașini, chimișlilor și constructorilor, cimen- 
tiștilor, altor colective de oameni ai muncii, și proiec
tării sînt ferm angajați în marea întrecere socialistă. 
Stârnitori și modești, cu inventivitatea lor caracteristică, 
cu valoroase contribuții de gîndire tehnică, acești oa
meni ai planșetelor și ai șantierelor sînt hotărîți — prin 
tot ceea ce fac, prin munca de zi cu zi — să întîmpine 
cu succese de prestigiu cea de-a XXX-a aniversare a eli
berării patriei și al Xl-lea Congres al partidului.

și realizarea proiectelor de execu
ție privind recuperarea căldurii re
zultate din elaborarea cocsului de 
la bateriile de mare capacitate ale 
uzinei cocso-chimice de la Combi
natul siderurgic Galați. Pină acum 
irosită, aceast'ă căldură va fi folo
sită ca agent termic in celelalte 
sectoare de producție. e,conomisin- 
du-se astfel aproximativ 80 000 de 
tone combustibil convențional. în 
prezent, institutul și-a trimis pe 
șantier citiva proiectanți care acor
dă. la fața locului, asistență teh
nică pentru realizarea acestor 
proiecte.

Poate e bine să menționăm că, in 
ultimul timn. institutul dă o tot 
mai mare atenție asigurării asis
tenței tehnice -pe șantiere, fant 
care a dus la creșterea responsabi
lității personale pentru realizarea 
unor proiecte de inaltă calitate. 
Văzindu-se obligat să asiste, pe 
șantiere, la materializarea proiec
telor do el concepute, proiectan
tul se simte mai angajat și mai 
răspunzător pentru eficiența inves
tiției respective. (Dintr-un aseme
nea contact direct și îndelungat cu. 
terenul a rezultat, și acea reconsi- 
cTdrarc’ a plânuluî“ general al 'plttf-• 
formei întreprinderii de oțeluri a- 
liate din ■ Tirgoviște, mai bine 
spus — recalcularea amplasamente
lor obiectivelor sale. Printr-o anali

amenajări prin prelungirea conduc
telor din vie cu peste 1 000 metri, 
s-a reușit să se irige in plus o su
prafață de 75 ha semănate cu griu, 
cartofi, rădăcinoase, plante furajere. 
Realizări și preocupări asemănătoare 
pot fi intilnite și la I.A.S. Fintinele, 
la cooperativele agricole din Aradul 
Nou, Siria ș.a. De la direcția agri
colă am aflat că. in ultimele zile, au 
fost înaintate comenzi Ministerului 
Agriculturii in vederea executării a 
61 foraje, precum și pentru procu
rarea a ,46 pompe de diferite tipuri 
necesare asigurării apel atît in sec
toarele legumicole, cit și în vii și 
livezi, pepiniere etc, îndeosebi la 
cooperativele agricole din Chișineu- 
Criș. Vinga, Aradul Nou. Curtici, 
Mailat, Sintea Mare ș.a. Ținînd sea
ma de prognoza vremii pentru ur
mătoarele 2—3 zile, direcția agricolă 
a transmis tuturor unităților reco
mandări precise privind modul de 
efectuare a lucrărilor la irigații.

Constantin SIMION 
corespondentul „Scînteii"

Duminică noaptea, in județul Bu
zău a inceput să plouă, iar de luni 
ploaia s-a transformat in lapoviță și 
ninsoare. Ca urmare, insămințarea 
porumbului s-a intrerupt. Dar nu
mai pentru o scurtă perioadă de 
timp. Marți dimineața, insămînțarea 
porumbului s-a reluat cu toate for
țele. Pină la această dată, in coope
rativele agricole au fost insărriînțate 
28 200 ha cu porumb. Diferite uni
tăți — Merei. Florica. Buzău — au 
terminat această lucrare. Intr-un sta
diu avansat se află și cooperativele 
agricole din Amaru. Mihăilești, Glo- 
dcanu-Sărat, Cilibia, care au insă- 
minlat peste 80 la sută din supra
fețele prevăzute. „Mcnținind actua
lul ritm de lucru, adică insâmintind 
zilnic circa 4 000 ha cu porumb, pină 
la 26 aprilie vom termina această 
lucrare — ne spunea tov. Gheorghe

ză atentă, inginerii proiectanți Va
lentin Dinu. Grigorc Constantinescu 
și alții au ridicat indicele dc utili
zare a suprafeței ocupate la un ni
vel superior).

La INSTITUTUL DE PROIEC
TA IU TEHNOLOGICE PENTRU 
INDUSTRIA UȘOARA — I.P.I.U. — 
BUCUREȘTI ne este greu să ne o- 
nrim asupra unuia sau a altuia, din 
rezultatele primului trimestru âl fi
nului. De ce ? Pentru simplul motiv 
că. la toate cele 17 puncte ale anga
jamentelor asumate în întrecerea 
socialistă, s-au obtinut succese deo
sebite. Dar să dăm cuvintul cifre
lor. să punem față in față citeva 
din angajamentele luate in acest 

an în întrecere și realizările din 
primul trimestru. Angajament a- 
nual — reducerea cheltuielilor de 
construfețji-montaj cu 15 milioane 
lei, realizat — 7.8 milioane lei ; 
diminuarea efortului valutar, față 
de studiile tehnico-economice și 
proiectele aprobate, cu 6,55 milioa
ne lei valută, obiectiv îndeplinit in 
proporție de aproape 42 la sută, 
(în același timp, sarcinile la ex
port în trimestrul întii au fost de
pășite cu 36 la sută). Continuăm 
comparațiile. Angajamentele pre
vedeau micșorarea prin proiectele 
de execuție a consumului normat 
de metal cu 635 tone, iar a celui de 
lemn cu 450 mc. dună trei luni, 
aceste obiective au fost înfăptuite 
in proporție de peste 25 și, respec
tiv, 24 la suta. Mai notăm că pină 
în prezent durata de întocmire a 
proiectelor de execuție s-a redus 
cu aproape 1 200 zile-om, in con
dițiile în care planul de calitate a 
fost depășit cu 10 la sută.

Desigur, n-am epuizat toate con
fruntările posibile dintre angaja
ment și fapte. Realizările acestui 
colectiv sint mult, mai bogate și 
ele.dșu prilej de mindrie. Consi
derării că - esfe 'măi lieceaar să ne 
oprim asunra citorva princioale 
probleme de concepție și organi
zare ale colectivului institutului. 
Se detașează, evident, preocuparea

Maftei. director adjunct al direcției / 
agricole ■ județene. Dar, in această 
campanie, nu ne preocupă doar vi
teza de lucru. In primul rind urmă
rim executarea unor lucrări de cea 
mai bună calitate".

Pentru a se respecta normele de 
calitate, specialiștii urmăresc pe te
ren desfășurarea lucrărilor. La Ghe- 
răseni. tov. Victor Guțu. președinte 
și inginer-șef al cooperativei, era pe 
cimp. alături de mecanizatori și coo
peratori. Mergind in urma semănă
torilor. controla cu rigla adincimea 
de semănat. „SemănătorUe sint bine 
reglate — ne spune președintele. Dar 
trebuie să verificăm mereu pentru 
ca semințele să ajungă in pămint 
la 10—12 cm. în felul acesta, ele sint 
acoperite cu un strat de 2—3 cm de 
pămint mai umed".

Ion TEODOR

Duminică spre luni, în județul 
Teleorman a plouat și in unele 
locuri a nins. Cantitățile de preci
pitații au oscilat intre 5,2 și 11,5 litri 
pe metru pătrat. Datorită vitezei 
cu care a bătut vintul, in mai multe 
unități agricole au fost deteriorate 
solariile, ceea ce a impus interven
ția promptă a lucrătorilor din legu
micultura. In acest sens, datorită 
răcirii bruște a vremii, biroul comi
tetului județean de partid a stabilit 
luni dimineața măsuri urgente me
nite să ducă la protejarea culturilor 
din solarii, a răsadurilor și la evita
rea pierderilor în zootehnie. Pentru 
aceasta au fost formate echipe de 
intervenție in toate unitățile culti
vatoare de legume, care au la dis
poziție materiale fumigene în vede
rea combaterii eventualelor brume 
și înghețuri.

Marți au fost reluate lucrările de 
însămînțare a porumbului. Pină 
acum, semănatul acestei culturi s-a 
încheiat in coooerativele agricole 
din .Dideștî, Ciolănești, Viișoara, 
Furculeștl și altele, iar pe județ s-a 
in3ămințat o suprafață totală de 
88 090 ha. In cadrul acțiunilor de 
extindere a irigațiilor, îneepînd de 
luni, in zona Tia Mare (județul Olt) 
— Plooii Stăvilești (Teleorman), prin 
cooperarea dintre oficiile județene 
de îmbunătățiri funciare din cele 
două județe, va fi reamenajat un 
privai pentru irigarea a circa 600 ha 
de orezării din rîul Olt. ale cărui 
ape au scăzut mult in ultima vreme.

Alexandru BRAD 
corespondentul „Scînteii" 

susținută pentru promovarea unor 
metode noi, moderne in proiectare, 
chiar un concept nou in abordarea 
problemelor specifice activității in 
acest domeniu. Bunăoară, din ini
țiativa colectivului de aici, in 
acest an s-a dezvoltat un nou con
cept. ..proiectarea integrată" — ne 
spune ing. George Cojocaru, direc
torul institutului. Conținutul aces
tui concept se exprimă prin dezvol
tarea unor noi capitole in proiecta
rea obiectivelor industriale, care să 
permită introducerea mai rapidă 
în practică a tehnologiilor proiec
tate, atingerea intr-o perioadă cit 
mai scurtă a parametrilor stabiliți. 
Aceste capitole se referă la extin
derea părții de proiect tehnologic, 
la proiectarea organizării funcțiilor 
de structură, la proiectarea siste
mului de conducere generală si a 
sistemului informational pentru noi
le întreprinderi, la introducerea u- 
nor noi metode de selecție si inte
grare profesională a forței de mun
că. Este deci vorba de o trecere de 
la proiectarea clasică a unor obiec
tive industriale, la proiectarea ..sis
temelor de fabricație" în toată com
plexitatea lor. „Nu ne mai mărgi
nim doar la proiectarea unor hale 
industriale, asigurăm prin proiecte 
toate condițiile cerute dc bunul 
mers al producției și creșterea efi
cienței economice in noile unități 
industriale" — ține să precizeze 
secretarul comitetului de par
tid, ing. Ionel Belgun. Aseme
nea elemente evidențiind conceptul 
de proiectare integrată au fost a- 
Dlicate la proiectarea unor impor
tante intreprinderi industriale, cum 
sint Fabrica de stofă de mobilă din 
Gheorgheni, Centrul de prefabri- 

' cate pentru încălțăminte-Timișoa- 
ra. a unor unități economice din 
cadrul Centralei industriale a bum
bacului. Adăugați la acestea stră
duința și efortul pentru extinderea 
utilizării mijloacelor de calcul e- 
lectronic in domeniul proiectării 
tehnologice (in proiectarea con
strucțiilor și instalațiilor, acesta 
fiind un lucru de pe acum reali
zat). pentru tipizarea proiectării e- 

. lejnentelor de mașini, fluxurilor de 
fabricație, secțiilor și chiar a fa
bricilor —. și veți avea o imagine 
mai completă asupra activității si 
preocupărilor institutului din aceste 
zile fierbinți de întrecere.

...Două institute de proiectare, 
două colective diferite, urmărind in
să același principal obiectiv in marea 
întrecere din acest an elaborarea 
și predarea unOr < proiecte cu o 
,inalță; . ținută:. inginerească,., răcnite 
’să asigure’ o 'eficiența economică 
ridicată a noilor investiții.

Ștefan ZIDARIȚA 
Ilie ȘTEFAN

zone ale țării

Măsuri necesare 
pentru protejarea 

livezilor și culturilor 
de hume

Potrivit prognozei Institutului 
meteorologic, condițiile atmosfe
rice in următoarele două zile 
se mențin favorabile formării 
brumelor. Cele mai scăzute 
temperaturi, de minus 2 — mi
nus 3 grade, se prevăd îndeosebi 
in nord-vestul țării și in zona 
dealurilor subcarpatice din Mun
tenia.

In aceste condiții, Ministerul 
Agriculturii a recomandat să se 
continue acțiunile în vederea 
prevenirii și înlăturării efectului 
brumelor, mai ales în planta
țiile pomicole. In acest sens, se 
impune ca în livezile pe rod să 
se facă fumigații. La fiecare 
hectar sint necesare 100—150 de 
grămezi formate din gunoi de 
grajd, amestec de paie și rume
guș umed, cauciucuri uzate etc. 
în livezile care dispun de sis
teme de irigații, iar pomii nu 
sint înfloriți să se facă udări 
prin aspersiune.

Conducerile unităților agricole 
au datoria să organizeze echipe 
de noaote pentru ca în momen
tul scăderii temoeraturii. acestea 
să intervină imediat pentru apli
carea lucrărilor recomandate.'

Vor fi asigurate, in continu
are. măsuri în' vederea prote
jării culturilor de legume din 
solarii, precum și a răsadurilor 
de legume și de tutun.

(Agerpres)
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CUVÎNTAREA PREȘEDINTELUI REPUBLICII 
NICOLAE CEAUȘESCU

(Urmare din pag. I)

faptul că numai tn acest aecol ea 
a fost punctul de pornire a două 
războaie mondiale, este evident că 
înfăptuirea securității europene 
reprezintă astăzi o problemă fun
damentală a întregii vieți inter
naționale. Conștientă de aceasta. 
România a luat parte activă la 
pregătirea și desfășurarea lucrări
lor Conferinței general-europene 
pentru securitate șl colaborare șl 
este hotărîtă să facă și în viitor 
totul pentru succesul deplin al a- 
cestei reuniuni. Este în Interesul 
tuturor popoarelor europene ca a- 
ceastă conferință să pună bazele 
unor relații noi pe continent, înte
meiate pe încredere, egalitate și 
respect reciproc, să asigure cadrul 
unor largi și neîngrădite colabo
rări — economice, tehnlco-științl- 
fice, culturale și umane — între 
toate țările, fără deosebire de o- 
rlnduire socială, dlnd, totodată, 
fiecărei națiuni sentimentul depli
nei securități, certitudinea că se 
poate dezvolta la adăpost de orice 
ingerințe, amestec sau agresiune 
din afară. Succesul conferinței ge
neral-europene va constitui un e- 
veniment de importanță istorică șl 
va exercita, fără îndoială, o influ
ență pozitivă asupra ansamblului 
climatului politic internațional.

O cauză vitală a păcii interna
ționale este stingerea oricăror fo
care de război. în acest sens se 
Impune intensificarea eforturilor 
pentru instaurarea unei păci drep
te, trainice în Orientul Mijlociu. 
Pornind de la premisa că nu pot 
îi acceptate anexiuni teritoriale 
prin forță, am considerat și consi
derăm că soluționarea conflictului 
din Orientul Mijlociu trebuie rea
lizată pe baza rezoluțiilor Consi
liului de Securitate, pe cale poli
tică, prin retragerea trupelor is- 
raeliene din teritoriile arabe ocu
pate în urma războiului din 1967 
șl asigurarea Independenței și in
tegrității tuturor statelor din a- 
ceastă zonă. Apreciem ca deosebit 
de pozitivă realizarea dezangajării 
militare între Egipt și Israel, care 
a dus la retragerea trupelor is- 
raeliene de pe o parte a teritoriilor 
arabe ocupate, și considerăm că 
trebuie să se acționeze în conti
nuare pentru dezangajare șl între 
celelalte state aflate în conflict. O 
condiție a Instaurării unei păci 
juste și durabile în Orientul Mij
lociu este, de asemenea, rezolva
rea problemei poporului palesti-

ȘEDINȚA 
INAUGURALĂ

în prezența Președintelui Re
publicii Socialiste România, 
NICOLAE CEAUȘESCU, marți, 
16 aprilie, la Palatul Marii Adu
nări Naționale a avut loc ședința 
inaugurală a sesiunii de primă
vară a Uniunii Interparlamen
tare.

La ceremonia deschiderii au 
luat parte tovarășii Emil Bodna- 
raș, Gheorghe Cioară, Emil Drâ- 
gănescu, Manea Mănescu, Gheor
ghe Pană, Dumitru Popescu, 
Gheorghe Rădulescu, Ștefan Voi- 
tec, Cornel Burtică, Mihai Dalea, 
Ștefan Andrei.

De asemenea, au fost prezențl 
vicepreședinți ai Marii Adunări 
Naționale, secretarul Consiliului 
de Stat, ministrul afacerilor ex
terne, membri ai Consiliului de 
Stat, președinți ai comisiilor per
manente ale Marii Adunări Na
ționale, reprezentanți ai vieții 
publice din România.

Erau de față șefi ai misiunilor 
diplomatice acreditați la Bucu
rești.

Sosind la Palatul Marii Adu
nări Naționale, Președintele Re
publicii a fost salutat cu cordia
litate de președintele ad-interim 
al Consiliului Interparlamentar, 
G. S. Dhillon (India), și vicepre
ședintele E. J. Derwinski (S.U.A.), 
de secretarul general al Uniunii 
Interparlamentare, P. C. Teren- 
zio, precum și de alte personali
tăți politice care au adus Pre
ședintelui României un cald oma
giu. A urmat o scurtă conversa
ție caracterizată de convingerea 
exprimată de președintele Nicolae 
Ceaușescu In succesul misiunii de 
pace și largă cooperare pe care 
Uniunea Interparlamentară și-a 
asumat-o, In contribuția pozitivă 
așteptată din partea sesiunii de 
la București. Cei prezenți au ex
primat sentimente de gratitudine 
pentru aprecierile și cuvintele 
Încurajatoare rostite de șeful sta
tului român, mulțumiri pentru

nean, crearea condițiilor pentru 
împlinirea aspirațiilor sale națio
nale, asigurarea dreptului său la 
autodeterminare, la organizare de 
sine stătătoare, Inclusiv la crearea 
unui stat palestinean Independent 

Considerăm, de asemenea, nece
sar să se asigure aplicarea întoc
mai a acordurilor de la Paris pri
vind încetarea războiului din Viet
nam. să se continue eforturile 
pentru realizarea deplină a păcii 
în întreaga Indochină, astfel ca 
popoarele vietnamez, khmer și 
laoțian să-și poată decide singure 
destinele, fără nici un amestec din 
afară, să se poată consacra nes
tingherite dezvoltării lor pe ca
lea progresului economic și so
cial.

Consolidarea păcii și securității 
internaționale cere în mod impe
rios să se elimine toate sursele de 
conflict și încordare, să se evite 
orice acte care ar putea genera 
animozitate între state, să se re
nunțe cu desăvîrșire la confrunta
rea armată ca mijloc de soluționa
re a litigiilor interstatale. Viața 
demonstrează că singura cale de 
rezolvare a problemelor ce con
fruntă țările este calea politică, 
tratativele desfășurate pe princi
piile deplinei egalități, în spiritul 
înțelegerii și respectului față de 
interesele legitime ale fiecărei na
țiuni.

Pornind de la faptul că în lu
mea de azi cursa înarmărilor ab
soarbe uriașe fonduri materiale, 
reprezintă o grea povară pe ume
rii popoarelor, că în arsenalele 
statelor se acumulează tot mai 
multe mijloace de distrugere în 
masă, considerăm că una din 
sarcinile cruciale care stau în 
fața întregii omeniri, a tuturor 
statelor, a guvernelor șl parlamen
telor este înfăptuirea dezarmării 
și, în primul rînd, a dezarmării 
nucleare. Este imperios necesar ca 
popoarele, opinia publică mondială 
să-și facă puternic auzit glasul și 
să impună trecerea de la discuții 
abstracte la măsuri practice, con
crete de dezarmare care să ducă 
la eliberarea omenirii de coșmarul 
unui nou război mondial nimicitor, 
la degajarea unor mari resurse ale 
societății, pentru îmbunătățirea 
condițiilor de viață ale maselor, 
pentru accelerarea progresului și 
civilizației umane.

Sprijinim activ lupta de elibe
rare națională a popoarelor din 
Africa, acordăm ajutor multilate
ral guvernului Republicii Guineea- 

ospitalitatea oferită de România 
lucrărilor sesiunii din această 
primăvară.

Ora 10. Cei aproape 400 de 
parlamentari din 62 de țări au 
salutat cu vii aplauze sosirea in 
aula Marii Adunări Naționale a 
Președintelui României.

Ședința inaugurală s-a deschis 
prin intonarea Imnului de Stat 
al Republicii Socialiste România.

Tovarășul Comeliu Mănescu, 
președintele Grupului român din 
Uniunea Interparlamentară, a 
mulțumit președintelui 
Ceaușescu pentru cinstea de a fi 
onorat cu prezența sa inaugura
rea lucrărilor sesiunii și a adre
sat tuturor participanților salu
tul deputaților români. Noi ve
dem în organizarea la București 
a acestei reuniuni — a spus el 
— nu numai o recunoaștere a 
vocației parlamentare a Româ
niei, care se numără printre 
membrii fondatori ai uniunii, ci 
înainte de toate, o expresie a 
prestigiului internațional al 
României socialiste, o prețuire a 
contribuției parlamentului și 
parlamentarilor români, ca ex
ponent! ai politicii externe a 
statului nostru, la întărirea prie
teniei și colaborării între popoa
re, la făurirea unei lumi mai 
bune și mai drepte, la instaura
rea în viața internațională a 
unor raporturi de tip nou, me
nite să asigure fiecărei națiuni 
dezvoltarea liberă, de sine stă
tătoare.

In continuare, a luat cuvîntul 
tovarășul Miron Constantinescu, 
președintele Marii Adunări Na
ționale, care, adresînd partici
panților salutul Marii Adunări 
Naționale, a relevat : Însăși pre
zența la ședința inaugurală a 
Președintelui Republicii Socialis
te România, Nicolae Ceaușescu, 
pentru care îi adresăm respec
tuoasele noastre mulțumiri, este 

Bissau, mișcărilor de eliberare din 
Angola. Mozambic și Namibia. Ne 
pronunțăm cu hotărîre împotriva 
politicii rasiale și de apartheid din 
Africa de Sud și Rhodesia.

Considerăm că trebuie intensifi
cate eforturile tuturor popoarelor 
pentru lichidarea definitivă a co
lonialismului, neocolonialismulul, a 
oricăror forme de asuprire șl sub
jugare a altor popoare. Considerăm 
că asigurarea condițiilor pentru 
afirmarea liberă și nestingherită a 
fiecărui popor, a fiecărei națiuni 
este o cerință vitală pentru instau
rarea unor relații noi, de dreptate 
și egalitate în lumea de azi.

Apreciem că o problemă cardi
nală a zilelor noastre este lichi
darea fenomenului subdezvoltării 
— a cărei origine este politica im
perialistă, îndelungata asuprire co
lonială — reducerea și desființarea 
decalajelor în dezvoltarea econo
mică a statelor, crearea condițiilor 
ca toate popoarele să poată bene
ficia de cuceririle civilizației mo
derne. Se impun realizarea unui 
raport just între prețul materiilor 
prime și cel al produselor indus
triale, accesul larg al tuturor na
țiunilor, în condiții de deplină e- 
galitate, atît la materii prime, cit 
și la tehnologiile avansate.

Industrializarea țărilor în curs 
de dezvoltare, progresul rapid al 
agriculturii sînt strîns legate de 
lichidarea analfabetismului, de ri
dicarea nivelului de cunoștințe al 
tuturor popoarelor, deoarece pînâ 
la urmă valorificarea resurselor 
naționale și folosirea tehnologiilor 
moderne cer o muncă intensă, 
cadre cu o calificare tot mai înaltă.

Trebuie să acționăm pentru noi 
relații economice internaționale, la 
elaborarea cărora trebuie să par
ticipe activ toate statele, indife
rent de mărimea lor.

Nici o problemă, și cu atît mal 
mult cea a relațiilor economice, 
nu mai poate fi soluționată de cî- 
teva state. Țările în curs de dez
voltare, țările mici și mijlocii care 
doresc să-și asigure progresul eco- 
nomico-social rapid și independen
ța trebuie să participe tot mai ac
tiv la soluționarea tuturor proble
melor. De aceasta depind însăși 
dezvoltarea procesului de destin
dere și încredere între națiuni, 
soarta păcii în lume.

Viața arată că în soluționarea 
acestor mari probleme ale lumii 
contemporane un rol de cea mai 
mare importanță revine parlamen
telor. Ele au un cuvînt hotărîtor 

o mărturie a sentimentelor de 
prietenie pe care poporul român 
le nutrește față de popoarele de 
pe toate meridianele globului, 
avînd în același timp semnifica
ția recunoașterii rolului impor
tant pe care îl au parlamentele 
și parlamentarii în statornicirea 
unui climat de pace și colabo
rare, în făurirea unei lumi mai 
bune și mai drepte.

Secretarul general al Uniunii 
Interparlamentare, Pio Carlo Te- 
renzio, a transmis mesajul a- 
dresat de secretarul general al 
O.N.U., Kurt Waldheim, reuniu
nii de la București.

însoțit de aplauzele Întregii 
asistențe, a urcat la tribună Pre
ședintele României, NICOLAE 
CEAUȘESCU.

Cuvîntarea sa a fost urmă
rită cu deosebită atenție și în
delung aplaudată.

In numele parlamentarilor pre
zenți la sesiune, președintele 
Grupului român a exprimat mul
țumiri președintelui Nicolae 
Ceaușescu pentru înalta aprecie
re dată activității Uniunii Inter
parlamentare. „Ideile generoase 
cuprinse în cuvîntarea șefului 
statului român oferă lucrărilor 
sesiunii noastre cele mai fericite 
auspicii. Ele vor anima — sînt 
convins — dezbaterile și hotărî- 
rile care vor fi adoptate".

A luat apoi cuvîntul Gurdial 
Singh Dhillon, președintele ad- 
interim al Consiliului Interparla
mentar.

Cu aceasta, s-a trecut la lu
crările pe comisii, consacrate stu
dierii : problemelor politice, ale 
securității internaționale și de
zarmării ; problemelor parlamen
tare, juridice și ale drepturilor 
omului ; problemelor economice 
și sociale ; problemelor privind 
educația, știința și cultura ; pro
blemelor privind teritoriile auto
nome și problemelor etnice. 

în orientarea politicii externe a 
guvernelor, în împlinirea năzuin
țelor maselor populare de a trăi 
într-un climat de destindere, co
laborare și pace, în promovarea în 
viața internațională a unor relații 
noi, democratice, de egalitate în
tre popoare. De aceea, considerăm 
că parlamentarilor din toate țările 
le revine datoria să acționeze mai 
ferm și consecvent pentru a de
termina guvernele, cercurile con
ducătoare să promoveze o politică 
conformă cu interesele vitale ale 
tuturor popoarelor, să țină seama, 
în întreaga lor activitate, de ce
rințele dezvoltării contemporane 
spre o lume mai bună și mai 
dreaptă. Parlamentele, Uniunea 
Interparlamentară pot face mult 
pentru mobilizarea opiniei publi
ce in fiecare țară și în întreaga 
lume în lupta împotriva tendin
țelor anacronice din politica mon
dială, pentru accentuarea destin
derii și pentru întronarea unor 
raporturi noi, de egalitate, stimă, 
încredere reciprocă și colaborare 
fructuoasă între toate națiunile.

Doresc să vă asigur că Marea 
Adunare Națională a Republicii 
Socialiste România, exprimînd cu 
fidelitate aspirațiile și interesele 
supreme ale poporului român, va 
acționa consecvent pentru inten
sificarea colaborării cu parlamen
tele din întreaga lume, își va a- 
duce contribuția activă la crește
rea rolului Uniunii Interparlamen
tare în viața internațională, va 
promova în continuare o politică 
externă fermă, în sprijinul destin
derii, păcii și securității mondiale.

Considerăm necesar să acordăm 
mai mare atenție creșterii rolului 
Organizației Națiunilor Unite, al 
altor organizații internaționale în 
soluționarea problemelor mondia
le. Este de datoria noastră, a tu
turor și a dumneavoastră, a par
lamentarilor de pretutindeni de a 
face totul ca Organizația Națiuni
lor Unite să fie tot mai puternică.

In încheiere, îmi exprim con
vingerea că prezența dumneavoas
tră în România vă va permite ca, 
paralel cu activitatea pe care o 
desfășurațl în cadrul sesiunii U- 
niunii Interparlamentare, să pu
teți cunoaște mai îndeaproape re
alitățile socialiste ale patriei noas
tre, să puteți înțelege mai apro
fundat legătura strînsă dintre po
litica internă a țării — consacrată 
edificării societății socialiste me
nite să descătușeze larg energiile 
creatoare ale întregii națiuni, să 
asigure bunăstarea întregului po
por — și politica noastră externă 
închinată Idealurilor de înțelegere, 
cooperare și prietenie între toate 
popoarele lumii. Sper că prezența 
dumneavoastră în România va 
contribui la mai buna cunoaștere 
între poporul român și popoarele 
dumneavoastră, la cauza colaboră
rii dintre popoare și a prieteniei în 
întreaga lume.

Cu aceste gînduri, urez din ini
mă participanților la sesiunea U- 
niunii Interparlamentare succes 
deplin în realizarea importantei 
lor misiuni, în atingerea țelurilor 
mărețe de pace pentru care s-au 
întrunit în aceste zile la Bucu
rești.

Să facem totul pentru a răspun
de dorințelor de colaborare și pace 
ale întregii lumi. (Aplauze puter
nice, prelungite).

In timpul ședinței Inaugurale

Mesajul secretarului general 
al Organizației Națiunilor Unite, 

Kurt Waldheim
Sint foarte bucuros că am prile

jul de a vă adresa cele mai bune 
urări pentru desfășurarea rodnică și 
încununată de succes a sesiunii. 
Anul 1973 a fost martorul unor trans
formări remarcabile in situația poli
tică si economică mondială. Elemen
te ale acestor transformări existau 
de citva timp, dar putini oameni se 
așteptau ca ele să aibă loc atît de 
rapid si in mod atît de spectaculos. 
Ele au demonstrat realitatea inter
dependenței noastre totale, fizice și 
politice, pe această planetă. Ele au 
arătat că problemele care se pun în 
fata omenirii nu pot fi rezolvate pur 
si simplu la nivel national. Aceste 
probleme sint prea mari, prea com
plexe și prea generale pentru a fi 
susceptibile unor măsuri de scurtă 
durată si unor acțiuni la nivel local. 
Firește că hotăririle importante tre
buie luate de către guvernele și par
lamentele naționale, dar acestea nu 
vor fi și nu pot fi eficiente dacă 
nu se încadrează intr-o strategie 
globală.

Convocarea sesiunii speciale a A- 
dunării Generale a O.N.U. pentru 
discutarea problemei materiilor pri
me si a dezvoltării reprezintă un e- 
veniment de importantă istorică. Ea 
demonstrează faptul că guvernele 
devin tot mai conștiente de această 
realitate simplă, dar esențială, care

Cuvîntul președintelui ad-interim 
al Consiliului Interparlamentar, 

Gurdial Singh Dhillon
Excelența Voastră, domnule pre

ședinte al Republicii Socialista 
România, Nicolae Ceaușescu,

Excelența Voastră, domnule pre
ședinte al Marii Adunări Naționale,

Excelența Voastră, domnule pre
ședinte al grupului român din Uniu
nea Interparlamentară,

Membri,
Delegați,
Doamnelor șl domnilor.
Excelență, domnule președinte al 

Republicii Socialiste România, imi 
revine deosebita onoare de a vă 
mulțumi pentru participarea la des
chiderea reuniunii de primăvară a 
Uniunii Interparlamentare.

Aș dori să-mi exprim profunda 
apreciere pentru onoarea pe care a 
făcut-o uniunii distinsa prezență a 
domniei voastre și să vă rog să pri
miți expresia sentimentelor noastre 
de recunoștință pentru a fi acceptat 
să participați personal la ședința a- 
ceasta.

Sint Incintat că mi s-a oferit po
sibilitatea să vizitez din nou această 
mare țară după un interval scurt, 
de un an. Anul trecut am avut 
cinstea de a conduce o delegație 
parlamentară indiană, ca răspuns la 
amabila invitație a Excelenței Sale 
domnul Ștefan Voitec, președintele 
de atunci al Marii Adunări Națio
nale.

întotdeauna am constatat că 
România este o țară ospitalieră șl 
am fost profund impresionat de fi
rea caldă, afectuoasă și amabilă a 
poporului român. România este cu
noscută în lumea întreagă datorită 
poporului său muncitor, angajat în 
făurirea unei națiuni libere, progre
siste și prospere. Se spune pe bună 
dreptate că, prin felul în care se 
trăiește aici, țara dumneavoastră 
formează un fel de punte intre 
Vest șl Est, Intre Asia și Europa, 

este interdependența și că probleme
le globale pot fi rezolvate în mod 
eficient numai pe o bază globală.

Intr-adevăr, intrăm intr-o nouă eră 
In domeniul relațiilor internaționa
le. Acum, mai mult ca oricind, este 
de o importantă crucială ca guver
nele, parlamentarii și cetățenii să a- 
precieze faptul că nu există o al
ternativă realistă la cooperarea in
ternațională. Conflictele internaționa
le și tensiunile de oriunde ne afec
tează pe noi toți. Instabilitatea pe 
planul oomerțului mondial și fluc
tuațiile violente in sistemul mone
tar internațional au repercusiuni pe 
scară mondială. Problemele privind 
alimentația, populația și dreptul a- 
supra mărilor — toate constituind 
teme ce vor fi discutate in cadrul 
unor Importante conferințe organi
zate in acest an sub egida Organi
zației Națiunilor Unite — sint uni
versale. Problemele mediului încon
jurător uman afectează toate po
poarele.

In această situație, trebuie să ne 
punem întrebarea dacă omenirea își 
poate permite cheltuirea unor sume 
ruinătoare și in continuă creștere 
pentru înarmare. Sumele destinate în 
fiecare an cheltuielilor militare de
pășesc venitul total al tuturor po
poarelor din Africa, Asia de sud și

La nivel guvernamental. România 
este țara din răsăritul Europei care 
dă tonul in contactele cu Vestul. 
Am fost foarte impresionat de Con
stituția democratică a României, care 
conferă drepturi sociale, economice, 
politice și culturale poporului ei, 
precum șl de procesul de legislație 
și de celelalte practici legislative 
din cadrul Marii Adunări Națio
nale.

Pe lingă domeniul constituțional 
șl cel parlamentar care privesc direct 
activitatea Uniunii Interparlamen
tare, trebuie să remarc, de aseme
nea, că sintem unanimi in a adera 
la principiile independenței și suve
ranității naționale, drepturilor e- 
gale, non-ingerinței în afacerile in
terne ale altor țări și avantajului 
reciproc, principii ce constituie baza 
relațiilor României cu celelalte sta
te, indiferent de mărimea lor și de 
sistemul social. Țara dumneavoas
tră, mai mult, a demonstrat un spi
rit de largă cooperare internațională, 
care reprezintă, de asemenea, unul 
din'principalele scopuri ale Uniunii 
Interparlamentare, și este un lucru 
îmbucurător să constați că poporul 
român este cu grijă călăuzit . spre 
aceste obiective de către o înțeleap
tă conducere politică.

Permiteți-mi ca, din partea uniu-

ÎNTREVEDERI
Cu prilejul lucrărilor sesiunii de 

primăvară a Uniunii Interparlamen
tare, marți după-amiază președinte
le Marii. Adunări Naționale a Repu
blicii Socialiste România, Miron 
Constantinescu. a primit succesiv pe 
Dah O. Sidi Haiba, președintele A- 
dunării Naționale din Mauritania, 
pe John Sparkmânn, președintele 
Grupului S.U.A. din Uniunea Inter
parlamentară, și Edward Derwinski, 

Extremul Orient. Ele reprezintă do 
aproape trei ori sumele cheltuite 
pentru ocrotirea sănătății el de a- 
proape două ori sumele cheltuite 
pentru invățămint. în afară de a- 
ceasta. cererea de resurse care nu 
pot fi înlocuite este serioasă și creș
te anual. In pofida destinderii încor
dării intre marile puteri, noi nu con
statăm o diminuare a acestei poveri 
care apasă pe umerii omenirii.

Organizația Națiunilor Unite are a- 
cum perspectiva de a realiza obiec
tivul ei de universalitate. Marea ei 
forță. încă de la inceput, a constat 
în capacitatea ei de a se dezvolta 
și schimba pentru a reflecta marile 
mutatii survenite In lume Incepind 
din 1945. Cu greu se poate găsi as
tăzi vreo 6feră a activității umane 
In care Organizația să nu fie pre
zentă. Dar dacă realizările el sint 
remarcabile, Dotentialul ei este și 
mai mare. Este, prin urmare, deo
sebit de important ca parlamentarii 
să contribuie activ la informarea o- 
piniei publice din țările lor despre 
noua eră pe plan international in 
care Intrăm și despre necesitatea 
sprijinirii șl Încurajării pozitive a 
acestei organizații.

Sper că va fi o sesiune rodnică 
șl vă urez succes in Importantele dv. 
deliberări.

nil, să mulțumesc Excelenței Voas
tre, precum și președintelui Grupu
lui interparlamentar român pentru 
deosebit de amabila invitație de a 
organiza reuniunea de primăvară in 
1974 in frumoasa dumneavoastră 
capitală, București.

Excelență,
Dați-mi voie să vă spun câ la a- 

ceastă re uni ține participă un număr 
record de delegați, numărul maxim 
atins pină acum la reuniunile ante
rioare.

Știu că toți delegații sint nerăb
dători să înceapă activitatea în 
scopul pentru care s-au întrunit aici. 
Le doresc tuturor bun venit și suc
ces in desfășurarea in bune condiții 
a lucrărilor reuniunii.

încă o dată, țin să mulțumesc 
Excelenței Voastre pentru participa
rea personală și pentru foarte calda 
cuvintare inaugurală, pentru care 
ne exprimăm înaltele noastre senti
mente de apreciere șl stimă. Mulțu
mesc, de asemenea, Grupului inter
parlamentar român și președintelui 
său pentru ospitalitatea generoasă și 
prietenească și pentru excelenta or
ganizare. In numeje tuturor celor 
prezenți aici, doresc poporului ro
mân pace și prosperitate.

Vă mulțumesc I 

membru al Consiliului ’interparla
mentar și al Comitetului Executiv, 
pe Aderbal Jurema, prim-vicepre- 
ședinte al Camerei deputaților din 
Brazilia, Tancredo Neves, membru 
al Consiliului interparlamentar, și 
alți parlamentari brazilieni, precum 
și pe W.T. Williams, președintele 
Grupului din Marea Britanie din 
Uniunea Interparlamentară.
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FILMUL ROMÂNESC 1N COORDONATELE De la Ministerul Educației și Invățămintului

UMANE ȘI SOCIALE ALE ACTUALITĂȚII
Premierele cinematografice ale ultimilor ani «u sco* în evidență 

preocuparea creaclndâ b creatorilor de film in ce privește finalitatea 
•cial-cducatlvă * creației. Este semnificativ cA printre producțiile 

c.nematografiel noastre, care au întrunit opțiunile marelui public. 
c«. numia — la loc țjp cțnj;|C — tocmai acele filme care au nbor- 

le majore ale actualității, care au adus pe ecran conflicte 
epocii noastre Aprofundind fenomene și procese com- 
fâuririi societății socialiste („Puterea sl Adevărul", de 

'. sau oprindu-se asupra unor aspecte concludente ale prezen- 
îmediat (do Ia „Dragoste* începe vineri" pină la „Proprietarii"), 

ind in dezbatere probleme ale responsabilității omului de azi 
sme însuși și față de societate’ („Explozia", „Drum in pc- 

, „Despre o anume fericire"), snu rememorind dintr-o per- 
. actuală evenimente semnificative din istoria recenta a țării 

(..Facerea lumii", serialul care a Început cu evocarea „Cu milnile 
curate". „Serala". ..Vifornița" sau. mai recent, „Torțile albastre ale 
orașului"), filmele ultimilor ani — chiar inegale uneori și situate 
p> trepte diferite ale Împlinirii artistice — învederează, in an- 
aamblul lor. o orientare promițătoare, mai consecventă, progrese 
notabile inclusiv sub raport estetic, profesional. Experiența a- 
<‘Stor filme, ca și a unor pelicule nereușite, oferă argumente con
vingătoare în pledoaria pentru o cinematografie matură, profund 
pr.L.'-.aia sonul, pledoarie cuprinsă în tezele Conferinței naționale 
a creatorilor din cinematografie, care va avea loc in aceste zile. 
* intimpinarea acestei conferințe am solicitat participanților 

ancheta de față să răspundă la Întrebarea : CE CONDIȚIO- 
•“* *------------------------ ------------ A FILMULUI

SOCIALE
ce urmează, o

se numără ■ 
dat problem» 
și eroi ai i 
plexe ale 
pildă), 
tulul 
«ducii 
față de 
numbră" 
sportivă

In
In ............ __
neaza înscrierea 
T\ COORDONATELE 
T KTII ? Publicăm, in 
surde primite ;

MAI FERMA 
UMANE Șl 

cele

ROMANESC
ACTVAI.I-ALE

parte din răspun-

Șerban Creangă : „O artă care si 
ne angajeze integral"

încet, dar sigur. fiLmul românesc 
de actualitate iși găsește drumul, iși 
•iflă adevărul. După ani de zile de 
filmări in platou. In interioare parcă 
scoase din reviste ilustrate. începem 
sâ coborim in stradă, să pătrundem 
în uzine, pe șantiere, nu mai ple
căm la țară doar pentru peisaje. 
Cineastul a descoperit că nu este 
inestetică o cămașă purtată, o salo
petă veche, că e bine ca actorii să 
nu mai fie îmbrăcați ca reprezen
tanții pe pămint ai marilor case de 
mode. Reușim uneori filmări in 
care pulsează viața. Uncie per
sonaje au acel fior, acel adevăr 
psihologic care emoționează. Subiec
tele. conflictele filmelor nu mai eu 
atit de intens iz de contrafăcut, de 
probleme născute gata rezolvate.

Sigur nu e mult, sigur s-ar putea 
mai bine. Dar pentru a merge mai 
departe e nevoie de încredere, de o 
dorință sinceră de a face film de 
actualitate. Pentru că el ne repre
zintă : el ar trebui să fie „felia de 
viață” in care să putem regăsi ori- 
cind întrebările și credințele noas
tre de azi.

Citeva intilniri recente cu munci
tori. tehnicieni, ingineri, cu activiști 
din diverse domenii de activitate, 
irjilniri-discuții pe marginea ulti
mului meu film. ..Proprietarii", îmi 
confirmă definitiv acest lucru. Dia
logurile de după vizionări (extrem 
de folositoare pentru mine și pentru 
întreaga echipă de realizatori) mi-au 
relevat. încă o dată, marea dorință a 
publicului nostru de a vedea filme 
care să-1 reprezinte, filme ancorate 
nu într-o realitate inventată, ci in 
viata noastră de azi.

Ni se cere nouă, tuturor cineaș
tilor, o înscriere fermă in acest flux 
nou pe care îl parcurge societatea, 
ni se cere curaj. Nu un curaj d? 
paradă, ci responsabilitate : curajul 
de a privi in fată realitatea, de a‘ 
vorbi despre reușitele noastre si, 
deschis, despre greutăți ce trebuie 
depășite de pe pozițiile unei arte 
militante, socialiste, care să ne an
gajeze integral.

Mircea Drăgan : „Capacitatea de a 
emoționa și convinge marele public**

în momentul de față cinematografia 
românească a reușit din nou să-și 
.-nropie spectatorii prin filme presti
gioase. variate ca gen și stil, cu te
matică diversificată. Continuarea a- 
cestui proces de cucerire a spectato
rului prin filme de ținută artistică 
superioară. care să îmbrățișeze o 
arie largă ideologică, mi se pare o 
condiție esențială pentru dezvoltarea 
artei filmului in țara noastră. Cred 
că abia in anii imediat următori vom 
putea oferi publicului filme pe mă
sura cerințelor celor mai exigente, 
pentru că acumularea de experiență 
produsă pină acum, maturizarea ar
tistică a unui puternic contingent de

în „arenă" a nu- 
pro- 

actuala formulă
creatori, intrarea 
meroși tineri cineaști, mărirea 
ducției de filme, 
organizatorică perfecționată a cine
matografiei sint factori pozitivi de
terminant! care. In mod obiectiv, vor 
duce la un asemenea rezultat. Acest 
ansamblu va fi completat prin ridi
carea rolului Asociației cineaștilor 
în amplul proces de creație cinema
tografică. ca urmare a măsurilor ce 
vor fi preconizate de apropiata con
ferință.

Structurile fundamentale odată 
constituite, rămine ca toți creatorii 
din cinematografie să acționeze pe 
plan artistic intr-un consens unanim 
îndreptat spre constituirea unei le
gături strinse șl permanente cu pu
blicul cinefil, care dorește o cine
matografie națională de poziție po
litică activă, consolidată de valori 
artistice certe, lipsită de monotonie, 
diversă, capabilă să educe și să emo
ționeze, să ofere posibilități de des
fătare și de meditație. Să fie, 
tr-un cuvint, o artă adevărată.

Analize anuale temeinice ale pro
ducției cinematografice, discutarea 
regulată a filmelor și a rezultatelor 
obținute de ele in cadrul frontului 
educațional, intilniri frecvente cu 
spectatorii, sondarea gusturilor, ne
voilor lor artistice, cercetarea aten
tă a ecoifrilor pe plan internațional 
produse de filmele care pă
trund pe piața cinematografică ? 
lumii sint forme principale prin 
care Asociația cineaștilor va putea 
contribui 
tinuu al 
fi ce.

Sergiu 
ponsabilitate politică a cineastului*4

Cred că afirmarea filmului româ
nesc presupune claritatea țelurilor 
și ințelegerea exactă a responsabili
tății noastre, a cineaștilor, ca o res
ponsabilitate nemijlocit politică. în 
general, filmul presupune afluența 
de public. Nici un autor nu-și poate 
permite să realizeze un film „nu
mai pentru el". Cu atit mai mult, 
în cazul cinematografiei noastre so
cialiste, această condiție a artei fil
mului — aceea de a fi „o artă 
public** 
deri și obligații pentru cei care o 
slujesc. Pentru că noi 
concepe afluența . ’ 
scop in sine. Ci ca un mijloc de a 
răspîndi cit mai larg gîndurile noas
tre. semnificațiile „poveștii" repre
zentate pe ecran. Arta noastră este 
și trebuie să fie o artă a semnifica
țiilor și — pronunțîndu-mă pentru 
cea mai mare varietate de genuri, 
teme și subiecte — sint convins că 
ceea re conferă caracterul actual al 
unui film este concepția, poziția po- 
litico-ideologicâ a autorului, capaci
tatea de a da glas ideilor sale prin 
mijloace profesionale «convingătoare. 
Cele mai bune filme românești au 
răspuns in mare măsură acestOT ce
rințe. Aici mai este insă mult de

t V
PROGRAMUL I

9 00 Teleșcoalâ.
10,00 Curs de limba engleză. Lecția 85.
10.30 Curs de limb* rusă. Lecția 

85.
11.00 Melodii populare din Mol

dova interpretate de Maria 
. Bararu.

11,ÎS Biblioteca pentru toți : Ion 
Barbu (II).

12.00 PagLni din Albumul dumi
nical.

15,00 Curs de limba germană. Lec
ția 69.

16.30 Curs de limba franceză. Lec
ția 89.

17.30 Telex.
17,35 Cunoașteți legile ? Actuali

tatea legislativă.
18,00 Festivaluri, festivaluri. Re

portaje muzicale realizate la 
festivalul „Călușerul” de la

Holuri și săli elegante in 
clădiri cu pereți de sticlă, 
cu uși ce se deschid la o 
simplă trecere prin dreptul 
unei celule fotoelectrice, 
panouri indicatoare elec
tronice, instalații radar, 
piste Largi din beton, re
flectoare, aeronave super- 
moderne și superelegan’e 
in a căror carlingă echi
pajul este înconjurat de o 
aparatură superperfecțio- 
nată, zboruri in înălțimi 
siderale și cu viteze uimi
toare... Aviație. Aviația pe 
care o cunoaștem de pe 
marile aeroporturi sau din 
filme.

Dar există și o altfel de 
aviație. Fără decor ultra
modern. fără stewardese. 
Dură. Simplă. Ce-ați zice 
de o călătorie cu un avion 
care împrăștie insecticide 
peste cimpiile Dobrogei ? 
Cu un avion mic și simplu, 
cam zgomotos, cam inco
mod. cam ponosit, cam mi
rosind a erbicide, doar cu 
citeva aparate de bord — 
strictul necesar : un alti- \ 
metru, un giroscop, un ba
rometru. un indicator de
benzină și alte citeva — 
fără radio, fără radar, un 
fel de motocicletă cu aripi 
aterizind și decolind de pe 
o miriște și zburând de di
mineața pină seara la cinci 
metri deasupra arăturilor, 
săltind abil peste un co
pac. peste o rețea de înal
tă tensiune, peste o căru

FAPTULda examen au fost revizuite, efectu- 
indu-se unele reduceri — la propu
nerea comisiilor de specialiști și de 
cadre didactico — in ceea ce pri
vește eliminarea unor date neesen
țiale, a temelor de mai puțină în
semnătate care se bazează, in spe
cial, pe memorie.

Cursurile ultimei clase liceale se 
vor încheia la 25 mai. Absolvenții 
vor avea astfel la dispoziție o pe
rioadă de pregătire in vederea sus
ținerii examenului respectiv. Con
ducerile școlilor vor sprijini candi
dați! prin consultați^ și meditații co
lective. (Agcrpres)

Ministerul Educației și învățftmln- 
tului informează că examenul do 
bacalaureat se va desffșura între IR 
și 2R Iunie (sesiunea dc vară) și 15 
șl 25 august (sesiunea de toamnă).

Cei aproape 120 000 de absolvenți 
ai liceelor de cultură generală, do 
artă, pedagogice și de specialitate 
— cursuri de zi, serale și fără frec
vență — vor trebui să confirme cu 
acest prilej Îndeosebi maturitatea 
dc glndire, capacitatea de sinteză șl 
generalizare, priceperea de a apli
ca, practic, noțiunile acumulate de-a 
lungul celor 12 ani dc învățătură. 
Programele obiectelor la care se va

DIVERSfărut. Experiența noastră — ca și a 
altor cinematografii — demonstrează 
că maturitatea unui- cineast (matu
ritate 
coincide 
preriei 
modern 
sivitate, 
cred _  _________ ..___
ambiguității sini de cele mai multe 
ori rezultatul imaturității, al încer
cării dc a masca lips-a de idei. So
litare, experiențele de acest fel apă
rute uneori șl în cadrul cinemato
grafiei noastre au fost, cum știm, 
neviabile. Desigur Insă că nu acest 
gen de filme ne caracterizează, 
efortul de a răspunde, cu 
noastre, cerințelor epocii 
trăim. Avind conștiința 
rilor față de societate, 
ignora faptul că filmul depinde de 
activitatea concertată a unei multi
tudini de factori, 
încă nerezolvate 
pildă, asigurarea 
scenariilor, că și 
tre producător a 
litate, pe teme cu adevărat esențiale, 
mai poate ciștiga in operativitate și 
exigență. Finalitatea unui film an
gajează însă, in primul rind, res
ponsabilitatea regizorului.

Mircea Mureșan : „Idei generoase 
exprimate cu maturitate profesio
nală*4

Unui fenomen de cultură națio
nală. cum este fenomenul cinemato
grafic în țara noastră, indiferent că 
se află înscris pe o coordonată isto
rică atit de scurtă, de numai un 
sfert de veac, i se pot face orice fel 
de procese, poate fi supus analize
lor, dezbaterilor, criticilor, dar nu 
i se poate nega ființa spirituală, 
prezența permanentă intr-un cuprin
zător front ideologic de partid. De
cizia politică, promovarea unor idei 
generoase înaintate, ideile vremuri
lor noi s-au aflat la temelia filmu
lui românesc încă de la primele ma
nifestări in lumina ecranului, ime
diat după naționalizare și pină azi. 
„Scrisoarea lui Ion Marin către 
„Scînteia", filmul de debut al lui Vic
tor Iliu, sau „Răsună valea** — cel 
dinții lung metraj pe o temă socia
listă, datorat ’ ’ ~ ‘ _
sint mărturii astăzi aproape melan
colice, dar __
orientări precise, spre ideile și idea
lurile partidului. Cinematografia 
românească astfel orientată a cunos
cut o creștere extrem de rapidă, cul- 
tivind toate genurile, răspunzind co
menzilor sociale, luptind pe toate 

* , căile pentru perfecționare, luptind 
cu sine pentru autodepășire și nu
mai cine privește realitățile cu sufi
ciență intelectualistă nu poate pri
cepe imensele dificultăți tehnice, de 
organizare, de formare a cadrelor pe 
care le-a cunoscut și incă le mai cu
noaște o industrie artistică atit de 
complexă ca aceea a filmului. S-a 
depus un efort uriaș ca minusurile 
din tehnică și din pregătirea creato
rilor șă nu afecteze fondul de idei 
al filmelor, efort care nu de puține 
ori s-a văzut încununat de succese 
recunoscute de uriașul număr de 
spectatori întilniți la filmele româ
nești. S-ar putea spune că faptele 
de mai sus nu reprezintă particula
rități și caracteristici aparținind nu
mai filmului românesc și că, la 
urma urmei, dificultățile nu intră 
printre criteriile care formează sis
temul de judecăți estetice. Că o artă 
se definește prin țelurile propuse, 
prin calitatea mijloacelor de comu
nicare a ideilor, prin profunzimea 
acestor idei, prin capacitatea de 
emoționare a spectatorilor etc. Ade
vărat. Dar azi, in preajma confe
rinței noastre, a cineaștilor, răspun
zind în fața opiniei publice la un 
examen al valorilor atin.se, rememo
rarea' unor momente trăite, catalo
gate, chiar uitate, primește semnifi
cația unei conștiințe de sine și sen
sul unei angajări lucide pentru vii
tor. Cinematografia românească par
curge etapa afirmării plenare, 
cind la generozitatea ideilor contem
poraneității dc care n-a încetat nici- 
cind să le afirme, să le esențializeze,

poHtică șl profesională) 
do regulă cu claritatea ex- 
artistice ; cinematograful 

tinde spre o înaltă expre- 
spro comunicare dlrociă și 

că sofisticarea. „vocația"

. ci 
mijloacele 
în care 
îndatori- 

nu putem

că există probleme 
in ce privește, de 
in perspectivă a 
stimularea de că- 
filmului de aclua-

in-

lui Paul Călinescu.

cu semnificația unei

la progresul ferm și con- 
artei noastre cinematogra-

Nlcolaescu : „înalta res-

de 
creează imense răspun-

nu putem 
publicului ca un

Deva și la festivalul „Tirna- 
velor** din Sighișoara.

18.25 Imagini din Siria.
16.50 Tragerea Pronoexpres. 
19.00 Bună seara, vacanță !
19,20 1001 de seri : Bugs Bunny 

și prietenii săi.
19.30 Telejurnal. 1 Mai 1974 — 

sub semnul anului jpbiliar 
• Cronica întrecerii pentru 
îndeplinirea cincinalului îna
inte de termen.

20,00 Reflector.
20.25 Telecinemateca : Un mare 

cineast — Jean Renoir „Ilu
zia cea mare". Premieră pe 
țară.

22,15 24 de ore.
PROGRAMUL H

20,00 Pagini de umor : „pe vrăji 
a mal făcut nevasta mea" ?

20.25 întrebări și răspunsuri. • Mi-
crogrupurlle — obiect de 
cercetare sociologică • Dic
ționar economic : Balanța
de plăți externe a Rezerve
le de energie ale TerreL

20,55 Telex.21,00 Armonii Intime. Cvartetul

„Smetana" interpretează 
Cvartetul op. 15 nr. 2 în re, 
minor de Mozart.

21.25 Documentar TV : „Milnile".
21,40 Unora le place... hazul. Spec

tacol de varietăți cu public 
(partea a Ii-a).

cinema
O Trei scrisori secrete : PATRIA 
— 9; 11,30; 14; 16,30; 19: 21.15.
• Valea prafului dc pușcă : LU
CEAFĂRUL — 9; 11.15; 13.30; 16: 
18,30; 20,45, BUCUREȘTI — 9; 11,15; 
13,30; 16,30; 13,45; 21.
• Sambizanga : CENTRAL — 9,15; 
11,30; 13,45; 16; 18,15; 20.30.
e Floarea de piatră : DOINA — 
9,30; 11.30; 13.45; 16; 18.• Program de filme documentare: 
DOINA — 20.
e Ce drum să alegi : SCALA — 
9; 11,15; 13,45; 16,15: 18.45; 21,15, 
CAPITOL — 9; 11,15; 13,30; 16;

ță, copiind cu fidelitate ac
cidentele de relief și lăsind 
in urma sa un nor de pra
furi toxice pe care pilotul, 
la întoarcere, se intimplă 
nu o dată să le inhaleze 
(este imposibil să porți a- 
titea ore o mască de gaze). 
Pilotul trăind și muncind 
ca un tractorist cu singura 
deosebire că, seara, trac
toristul iși mingile pe creș
tet copiii, pe cind pilotul 
doarme intr-o cameră de 
oaspeți.

„Stimați pasageri, co
mandantul aeronavei vă u- 
raază bun sosit la bordul 
avionului BAC, vom par
curge distanța București- 
Copenhaga in patru ore, 
zburind cu o viteză de 900 
de kilometri pe oră. la o 
altitudine de 9 000 de me
tri..." Nu. vocea catifelată 
a stewardesei nu se aude 
la bordul avionului I.A.R, 
821 care împrăștie îngră
șăminte chimice pe ogoa
rele cooperativei agricole 
de producție din Chirno- 
geni. Bucureștiul e departe 
(pilotul n-a mai fost de 
două săptămini acasă)... Nu 
se aude decit scrișnetul in- 
dirjit al motorului. Palme
le pilotului, cu bătături ca 
de fierar, string cu puter-e 
manșa pentru că, zburind 
cu 120 de kilometri pe oră, 
doar la cinci metri deasu
pra solului, e de ajuns o 
zecime de secundă pentru 
a intra cu totul in pămint.

Aviația aceasta, numită 
utilitară, e tot aviație. Pi- 
loților li se cer aceleași 
însușiri profesionale, ba 
uneori poate chiar mai 
multe (zborul la cincizeci 
de metri altitudine e so
cotit periculos, cum ar tre
bui socotit atunci zborul 
la cinci metri ?). în sta-

sA le preschimbe în emoții, poate 
adăuga maturitatea profesională a 
celor mai buni dintre creatorii săi. 
ca o garanție a manifestărilor unui 
fenomen dc cultură națională.

Amza Pellca : „Eroi reprezentativi 
ai epocii noastre**

Acum, cind Asociația cineaștilor 
din România se află in pragul unul 
eveniment atit de important cum 
este apropiata sa conferință, firesc 
vom evoca eroul contemporan al fil
mului românesc.

Este îndeobște cunoscut faptul că 
filmul e poate arta cea mai legată 
de contemporaneitate. Chiar atunci 
cind filmul este pură ficțiune, ca și 
atunci cind este riguroasă reconsti
tuire istorică, el nu este altceva dc- 
cit o interpretare a unui artist con
temporan adresată contemporanilor 
săi.

Filmul trebuie să fie o dezbatere 
vie, plenară a celor mai importante 
probleme care frămlntă publicul 
căruia i se adresează. Că așa este și. 
nu altfel ne-o demonstrează succe
sul pe care îl au operele care oglin
desc viața convingător. Cinemato
grafia noastră la început mai timid, 
in timpul din urmă din ce in ce mai 
hotărit, se apropie de eroul contem
poran.

Se spune și este foarte adevărat 
că piatra de încercare a unei cine
matografii este filmul de actualitate.

Este, de asemenea, firesc ca filmul 
de actualitate să fie dificil de reali
zat. Dar in ce constă oare valoarea 
unei opere, dacă nu in dificultățile 
intimpinate și biruite in realizarea 
ei ? Cum ar putea cărbune
le să tindă spre diamant fără 
să se supună uriașelor presiuni și 
temperaturi cristalizante ? Nu tre
buie să ne menajăm, nu trebuie să 
avem liniște și somn I Trebuie să 
dăm cinematografiei noastre eroi 
complecși, veridici, in care contem
poranii să se recunoască cu bucu
riile, necazurile și izbinzile lor. Cu 
toții, scenariști, regizori, actori, tre
buie să sporim exigența față dc fil
mele noastre. Să ne opunem catego
ric convenționalismului și platitu
dinii, mediocrității și imposturii.

Sintem datori să creăm filme tul
burătoare, cu eroi care să devină 
exemple demne de urmat mai ales 
pentru generațiile tinere.

In acest an de mare sărbătoare 
pentru patria noastră, trebuie să a- 
ducem pe ecrane filme La înălțimea 
realizărilor harnicului nostru po
por. Este o fericită ocazie ca Aso
ciația cineaștilor să-și demonstreze 
profesionalitatea.

Trebuie să lăsăm urmașilor noștri 
adevărata față a zilelor pe care le 
trăim. Numai atunci vom putea 
dăjdui la dragostea și prețuirea

Omenie

nă- 
lor.

li

Invitație la motelul „Malu“
La kilometrul 73, pe șoseaua 

Buc'urești-Constanța, exact la 
intrarea in județul Ialomița, se 
află una din cele mai cunoscute 
și apreciate unități turistice ale 
cooperației de consum — mote
lul „MALU“. Amplasat intr-o 
frumoasă pădure de salcimi și 
stejari, cu o construcție origi
nală, in care se îmbină în chip 
fericit cerințele confortului mo
dern cu vechea arhitectură popu
lară, motelul „Malu“ oferă, in 
tot timpul anului, un loc de

odihnă și recreare dintre cele 
mai îmbietoare. Motelul „Malu" 
dispune de un restaurant și o 
terasă, cazare in camere con
fortabile, amenajate și mobilate 
cu gust în clădirea principală și 
in căsuțe originale, sub formă 
de căpițe, decorate cu fantezie. 
Unitatea oferă oaspeților săi 
preparate culinare specifice bu
cătăriei locale, vinuri din pod
gorii renumite și băuturi răco
ritoare.

I

Primind pensia, Ion Tudor din 
Rimnicu-Sărat (str. Brincovea- 
nu nr. 33) a plecat la Buzău 
după cumpărături. Intrind in
tr-unui din magazine, cind să 
plătească, n-a mai găsit port- 
moneul. Degeaba s-a scotocit 
prin buzunare, degeaba a făcut 
cale întoarsă prin locurile pe • 
unde umblase... S-a întors aca
să mihnlt. In aceeași zi, Elena 
Drăgoi din ” '
la miliția municipiului 
cind portmoneul cu banii 
actele pierdute. Abia ajuns 
casă, pensionarul rimnicean

Buzău se prezenta 
adu- 

I șl 
; a- 

r.... ...........    a
fost vizitat de un curier al mi- 
lițlely cu veste de bucurie.

Tractoristul
cu noroc

Ritm alert la arăturile de pri
măvară pe tarlalele cooperati
vei agricole din Diuș (Cluj). La 
un moment dat, de sub braz
da unui tractor au ieșit la Ivea
lă cinci proiectile neexplodate, 
rămase incă din vremea răz
boiului. Chemați la fața locu
lui, specialiștii militari au sta
bilit că toate cele cinci proiec
tile aveau focoasele in perfec
tă stare și că ar fi putut ex
ploda cu ușurință la cea mai 
mică atingere. Aceiași specia
liști au luat măsurile de rigoare.

O sancțiune
de...

Anchetd realizată
D. COSTIN

R0MAN5A-FÎLM" prezintă la cinematografele Luceafărul și București

Valea prafului de pușcă

Producție a studiourilor americane. Regia : George Marshall. Cu ; Glenn Ford, 
Shirley MacLaine, Leslie Nielsen

18,30; 21. FAVORIT — 9,15; 11,30; 
13,45; 16; 18,15; 20.30.
o întoarcerea lui Magellan : LU
MINA — 9; 11,15; 13,30: 16; 18,30; 
20,45.
© Rio Lobo : FESTIVAL — 9: 
11.15: 13,30; 16; 18,30: 21, BU-
ZEȘTI — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20.30, GLORIA — 8.45; 11,15; 13,30; 
15,45; 18,15; 20.30, MODERN — 9; 
11,15; 13,30; 16: 18,30; 20,45.
a Un comisar acuză : EXCEL
SIOR - 9; 11,15; 13,30: 16; 18.15;
20.30. MELODIA — 9; 11.15; 13,30; 
16; 13,30: 20,45, FLAMURA — 9; 
11.15: 13.30; 16: 18.15; 20.30.
A Cidul : VICTORIA — 9: 12.30; 
16,15: 19.45. AURORA — 9; 12,15; 
16; 19,15, GRI VIȚA — 9; 12,30; 16;
19.15.
e Mary Poppins : VIITORUL — 
15; 17,45.
A Monolog : VIITORUL — 20,30. 
® Păcală : BUCEGI — 10; 16;
19.15, GIULEȘTI — 10: 16; 19,15, 
ARTA — 11,45; 14.30; 17,15; 20.
A Tatăl meu actorul — 14,30. 
Lady Macbctli In Siberia — 16.30, 
Profesioniștii — 18,45: 20,45 : CI
NEMATECA (sala Union).

A Le Mans : VOLGA — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20,15. FLACARA
— 9; 11,15: 13.30: 15.45; 18; 20,15. 
® Porțile albastre ale orașului : 
DACIA — 9; 11,15; 13,30: 16; 18,15; 
20.30, DRUMUL SĂRII — 15,30: 
18; 20.15.
« Roinco și Julleta : RAHOVA — 
10: 15,30: 13,30.
O Proprietarii : PACEA — 16; 
18; 20.
a Fantastica aventură a Iul 
„Neptun*4 : UNIREA — 15,45; 18; 
20,15..
o Călărețul fără cap : LIRA — 
15.30; 18; 20.15.
« Insula misterioasă : FEREN
TARI — 15.30: 18; 20.15.
o Secretul Iul Buddha : FLO- 
REASCA — 15,30; 18; 20,15.
a Omul cu creierul transplantat: 
COTROCENI — 14; 16; 20.
a Țarul Ivan fși schimbă pro
fesia : MOȘILOR — 9; 11,15; 13,30; 
16: 18; 20,15.
a Simon Templer intervine : 
CRÎNGAȘI — 16; 18,15.
o Al șaptelea cartuș : MUNCA
— 16; 18; 20, PROGRESUL — 15,30.

o Ceața : PROGRESUL — 13;
20,15.
A Aurul negru din Oklahoma : 
COSMOS — 15.30: 18; 20.15.
n Misiunea secretă a maiorului 
Cook : VITAN — 15,30; 18; 20,15.

teatre
A Filarmonica de stat „George 
Enescu" : Recital de vioară sus
ținut de Cornelia Bronzcttl. La 
pian — Suzana Szoreny — 19.
q Opera Română ; Lohengrin — 
19.
O Teatrul de operetă : Oklahoma
— 19.
A Teatrul Național (sala mare): 
Beckct — 19,30.
© Teatrul „Lucia Sturdza Bulan- 
dra“ (sala din bd. Schitu Măgu- 
reanu) : Intre noi doi n-a fost 
deck tăcere — 20; (sala Studio) : 
Noile suferințe ale tlnărulul „W“
— 20.

e Teatrul Mic : Vreți să jucați cu 
noi ? — 10.30, După cădere — 19,30. 
o Teatrul „C. I. Nottara" (sala 
Magheru) : Adio Charlie — 19,30, 
(sala Studio) ; Hamlet — 19.
o Teatrul Ciulești : ...Eseu — 
19,30.
A Teatrul „Ion Creangă" (sala 
Studio din Piața Amzei) : Iancu Jianu — 10.
a Teatrul „Țăndărică" (sala din 
Calea Victoriei) : Șoricelul șl pă
pușa — 17, (sala din str. Acade
miei) : De ce a furat zmeul min
gea — 10.
A Studioul I.A.T.C. „I. L. Cara- glale" ; Labdacizii — 20.
A Teatrul satiric-muzlcal ,,C. Tă- nase" (sala Savov) : „Pardon... 
scuzați... bonsoar !“ : — 19.30, (sa
la din Calea Victoriei qr. 174) : 
Vino să ne vezi deseară — 19,30. 
A Teatrul de revistă șt comedie 
„ion Vasllescu" : O fată imposibilă — 19,30.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" : La hanul cu cintece 
— 19,30.
o Circul „București" : Intllnlre la 
circ — 10; 19,30.

cu încetul, avionul devine 
o mașină agricolă comple
xă. Iată-le acum la semă
nat. Este cel mai eficace 
mijloc de semănat orez. 
Rapid și uniform.

Pilotul comandant de de
tașament Alexandru Țir- 
lea. acum cind stăm de 
vorbă intr-un birou al ae-

primele zile, cu fel de fel 
de întrebări. Și, intr-o di
mineață, la șase, pe cind 
ne urcam in microbuzul 
care ne ducea pe aerodro
mul nostru improvizât, 
ne-am trezit cu directorul. 
„Atenție, băieți, ne contro
lează !“ am spus eu atunci 
in glumă, cu voce tare. Di-

executăm In agricultură 
lucrări de stropit la vii. E- 
lieopterul este, in privința 
asta, cel mai bun instru
ment. Stropirea se face ex
trem de uniform și extrem 
de rapid. Am lucrat mai 
întîi pentru un singur be
neficiar, dar apoi, cind ni 
s-a dus vestea, cererile au

jlmțw to sfeimto
tisticile mondiale, România 
figurează cu cel mai scăzut 
procent de accidente avia
tice in zborurile la joasă 
altitudine ca urmare a 
ciocnirii cu obstacole te
restre. Ceea ce vorbește de 
la sine despre calitățile pi- 
loțllor noștri. Ale piloților 
noștri care zboară la mică 
înălțime, La cea mai mică 
înălțime posibilă pentru 
un avion... Ale piloților a- 
viației utilitare, i-aș zicr- 
mai curind agricole. Dc 
curind, la Luciu-Giur- 
genl, două avioane au 
semănat in douăspre
zece zile 2 800 de hec
tare cu orez. Pentru 
că, trebuie să știți, incetul

raportului din București, 
povestește că acolo, la Lu- 
ciu-Giurgeni, a făcut 60 de 
decolări și aterizări pe zi. 
mult peste norma sa zil
nică de zbor.. Ca in agri
cultură, aviatorii lucrează 
și ei zi-lumină. Dacă teh
nic n-ar fi cu totul și cu 
lotul imposibil, ar lucra și 
noaptea.

— Mult timp directorul 
I.A.S.-ului de acolo, bene
ficiarul nostru, extrem dc 
pretențios, ne-a privit ne
încrezător. Nu ne cunoștea, 
nu mal lucrase cu noi și 
avea temerea că. nefiind 
salarlaț'i întreprinderii sa
le, n-o să lucrăm așa cum 
și-ar fi dorit. Ne pisa, in

rectorul a zimbit : „Fiți pe 
pace, nu pe dumneavoas
tră vă controlez. Dimpo
trivă. Am văzut că vă fa
ceți mai mult decit dato
ria și a început să nu-mi 
mai placă felul in care lu
crează unii oameni de-ai 
noștri. Mi-ați oferit un 
termen de comparație," 
După douăsprezece zile e- 
ram la caDătul unui re
cord. Semânasem 2 800 de 
hectare.

— Se intimplă adesea — 
povestește Vasile Pleșca. 
pilotul comandant al unui 
detașament de elicoptere 
— ca piloțil noștri să se 
dovedească și buni agro
nomi. Noi, cu elicopterele,

început sâ se înmulțească, 
așa incit acum sintem su
prasolicitați, Executind de 
ani de zile asemenea lu
crări, piloții noștri au iz
butit să deprindă unele 
mici secrete. Și nu o dată 
se intimplă ca el să corec
teze dozele prescrise de 
specialiștii întreprinderilor 
agricole pentru care lu
crează ori să le dea cine 
știe ce alte sfaturi utile, 
rezultat al experienței lor.

îndată ce s-a luminat de 
ziuă se urcă in avion, por
nesc motorul și, chiar dacă 
vintul depășește viteza dc- 
patru metri pe secundă 
(norma lor de siguranță), 
decolează. Nu ezită pentru

că, in cazul unui atac ma
siv de dăunători, orice oră 
de intirziere înseamnă 
pierderi incalculabile din 
recoltă. Să fii aviator și să 
te gindești la recolte, să 
faci bătături in palme 
muncind pentru fiecare 
kilogram în plus la hec
tar. să fii. aviator, dar să 
iei prinzul pe o miriște 
dintr-o strachină de lut 
și rupind din pîinea pe 
care tu ai crescut-o e cu 
totul altceva decit să fii 
aviator și să zbori peste 
marile capitale ale lumii... 
„Stimați pasageri, fixați-vă 
pe spătarul fotoliului din 
fața dumneavoastră masa 
pliantă, in citeva minute 
vom servi prinzul !**. în a- 
vionul I.A.R. 821 nu există 
o asemenea masă pliantă. 
Șl nici n-ar putea fi. Prin
zul le este servit piloților 
pe iarbă, pe un ștergar, 
un prînz pregătit de o coo
peratoare. iar din sat pină 
pe miriștea cu -avioane, 
mincarea s-a și răcit. Zece 
luni pe an piloții aceștia 
nu dorm acasă.

Un qilot de elicopter 
pornise in deltă cu un 
transport de piese de 
schimb și alimente pentru 
brigăzile, care lucrau iarna, 
cind Dunărea era înghe
țată, la recoltatul stufului, 
între timp însă a aflat, că 
un om, un muncitor, se 
rătăcise. Pornise spre ba- 
racamente, dar încurcase

drumul. Pilotul și-a schim
bat atunci direcția și a 
pornit în căutarea celui ce 
rătăcea in neștire prin hă
țișurile deltei. Ore in șir 
l-a căutat. I s-a comuni
cat, in cele din urmă, să 
renunțe. El însă și-a spus 
că ar putea să mai facă o 
ultimă încercare. Și. nu
mai după cinci minute, l-a 
găsit. Omul .mersese prin 
zăpadă și pe un ger nă
prasnic treizeci de ore in 
șir. Cu mare greutate, pi
lotul a reușit să aterizeze 
undeva intre sălcii și in 
cel mai scurt timp omul 
se afla la Tulcea, sub În
grijire medicală.

Curaj, solidaritate uma
nă, înalte însușiri profe
sionale, conștiința datoriei 
și neprețuitei lor utilități, 
o muncă închinată cu per
severență - și dăruire unor 
scopuri economice și so
ciale de primă însemnăta
te. Iată ce veți găsi in 
viață, in inima acestor oa
meni aflați la bordul unor 
avioane și elicoptere mici 
și simple, reduse uneori 
la funcția de mașini agri
cole... Cind urmăriți cu in- 
cintare zborul marilor și 
superelegantelor aeronave, 
gindiți-vă că există și o 
altfel de aviație, fără ste
wardese, dar în aceeași 
măsură demnă de admira
ția noastră.

Mihai CARANFIL

Colegii de la ziarul „Drapelul 
roșu" din Timișoara ne sesizea
ză aventura inedită a unui co
let cu alimente și medicamente 
trimis de Ana Kostyal din Ti
mișoara (Piatra Craiului 3) Re- 
ghinei Lindtner, de pe strada 
Cimpiei din Turda, care colet 
a ajuns la... Cîmpia Turzii. Deși 
înivirstă de 86 de ani (!), bătrî- 
na R. L. s-a dus pină la Cîm
pia Turzii de patru ori, dar co
letul nu i s-a găsit, spre a i se 
inmina. în schimb, a fost retur- 
nat la Timișoara. La plingerea 
expeditoarei. Direcția jude
țeană P.T.T.R. Timiș a răspuns 
că „salariatul vinovat, in sarci
na căruia se reține nemotivarea 
înapoierii, a fost sancționat". 
Cum ? Să plătească taxa de 
expediere de... 3,20 lei. Si astfel, 
prin mandatul poștal 663, ex- 
peditoarea a primit 3,20 lei. De 
data asta, foarte repede. Nu 
mai are de ce se plinge...

I Doi copii
I
| mama

I
I
I
I
I
I
1
I
I
1
I
I
I
I
I
I

își așteaptă

în timp ce tatăl lui Marius 
(de trei ani) și al Claudiei (de 
opt luni) se află în armată, unde 
iși satisface stagiul militar, ma
ma lor, M. R. din Arad, i-a pă
răsit, pe neașteptate, lăsindu-i 
de izbeliște. Le-au sărit® in aju
tor bunicii dinspre tată — pen
tru Marius, și comisia pentru 
ocrotirea minorilor, de pe lin
gă consiliul popular județean 
— pentru Claudia, aflată acum 
la leagănul de copii din Arad. 
Mama lor continuă să nu dea 
nici un semn de viață. Dacă 
o întilniți, arriintiți-i că o aș
teaptă și Marius și Claudia, 
cu privirea tristă și nedumeri
tă.

315367603695
■Este numărul unui obișnuit 

.vagon de cale ferată, încărcat 
cu 20 tone de deșeuri de fag, 
care s-a rătăcit și stă pe o li
nie moartă la Combinatul de 
celuloză și hirtie din Dej. După 
investigațiile făcute s-a reușit 
să se afle punctul de plecare : 
depozitul Lunca Bradului, a- 
parținind de I.F.E.T. Reghin. 
Asupra destinatarului insă plu
tește încă misterul. Și nu de 
ieri, de alaltăieri, ci tocmai 
din luna februarie ! Poate că 
măcar acum, in urma semnală
rii noastre, stăpinii deșeurilor 
vor ieși la iveală. Nu de alta, 
dar cind vor auzi că trebuie să 
suporte locația — care crește 
cu fiecare zi — poate că 
vor mai sta de... lemn l

nu

Spor cu... 
scăzămînt

împreună cu specialiști 
Băncii de investiții, o echipă 
lucrători de miliție din cadrul 
Direcției economice a I.G.M. a 
efectuat o acțiune'de verificare 
a legalității plăților la Grupul 
de șantiere Slatina, aparținind 
Trustului de construcții Craio
va. S-a constatat că ii\ ultimii 
trei ani, unui număr de 92 de 
lucrători li s-au plătit, în mod 
nelegal, indemnizații sub formă 
de spor de șantier însumind 
239 333 de lei. Un exemplu : 
cinci dintre aceștia au primit 
spor de șantier, deși toți cinci 
aveau locuințe proprietate per
sonală chiar in... Slatina. După 
atitea „sporuri*4 ilegale nu se 
putea ca vinovății să nu-și sinv- 
tă la buzunar „scăzămintele*4 
legale de rigoare.

Rubrlcd redactata de
Petre POPA 
Gheorqhe DAVID
Șl corespondenții „Scinteil*

ai 
de

atin.se
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Tovarășului dr. OSVALDO DORTICOS TORRADO
Președintele Republicii Cuba

Stimate tovarășe Dorticos, HAVANA

Cu prilejul celei de-a 55-a aniversări a zilei dumneavoastră de 
f»e. \â rog si primiți cele mal cordiale felicitări și sincere urări 
s-jnj. )(*■, fericire personală și noi succese In activitatea dumnea- 

'castra de răspundere pusă in slujba edificării socialismului în Cuba. 
. exPr*m încrederea c.i relațiile de prietenie și colaborare fr.’i-

i n,r' E-tidde și țările noaitre se vor dezvolta continuu, in 
m eresul popoarelor român și cubanez, al cauzei socialismului și pă
cii in lume.

NICOLAE CEAUȘESCU

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România

BUCUREȘTI
A fiind știrea alegerii dumneavoastră în funcția de întîiul președinte 

fii K pubbcu Socialiste România, prietenă a țării melc, vă rog să primiți 
seniimentele și considerațiile mele cele mai profunde, împreună cu 
urâj io dc succese in activitatea dumneavoastră, îndreptată spre binele 
comun al păcii și înțelegerii universale.

FRANCESCO GLIGORA
Președintele Academiei internaționale 

de propagandă culturală — Roma

Întîlnire la C. C. al P. C. R.
Marți după-amiază. tovarășul Du

mitru Popescu, membru al Comitc- 
tfui Executiv, secretar al C.C. al 
r G R. președintele Consiliului Cul- 
t irii și Educației Socialiste, s-a in
ti! nit cu tovarășul Wincentv Krasko, 
secretar .al C.C. al P.M.U.P., condu
cătorul delegației R.P. Polone la se

siunea de primăvară a Uniunii in
terparlamentare.

Cu acest prilej a avut loc o con
vorbire care s-a desfășurat intr-o 
atmosferă cordială.

La întrevedere a particioat Wla- 
dyslaw Wojtasik, ambasadorul R.P. 
Polone la București.

Vizita în țara noastră a delegației 
de activiști ai P. C. B.

Delegația de activiști ai P.C.B., 
condusă de Prodan Stoianov, adjunct 
cc șef de secție la C.C. aj P.C.B.. a 
avut, in timpul vizitei pc care a fă
cut-o in tara noastră, la invitația 
C.C. al P.C.R.. convorbiri La secția 
propagandă și presă a C.C. al P.C.R., 
Comitetul niunicipal București' al 
P.C.R . Comitetul județean Neamț al 
P.C.R . la Ministerul Educației și 
învățămîntuluL Delegația a vizitat

unele instituții de invățămlnt, obiec
tive culturale și istorice in munici
piul București și in județul Neamț.

Marți dimineața, delegația a avut 
o intilnire la C.C. al P.C.R. cu tova
rășii Constantin Matei, membru su
pleant al C.C. al P.C.R.. și Alexandru 
Szabo, adiunct de șef de secție la 
C.C. al P.C.R.

In aceeași zi. delegația de activiști 
ai P.C.B. a plecat spre patrie.

*

Plenara Consiliului Central al U.G.S.R.
Marți, 16 aprilie a.c., a avut loc 

plenara Consiliului Central al Uniu
nii Generale a Sindicatelor din 
România.

Plenara Consiliului Central al 
U.G.S.R. a analizat activitatea de 
protecție a muncii desfășurată in 
anul 1973 și a adoptat un plan de 
măsuri concrete pentru îmbunătăți- 
rea activității in acest domeniu. De 
asemenea, a fost dezbătut și aprobat 
planul de acțiune al Consiliului 
Central al U.G.S.R. cu privire la sar
cinile ce revin sindicatelor in înde
plinirea măsurilor aprobate de C.C. 
al P.C.R. pentru intimpinarea celei 
de-a XXX-a aniversări a eliberării 
patriei de sub dominația fascistă, 
sărbătoare națională a poporului ro

mân. cu noi și importante succese 
in îndeplinirea planului cincinal îna
inte de termen. Participanții la ple
nară au fost informați despre struc
tura organizatorică a Uniunii Gene
rale a Sindicatelor din România ; 
efectivul și componența membrilor 
de sindicat ; compoziția și mișcarea 
cadrelor sindicale din aparatul Con
siliului Central al U.G.S.R., al uniu
nilor sindicatelor pe ramuri de pro
ducție, al consiliilor teritoriale și al 
sindicatelor la sfîrșitul anului 1973.

Plenara Consiliului Central al 
U.G.S.R. a desemnat un număr de 
50 de delegați, care vor reprezenta 
Uniunea Genera’ă a Sindicatelor din 
România la apropiatul Congres al 
Frontului Unității Socialiste.

0 delegație a Consiliului Național al Frontului 
Unității Socialiste a plecat în Cuba

Marți dimineața a plecat la Ha
vana o delegație a Consiliului Na
țional al Frontului Unității Socialis
te. condusă de tovarășul Ion Catri- 
nescu, pr ședințele Consiliului jude
țean Prahova al F.U.S., care, la in
vitația comitetelor de apărare a re
voluției din Cuba, va face o vizită 
pentru schimb de experiență în a- 
ceastă țară.

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
delegația a fost salutată de tovarășii 
Tamara Dobrin, vicepreședinte al 
Consiliului Național al F.U.S., și Ma
rin Enache, membru al Biroului 
Executiv al Consiliului Național al 
Frontului Unității Socialiste, de ac
tiviști ai F.U.S.

Au fost de față membri ai Amba
sadei Republicii Cuba la București.

Cronica zilei
Cu ocazia Zilei naționnlc a Repu- 

hlicli Arabe Siriene, George Maco- 
vescu, ministrul afncrrilor externe 
nl Republicii Socialisto România, a 
transmis o telegramă de felicitare 
lui Abdel Halim Khaddnm, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri și 
ministrul nfacerilor externe al Re
publicii Arabe Siriene.

★
La Invitația Asociației juriștilor 

din Republica Socialistă România, 
m :ți seara a sorit in Capitală o 
delegație a Asociației magistralilor 
din Republica Arabă Egipt, care face 
o vizită de documentare în țara 
noastră.

Din delegație fac parte dr. Gamal 
Sadek El-Marsafawy, președintele 
Curții de casație a Republicii Arabe 
Egipt, dr. Mahmud Abdel Aziz El- 
Gamry. președintele Curții de apel 
din Cairo și președinte nl Asociației 
magistralilor egipteni, dr. Mohamed 
Maher Mohamed Hassan, procurorul 
general public nl Republicii Arabe 
Egipt, .și alți magistrali.

La aeroport, delegația a fost salu
tată do Emtllan Nucescu, președinte
le Tribunalului Suprem al Republi
cii Socialiste România și președinte 
al Asociației juriștilor, Filimon Ar
deleanul procurorul general al Re
publicii Socialiste România, de alte 
persoane din conducerea Asociației 
juriștilor.

Au fost de față reprezentanți ai 
Ambasadei Republicii Arabe Egipt

★
Cu prilejul Zilei naționale a Repu

blicii /Xrabc Siriene, sub egida Insti
tutului romfin pentru relațiile cultu
rale cu străinătatea, marți a avut loc 
in Capitală o seară culturală.

Au participat loan Botar. secretar 
general al I.R.R.C.S., reprezentanți 
ai Ligii române de prietenie cu po
poarele dfii Asia și Africa, funcțio
nari superiori din Ministerul Aface
rilor Externe, oameni de artă și 
cultură.

Au fost prezenți. de asemenea, 
Muhsen Sayadi. însărcinat cu afa
ceri a. i. al Republicii Arabe Siriene 
la București, membri ai ambasadei.

★
La Galeria de artă „Galateea" ex

pun. incepind de marți, pictorii fin
landezi Asta Niemisto și Kari Juhani 
Tolonen. Pictorii expozanți, aparți- 
nind tinerei generații, dovedesc in 
lucrările prezentate, ușor de recep
tat. o strinsă comuniune cu natura 
pe care o imaginează generoasă și 
însorită.

La vernisaj au luat cuvîntul pic
torul Traian Brădean, membru in 
biroul executiv al Uniunii artiștilor 
plastici, și pictorul finlandez Kari 
Juhani Tolonen.

In asistență se aflau reprezentanți 
ai Consiliului Culturii și Educației 
Socialiste, oameni de artă și cultură.

Au participat Pentti Martin Suo- 
mela. ambasadorul Finlandei la 
București, și membri ai ambasadei.

★
Sub auspiciile Institutului român 

pentru relațiile culturale cu străină
tatea și Asociației filateliștilor — 
Filiala București, marți s-a deschis 
expoziția cubaneză de filatelie, găz
duită de Muzeul de istorie al Repu
blicii Socialiste România. Mărcile ex
puse reflectă realizări obținute de 
poporul cubanez in diferite domenii 
de activitate, alcătuind o adevărată 
cronică ilustrată. In același timp, 
ele oglindesc, prin forma grafică și 
conținut, stadiul atins • de filatelia 
cubaneză.

(Agerpres)

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 18, 

19 și 20 aprilie. In țară : Vreme rece 
la inceput. apoi In curs de Încălzire 
ușoară. Cerul va fi variabil, cu înno- 
rări mal accentuate in vestul și sudul 
țării, unde vor cădea ploi locale șl cu 
caracter de aversă. In rest, ploi izo
late. In zona de deal și de munte se 
vor semnala lapoviță și ninsoare. Vint 
moderat. Temperaturile minime vor fi 
cuprinse intre minus 4 șl plus 6 grade. 
Izolat mal coborite in nordul țării, 
unde vor rămine condiții favorabile 
înghețului la sol, iar max:me'e vor fi 
cuprinse între 7 și 17 grade. In Bucu
rești : Vreme rece la inceput. aDoi 
in curs de încălzire. Cerul va fi va
riabil. mai mult noros. favorabil ploii 
in special in cursul după-amlezil. Vint 
moderat. Temperatura in creștere 
ușoară.

ZIUA NAȚIONALĂ A SIRIEI

Excelenței Sale
General HAFEZ AL-ASSAD

Președintele Republicii Arabe Siriene, 
secretar general al Partidului Baas Arab Socialist

• DAMASC
în numele Comitetului Central al Partidului Comunist Român, al 

poporului român și al meu personal, sînt bucuros să transmit, cu pri
lejul Zilei naționale a Republicii Arabe Siriene, călduroase felicitări 
și cele mai cordiale urări de sănătate și fericire Excelenței Voastre, 
de pace, progres și continuă prosperitate poporului sirian prieten.

Pâstrînd amintiri de neuitat despre vizita în frumoasa dumnea
voastră țară, îmi exprim convingerea că, in spiritul convorbirilor pe 
care le-am avut cu acest prilej, al acordurilor și înțelegerilor asupra 
cărora am convenit, relațiile prietenești de colaborare pe multiple 
planuri dintre Republica Socialistă România și Republica Arabă Si
riană, dintre I’artidulzComunist Român și Partidul Baas Arab Socia
list. se vor dezvolta în continuare, spre binele ambelor noastre popoa
re, in folosul tuturor forțelor care luptă împotriva imperialismului, 
colonialismului și neocolonialismului, pentru întărirea păcii, securită
ții și colaborării internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele 

Republicii Socialiste România, 
secretar general 

al Partidului Comunist Român

Excelenței Sale
Domnului MAHMOUD AL-AYOUBI

Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Arabe Siriene
DAMASC

Cu ocazia Zilei naționale a Republicii Arabe Siriene, am plăcerea 
de a adresa Excelenței Voastre felicitări cordiale și cele mai bune 
urări pentru fericirea dumneavoastră personală și progresul continuu 
al poporului sirian prieten.

Sînt încredințat că atmosfera de înțelegere reciprocă care însu
flețește colaborarea româno-siriană va întări continuu relațiile de prie
tenie dintre cele două țări și popoare în toate domeniile.

MANEA MĂNESCU
Prim-ministru al guvernului 

Republicii Socialiste'România

Poporul sirian ani
versează astăzi împli
nirea a 28 de ani de 
la cucerirea indepen
denței. Străzile Da
mascului au fost îm
podobite cu steaguri 
și ghirlande de becuri 
multicolore in vederea 
acestui eveniment.

Anii care au trecut 
de la independență au 
fost ani de intense e- 
forturi, marcind im
portante schimbări în
noitoare. In prezent, 
industria siriană este 
in cea mai mare par
te proprietate de stat, 
iar pămintul a trecut 
in stăpinirea țărăni
mii. Așa cum se știe, 
Siria dispune de bo
gate resurse naționale, 
a căror punere in va
loare constituie o pre? 
ocupare permanentă a 
guvernului. Exploa
tarea zăcămintelor pe
trolifere a depășit pro
ducția de 6 milioane 
tone anual și se pre
conizează o creștere 
substanțială în anii 
următori. De aseme
nea, producția de fos
fați este planificată să 
ajungă in acest an la 
o jumătate de milion 
tone.

Bugetul general al 
Siriei pe anul 1974, cel 
mai importaht buget 
cunoscut în istoria ță- 

‘rii — 6 430 milioane
de lire siriene — pre
vede investiții sub
stanțiale pentru dez
voltarea tuturor sec
toarelor economice. 
Peste „50 la sută din 
totalul acestui buget 
este destinat înfăptui
rii unor mari proiecte, 
cum ar fi lucrările 
de hidroameliorații de 
pe valea Eufratului, 
reconstrucția și extin
derea întreprinderilor 
industriale, construi
rea a noi căi de co

municații, moderni-, 
zarea agriculturii și 
crearea de mari sta
țiuni zootehnice. Se 
află, de asemenea, in 
proiect două noi rafi
nării petroliere, insta
larea de linii pentru 
transportul energiei e- 
lectrice, ce va fi fur
nizată de hidrocentra
la de la Al Saura, de 
pe Eufrat, lărgirea ex
ploatărilor de fosfați, 
o nouă fabrică de 
tractoare, dezvoltarea 
filaturilor, țesătoriilor, 
fabricilor de ciment 
și întreprinderilor ali
mentare.

Realizări importante 
au fost obținute de 
poporul sirian in a- 
cești ani și in dome
niul invățămintului și 
culturii. In f prezent, 
din cei 7 milioa
ne de locuitori. Repu
blica Arabă Siriană 
numără un milion și 
jumătate de .elevi in 
școlile primare și se
cundare și peste 50 000 
de studenți.

Poporul român ur
mărește cu deosebit 
interes și simpatie ac
tivitatea creatoare a 
poporului sirian prie
ten, dedicată înfloririi 
continue a patriei sale. 
După cum se știe, in
tre țările și popoarele 
noastre există vechi 
relații de prietenie 
și colaborare, care cu
nosc o puternică dez
voltare pe cele mai 
diverse planuri. Vizita 
întreprinsă la începu
tul acestui an in Si
ria de către tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Par
tidului Comunist Ro
mân, președintele Re
publicii Socialiste Ro
mânia. la invitația 
președintelui Repu
blicii Arabe Siriene, 
Hafez Al Assad, se

cretarul general al 
Partidului Baas Arab 
Socialist, a prilejuit o 
manifestare pregnan
tă a prieteniei ro
mâno—siriene, deschi- 
zind largi perspective 
cooperării fructuoase 
intre cele două țări și 
popoare. Acordurile 
semnate cu acest pri
lej (nouă la număr) au 
început să prindă via
ță. La Rakka, in nor
dul Siriei, pe valea 
fluviului Eufrat, un 
grup de specialiști ro
mâni întocmește stu
diile și proiectele pen
tru construirea unul 
vast sistem de irigații. 
In portul Tartous, alți 
specialiști români par
ticipă la lucrările de 
construirea complexu
lui de insilozare și în
cărcare a fosfaților, o- 
biectiv important al e- 
conomiei siriene, care 
va fi inaugurat in 
cursul aedstui an. La 
Damasc am întîlnit in 
aceste zile numeroși 
alți specialiști români 
care discută cu par
tea siriană diverse 
proiecte economice. 
Progrese importante 
înregistrează și schim
burile comerciale ro
mâno—siriene, care au 
cunoscut anul trecut o 
creștere de aproape 
sută la sută și se pre
vede să soorcască in 
1974 cu 150 la sută 
față de 1973.

Sînt fapte care vor
besc despre dorința 
comună ca relațiile de 
strinsă prietenie și 
rodnică cooperare să 
se întărească și să se 
dezvolte continuu în 
viitor, spre folosul și 
binele ambelor po
poare.

Crăciun IONESCu
Damasc

1

Primul ministru al Finlandei, Halevi Sursa,
va lace o viziia in Rumania

La invitația primului ministru al 
guvernului Republicii Socialiste 
România. Manea Mănescu, primul

ministru al Finlandei, Kalevl Sorsa, 
va face o vizită in România. Îm
preună cu soția. în perioada 25—29 
aprilie 1974.

Senatorul Edward Kennedy 
și-a încheiat vizita în țara noastră
Senatorul democrat american 

Edward Kennedy, și soția sa, Joan 
Kennedy, care au vizitat țara noastră 
ca oaspeți ai președintelui Repu
blicii Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, și tovarășei Elena 
Ceaușescu, au părăsit, marți seara, 
Capitala.

La plecare, pe aeroportul Otopeni,

au fost salutați de Constantin Stă- 
tescu, secretarul Consiliului do Stat, 
cu soția, Vasile Pungan, consilier al 
președintelui Republicii Socialiste 
România, Vasile Gliga, adjunct al 
ministrului afacerilor externe.

Erau prezenți Harry G. Barnes Jr., 
ambasadorul S.U.A. la'București, și 
membri ai ambasadei.

CONFERINȚA DE PRESA
înainte de a părăsi . Capitala tării 

noastre, senatorul Edward Kennedy 
a avut o intilnire cu reprezentanți ai 
presei române.

In alocuțiunea sa introductivă, se
natorul american și-a exprimat bucu
ria de a se afla in țara noastră.

„Afn fost foarte onorat să-1 cunosc 
pe președintele Ceaușescu. acum ci- 
teva luni, la Washington — a decla
rat senatorul Kennedy. România — 
a spus el in continuare — are astăzi 
o situație aparte printre țările lumii. 
Cred că aceasta se datorează, intr-o 
mare măsură, viziunii și curajului 
președintelui Ceaușescu in a arăta 
ce poate realiza o țară mică și inde
pendentă, o națiune aflată la în
crucișarea drumurilor civilizațiilor in 
Europa.

Am salutat șansa de a-i face o vi
zită și de a discuta cu domnia-sa 
probleme care privesc relațiile Est- 
Vest in general și, de asemenea, pro
bleme europene. Doresc să exprim 
președintelui Ceaușescu întreaga mea 
gratitudine pentru timpul pe care 
mi l-a acordat, vorbind despre pro
blemele relațiilor dintre Est si Vest, 
domeniu in care are o poziție deose
bit de favorabilă, date fiind frecven
tele sale contacte cu numeroși con
ducători din lumea de astăzi, precum 
si înțelegerea foarte clară a impor
tantei si consecințelor succesului po
liticii Est-Vest11.

Senatorul a afirmat că in Statele 
Unite există un mare interes pentru 
o serie de probleme, cum sint con
ferința pentru securitate în Europa 
— „care are o mare importanță și 
semnificație11 — convorbirile de la 
Viena privind reducerea trupelor în 
Europa centrală, acordurile de de
zarmare ș.a. „întrucit unele dintre 
aceste probleme — a spus senato
rul — vor fi examinate și de către 
Senatul Statelor Unite, apreciez că 
rezultatele convorbirilor de aici, pre
cum și discuțiile pe care le voi avea 
în Iugoslavia și Uniunea Sovietică 
mă vor ajuta să-mi formez o părere 
mai bine fundamentată și să contri
bui mai substanțial la dezbaterea 
lor11.

Senatorul Kennedy a răspuns, în 
continuare, la întrebările puse de 
ziariști.

în legătură cu relațiile româno-a- 
mericane, el a opinat că există sen
timente pline de căldură printre ce
tățenii americani, datorate vizitei 
președintelui Ceaușescu in Statele 
Unite și, de asemenea, vizitei pre
ședintelui Nixon in România. Cred 
— a afirmat senatorul — că intre 
popoarele american și român există 
foarte bune sentimente. Aceasta 
constituie o bază pe care se poate 
construi in continuare șl care poate 
fi extinsă.

Răspunzînd îa o altă întrebare, 
Edward Kennedy a apreciat că 
schimburile de opinii dintre parla
mentari sînt valoroase și folositoare 
și că ele trebuie sprijinite și extinse.

Referindu-se la problema reconsi
derării relațiilor Statelor Unite cu 
Cuba, senatorul a spus : Am vorbit 
despre aceasta de mai multe ori șl 
am arătat că această revizuire se 
impunea de mult. Am afirmat că a- 
preciez ca important faptul că ne-am 
reconsiderat relațiile cu țări aflate 
la 10 000 mile, ca R. P. Chineză, șl 
că este tot atit de normal să ne re
considerăm relațiile față de țări 
care se află la numai 90 mile de 
coastele S.U.A.

Senatorul american a evocat apoi 
unele probleme care, în opinia sa, 
pot fi apreciate ca predominante in 
preocupările lumii de azi. El s-a re
ferit, in primul rind, la limitarea 
proliferării armelor nucleare. „Cred, 
in al doilea rind, a arătat el, că ta
rile industrializate trebuie să facă 
foarte mult pentru ajutorarea lumii 
a treia, unde se află trei sferturi din 
populația lumii11.

în încheiere, senatorul Edward 
Kennedy și-a exprimat incă o dată 
satisfacția pentru vizita sa in Româ
nia, pentru posibilitatea de a cu
noaște nemijlocit oamenii ei, rele- 
vind, totodată, ospitalitatea cordială 
de care s-a bucurat în timpul șede
rii sale in țara noastră.

(Agerpres)

Recepție cu prilejul sărbătorii naționale a Danemarcei
Cu prilejul sărbătorii naționale a 

Danemarcei, ambasadorul acestei țări 
la București, Tdrben Busck-Nielsen, 
a oferit marii după-amiază o recep
ție.

Au participat Ilie Murgulescu. vi- 
ceDresedinte al Marii Adunări Na
ționale, Ion Cosma. ministrul turis
mului. Vasile Gliga. adjunct al mi

nistrului afacerilor externe, repre
zentanți ai conducerii unor institu
ții centrale, oameni de cultură si 
artă, ziariști.

Erau prezenți șefi de misiuni di
plomatice acreditați la București și 
alți membri ai corpului diplomatic.

(Agerpres)

SOSIREA ÎN CAPITALĂ A UNEI DELEGAȚII 

DIN REPUBLICA DEMOCRATICĂ SUDAN

SIMPOZION NATIONAL
CU TEMA „POPULAȚIA 

ȘI DEZVOLTAREA 
SOCIAL-ECONOMICĂ"

Marți a avut loc la Craiova sim
pozionul național cu tema „Populația 
și dezvoltarea social-economică“. or
ganizat de Academia de științe so
ciale și politice. Direcția centrală de 
statistică, Comisia națională de demo
grafie si Academia de studii econo
mice București, in colaborare cu Co
misia de demografie a județului 
Dolj. Simpozionul se înscrie in an
samblul de activități inițiate in țara 
noastră in cadrul Anului mondial al 
populației si in intimpinarea Confe
rinței mondiale a populației. Parti
cipanta — oameni de știință, cadre 
didactice universitare, cercetători, 
specialiști In domeniile economiei, 
demozrafiei. istoriei și geografiei, 
sociologiei, filozofiei. sistematizării 
— au susținut mai mult de 100 co
municări și referate, care au subli
niat activitatea concretă, creatoare a 
partidului și statului nostru pentru 
dezvoltarea economică și soluționarea 
problemelor demografice, experiența 
originală, izvoritâ din realitățile spe
cifice ale României în acest do
meniu.

în încheiere, participanții au adre
sat o telegramă Comitetului Central 
ai Partidului Comunist Român, tova
rășului Nicolae Ceaușescu, prin care 
îs. exprimă hotărirea de a continua 
cercetarea științifică in vederea a- 
dincirii procesului de cunoaștere a 
relațiilor dintre dezvoltarea social- 
economică si creșterea populației, a 
problemelor complexe ale demogra
fiei in țara noastră, de a găsi solu
țiile cele mai ODtime și eficiente a 
căror aplicare să contribuie la ridi
carea continuă a nivelului de viață 
al populației României socialiste.

(Agerpres)

Marți după-amiază a sosit în Ca
pitală o delegație din Republica 
Democratică Sudan, condusă de 
Mustafa Osman, ministrul construc
țiilor și lucrărilor publice, care în
treprinde o vizită în țara noastră.

La aeroportul Otopeni, oaspeții au

fost întîmpinați de Matei Ghigiu, 
ministrul construcțiilor industriale.

A fost, de asemenea, de față El 
Rasheed Khider, însărcinat cu afa
ceri a.i. al Republicii Democratice 
Sudan la București.

(Agerpres)
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LAUDĂ TINERILOR
SCRIMERT DE AUR

Astă-seară, meciul amical 
de fotbal România — Brazilia

PRONOSPORT
ciș'.igurile concursului 

din 14 aprilie 1974 
Categoria I : (12 rezultate) 10,50 va

riante a 9 131 lei ;
Categoria a Il-a ; (11 rezultate)

232.70 variante a 494 lei :
Categoria a III-a : (10 rezultate)

1 936,60 variante a 87 lei.

în sala „Sergi Saray14 din Istanbul 
a fost trasă cortina peste incă o edi
ție a campionatului mondial de scri
mă pentru tineret. In această su
premă competiție a scrimerilor pină 
ia 20 de ani. reprezentanții noștri 
au obținut, după cum se știe, două 
excelente victorii prin Petru Kuki 
(floretă) și Ioan Pop (sabie).

Aceste titluri de campioni mon
diali completează, in mod plăcut, 
panoplia cu rezultate de valoare in
ternațională a sportului nostru, iar 
numele celor doi se alătură altor în
vingători români in aceste întreceri 
de tineret : Adalbert Gurath (Le
ningrad — 1959) — spadă : Ana Ene- 
Pascu (Gand — J962), Ecaterina Ien- 
cic-Stahl (Rotterdam — 1965) — flo
retă feminin ; Stefan Ardeleanu 
(Viena — 1933) — floretă masculin ; 
Anton Pongratz (Teheran — 1967) — 
spadă.

Recentele rezultate de la Istanbul 
reprezintă incă o confirmare a fap
tului că scrima românească marchea
ză. in ultimii ani, un vizibil progres, 
inscriindu-se, in continuare, in frun
te pe lista sporturilor noastre olim
pice.

într-o convorbire telefonică, secre
tarul general al F.R.S.. tovarășul 
Dionisie Tepșan, ne declara : „Prin 
maniera In care au evoluat. Kuki și 
Pop nu numai că și-au întrecut ca
tegoric adversarii, dar și-au atras și 
aprecierile specialiștilor prin acura
tețea tehnică, gindirea tactică și, mai 
ales, disciplina desăvlrșită14.

Victoriile lui P. Kuki și I. Pop 
scot in evidență că In mai multe 
localități (ei provin din centrele 
Satu-Mare și Cluj) există preocupări 
pentru activitatea cu copiii, și că a- 
vem, in același timp, maeștri capa
bili să asigure o instruire de bază. 
Aici trebuie să subliniem meritele 
antrenorilor Al. Csipler, V. Chelaru, 
I. Zllahy — la floretă, L. Rohony, 
D. Mustață la sabie, a căror capaci

tate de muncă este un exemplu pen
tru mulți alții.

în acest sens, trebuie subliniat că 
succesul de la „mondialele1' de tine
ret nu reprezintă chiar o surpriză ; 
el este rezultatul colaborării mai 
multor factori. în primul rind, mă
surile curajoase și consecvente pe 
care federația de specialitate le-a 
luat după J. O. de la Mflnchen, cmd 
a promovat cu încredere elementele 
tinere, asigurindu-le astfel posibili
tatea unui rodaj in competiții puter
nice. Aooi, nu s-a căutat „forțarea14 
rezultatelor imediate, în detrimentul 
muncii de perspectivă, al obținerii 
unei valori ridicate și constante.

In al treilea rind. dar nu in cele 
din urmă, este vorba de talentul, 
puterea de muncă, disciplina celor 
doi, care — deși unul elev pină acum 
un an (I. Pop), iar celălalt încă pe 
băncile școlii, în ultima clasă (P. 
Kuki) — au știut să imbine învăță
tura cu antrenamentele pentru mare 
performanță.

Prin victoria lui Kuki, numărul 
campionilor mondiali de scrimă la 
tineret provenit! de la școala din 
Satu-Mare se ridică la trei, primii 
fiind Ecaterina Ienclc și Ștefan Ar
deleanu. încă o dovadă că atunci 
cind, în urmă cu vreo zece ani, 
maestrul Csipler scria pe un afiș ce 
anunța desfășurarea campionatului 
orășenesc „prima etapă a campiona
tului mondial are loc la Satu-Mare14, 
nu exagera cu nimic, deși la vremea 
respectivă mulți au zimbit...

Am vrea să credem că cele două 
medalii de aur cîștlgate de scrlmeril 
noștri nu reprezintă limita obiecti
velor pe care șl le propun sportivii 
și antrenorii respectivi și că ele sint 
înțelese nu numai ca simple succese 
(de care ne bucurăm și le anreeiem), 
ci și ca obligații și promisiuni pen
tru viitor.

Octavian V1NT1LA

Pe stadionul „Morumbi11 din Sao 
Paulo se dispută astă-seară (de la 
ora 21 — ora locală) întilnirea ami
cală de fotbal dintre selecționatele 
Braziliei și României. Fotbaliștii ro
mâni se află de trei zile in marele 
oraș brazilian, unde au efectuat mai 
multe antrenamente. Așa după cum 
s-a mai anunțat, echipa noastră va 
intra pe teren in următoarea alcă
tuire: Iorgulescu — Anghelini, Anto
nescu, Sameș, Christache — Dudu 
Georgescu, Dinu. Iordănescu — Lu- 
cescu, Kun, Marcu.

Antrenorul Mario Zagalo, care ve
rifică lotul pentru campionatul mon

dial în partide ce au loc aproape săp- 
tăminal, va utiliza probabil și alți 
jucători care nu au evoluat în ulti
mele jocuri. Pină in prezent echipa 
Braziliei a susținut trei intilniri de 
verificare : 1—1 cu Mexic, 1—0 cu 
Cehoslovacia și 1—0 cu o selecționată 
bulgară.

Diferența de fus orar (cind va în
cepe meciul, la București va fi ora 
două noaptea) nu ne oferă posibili
tatea de a cunoaște rezultatul pină 
la închiderea ediției ziarului ce apa
re miine. Amănunte, deci, in ziarul 
de vineri.

ÎN CÎTEVA RlNDURI
FOTBAL. • Echipa Dinamo Bucu

rești, aflată în turneu in Cehoslova
cia, a jucat la Praga cu formația lo
cală Slavia. Partida s-a încheiat la 
egalitate : 2—2 (1—2). • Fotbaliștii
haitleni, calificați pentru turneu] fi
nal al campionatului mondial ’ din 
R.F. Germania, au susținut un meci 
de verificare, la Port au Prince cu 
selecționata de tineret a Poloniei. 
Scor 2—1 (1—0).

Studenții bucureșteni 
la „Cupa tinerelului11

Etapa pe centrul universitar 
București a „Cupei tineretului1* 
are loc astăzi după amiază, cu 
începere de la ora 16, pe Sta
dionul tineretului. în cadrul 
programului — cuprinzind și 
demonstrații de gimnastică și 
judo, prezentate de studente și 
studenți de la I.E.F.S. — sint 
prevăzute întreceri la atletism, 
handbal, volei, banchet. Meciu
rile de fotbal vor avea loc, tot 
miine, de la ora 16.15, pe stadio
nul „Agronomia11 (in apropiere).

TENIS. — Reprezentativa Portuga
liei s-a calificat în turul II al zonei 
europene a „Cupei Davis14,, unde va 
intilni, in zilele de 3, 4 și 5 mai, la 
Porto, formația Franței. In meciul 
susținut la Lisabona cu echipa Irlan
dei, portughezii au ciștigat cu 4—1.

HOCHEI PE GHEAȚA. — Marți, 
în campionatul mondial de hochei pe 
gheată (grupa A) de la Helsinki, se
lecționata Cehoslovaciei a intilnit 
formația R. D. Germane. Hocheiștii 
cehoslovaci au terminat învingători 
cu scorul de 9—2 (3—0, 3—1. 3—1) 
nrin punctele marcate de Suchy (2), 
Martinek (2), Glinka (2), Nedomanski, 
Stastny și Eberman. Pentru învinși 
au înscris Braun și Prusa.

DIRT-TRACK. - Marți, pe pista 
stadionului Voința din Sibiu s-a dis
putai un interesant concurs interna
țional de dirt-track la care au parti
cipat motociclișli din Ungaria^ Ce
hoslovacia. Bulgaria, R.D. Germană 
și România. Pe primul loc s-a cla
sat cehoslovacul Vladislav Hell, cu 
14 puncte, urmat de bulgarul Pet- 
kov, tot cu 14 puncte și R. Hazelka 
(Cehoslovacia), cu 12 puncte. M. Șo- 
ra (Metalul București) s-a clasat pe 
locul 5. cu 11 puncte. Concursul va 
fi reedi.at joi, de la ora 16,30, pe 
pista stadionului „Metalul1* din Bucu
rești

TOKIO
■ I

„Shunto 74“: Succese ale acțiunilor 
revendicative ale oamenilor muncii
Acțiunile revendica

tive concertate, din 
cadrul „săptăminii 
grevei generale din 
transporturi11, au con
stituit punctul culmi
nant al campaniei de 
primăvară a sindica
telor japoneze. Pentru 
prima dată a- avut loc 
in Japonia o grevă 
generală de 48 de ore 
a feroviarilor, iar 
muncitorii de la căile 
ferate naționale au 
încetat efectiv lucrul 
timp de aproximativ 
90 de ore. „A fost cea 
mai mare grevă din 
istoria campaniilor 
sindicale de primăva
ră14 — notează zia
rul „Mainichi Daily 
News". La grevele 
concertate au partici
pat, de asemenea, sa- 
lariații din serviciile 
de transport public 
urban, de poștă și de 
telecomunicații. Tot
odată, cadrele didac
tice din invățămintul 
elementar și mediu au 
declarat pentru prima 
dată o grevă de 24 de 
ore. Numărul total al 
greviștilor s-a ridicat 
la aproximativ șase 
milioane.

în cadrul campaniei 
din această primăvară 
a sindicatelor japone
ze s-a remarcat ex
tinderea acțiunilor re
vendicative in nume
roase domenii de ac
tivitate economică. 
Pentru prima dată în 
ultimii 13 ani federa
ția japoneză a uniu

nilor muncitorilor din 
industria textilă, una 
dintre cele mai mari 
federații sindicale ni
pone, a participat, din 
nou, la grevele orga
nizate in cadrul cam
paniei „Shunto-’74“, 
iar federația uniuni
lor muncitorilor de la 
căile ferate particula
re s-a dovedit a fi 
printre cele mai acti
ve organizații sindi
cale, declanșind amin
tita grevă-record. Un 
alt factor demn de 
relevat îl constituie 
acțiunile ample orga
nizate de consiliul u- 
rilunilor muncitorilor 
corporației publice 
pentru recunoașterea 
dreptului la grevă al 
angajaților in între
prinderile și serviciile 
publice. „Sindicatele 
japoneze, in special 
cele reprezentate in 
comitetul de acțiune 
unită — scrie „Japan 
Times11 — și-au de
monstrat vigoarea, a- 
vansind cauza lor in 
largi cercuri sociale și 
politice*1.

După cum a anun
țat comitetul de ac
țiune unită, în cadrul 
campaniei sindicale de 
primăvară au avut 
prioritate un șir de 
revendicări privind 
instituirea de alocații 
pentru atenuarea e- 
fectelor inflației asu
pra familiilor cu ve
nituri mici și aduce
rea salariilor In acord 
cu creșterea costului

vieții. Amploarea a- 
cestor acțiuni reven
dicative — arăta se
cretarul general al 
Sohyo, Shogo Oki — 
se explică prin faptul 
că obiectivul principal 
al grevelor l-a consti
tuit apărarea nivelu
lui de trai al popu
lației, afectat de ra
pida creștere a prețu
rilor in ultimele luni.

Comitetul de acțiu
ne unită a hotărit în
cetarea acțiunilor gre
viste ca urmare a a- 
cordului Intervenit in 
cursul negocierilor cu 
autoritățile, prin care 
se stipulează că gu
vernul va,depune e- 
forturi In vederea so
luționării, cit mai cu

prind posibil, a proble
mei dreptului la gre
vă al angajaților din 
întreprinderile și ser
viciile publice. In de
clarația comitetului se 
precizează că, deși 
sindicatele nu sint sa
tisfăcute pe deplin in 
ce privește recunoaș
terea-dreptului la gre
vă, „au fost realizate 
progrese certe in pro
blemele apărării nive
lului de trai al oame
nilor muncii cu veni
turi mici și ale siste
mului național de sa
larii minime11. Docu
mentul subliniază că 
„toate.acestea au fost 
posibile datorită par
ticipării masive la ac
țiunile revendicative 
ale oamenilor muncii11.

Paul DIACONU
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internațională
Sesiunea extraordinară GENEVA fn pregătirea Conferinței

a Adunării Generale a O.N.U.
INTERVENȚII ALE PARTICIPANȚILOR

AȚTIMI F UNITT 16 (Corespondență de la C. Alcxandroale). — 
au luat pină in prezent cuvintul in ca- 
gcnerulă asupra problemelor materiilor

Matiritanici

laccruor externe al

ministrul econo
mici și finanțelor al statului Daho
mey. a cerut Adunării Generale să 
nu-și concentreze atenția numai asu-

inale reclamă transpunerea in 
i principiilor fundamentale de 

ționalft. Intre care 
nței pașnice, neagre- 
ațicî unui stat sau 
afacerile interne sau 

altui stat, abținerii de 
de zone dc influență, 

a unei carte a drepturilor șl 
iilor economice ale statelor, a 
at ministrul de externe mexl- 
ar constitui o contribuție de 
la cauza consolidării unei noi 

ordini economice, care trebuie să se 
bazeze ne egalitatea deplină și inter
dependența statelor in curs de dez
voltare $i celor industrializate.

Ministrul afacerilor externe

prioritate in 
mari ale dt 

!e schimb. în
e proble- 

orării terme
nilor de schimb. îngustării pieței in
ternaționale a produselor dc export 
ale statelor in curs de dezvoltare, 
măririi decalajelor economice dintre 
inegalităților și discriminărilor din 
raporturile economice, comerciale și 
monetare internaționali?.

Vincent Efon. ministrul afacerilor 
externe al Camerunului, a declarat 
că „nici o națiune din lumea a treia 
nu dorește să trăiască din ajutoare 
sau caritate". Acest grup de state — 
sublinia vorbitorul — cere să se facă 
dreptate in actualul sistem econo
mic ne just, chemare ce nu trebuie 
interpretată drept o invitație la con
fruntare cu statele industrializate, ci 
ca un apel la echitate și dreptate.

Emilio Rabasa, ministrul afacerilor 
externe al Mexicului, a declarat că 
dreptul popoarelor la pace este de 
neconceput fără respectarea dreptu
lui lor inalienabil la procres econo
mic șt social. In opinia Mexicului, a 
subliniat vorbitorul, crearea și conso
lidarea unei noi ordini economice in-

--------- ----------- —----- al 
Turciei. Turan Gunes. a subliniat că 
toate statele in curs de dezvoltării, 
fără nici un fel dc discriminări, tre
buie să beneficieze. in cadrul 
G.A.T.T.. de sistemul preferențial 
generalizat, fapt care ar ajuta aceste 
țâri să-și mărească ponderea — In 
prezent nesemnificativă — de parti
cipare la comerțul mondial.

Shridath S. Ramohal. ministrul a- 
facerilor externe și.................
nei. s-a pronunțat 
bilirii unui raport 
preturile materiilor 
selor industriale.

Umba di Lutete. ______ .
si dc stat pentru afacerile externe si 
cooperării internaționale al Republi
cii Zair, s-a pronunțat in favoarea 
revizuirii termenilor de asistentă fi
nanciară către țările in curs de dez
voltare. arătind că. pină in prezent, 
aiutorul acordat acestor state a fost 
depășit mult in valoare de profitu
rile scoase de monopolurile si trus
turile occidentale.

Okoi Arikpo. comisarul pentru afa
cerile externe al Nigeriei, a caracte
rizat actuala ordine economică in
ternațională drept defectuoasă, in- 
trucit resursele naturale ale țărilor 
in curs de dezvoltare sint exploa
tate de companiile multinaționale 
care obțin profituri fabuloase, ma
teriile prime sint vindute De piața 
internațională la prețuri care nu țin 
seama de munca necesară producerii 
lor. iar prețurile bunurilor manufac
turate si ale echipamentului indus
trial vindute de statele dezvoltate 
sint fixate in mod arbitrar.

justiției al Gha- 
in favoarea sta- 
rezonabil intre 
prime si produ-

comisarul politic

realizare de seamă a Natiusilor Unite
Dezbaterile din Comitetul special al O.N.U

NAȚIUNILE UNITE 16 (De la corespondentul nostru). — In ulti
mele două ședințe ale Comitetului special al Națiunilor Unite pentru 
definirea agresiunii. înaintea încheierii lucrărilor au luat cuvintul 30 
din cei 35 de reprezentanți ai statelor membre ale comitetului, care 
au salutat elaborarea proiectului definiției agresiunii și au 
această realizare ca fiind de o ' ’ . . -

Formularea conceptului agresiunii, 
sublinia reprezentantul Iugoslaviei, 
Cvijeto Job, va contribui la edifica
rea unor baze mai solide de funcțio
nare a organismelor Națiunilor Uni
te răspunzătoare de menținerea păcii 
și securității internaționale, facilitind 
eforturile spre codificarea responsa
bilității internaționale pentru actele 
de agresiune sau orice altă formă de 
folosire a forței in relațiile interna
ționale. precum și spre crearea unei 
jurisdicții internaționale in materie. 
Vorbitorul și-a exprimat speranța 
că definiția va constitui un instru
ment pentru protejarea statelor mici 
și in curs de dezvoltare care sint 

ale actelor de agre-

calificat 
mare însemnătate in viața O.N.U.

într-o scurtă declarație publicată 
luni după-amiază, secretarul general 
al O.N.U.. Kurt Waldheim, și-a ex
primat Satisfacția in legătură cu în
deplinirea cu succes a sarcinii co
mitetului. Secretarul general a arătat 
că definiția este de o însemnătate 
majoră pentru transpunerea in via
ță a unora dintre articolele funda
mentale ale Cartei Națiunilor Unite. 
Faptul că după indelungate și difi
cile negocieri s-a ajuns la un acord 
pentru definirea agresiunii constituie 

- o evoluție încurajatoare in eforturile 
• pentru promovarea păcii in lume — 
a relevat Kurt Waldheim.

Comitetul pentru dezarmare
si-a reluat lucrările

mondiale a populației

Reuniunea
DE

SAN JOSE 16 (Agerpres). — Am
basadorul Republicii Socialiste Româ
nia la San Jose, Constantin Stănes- 
cu, a fost primit luni. 15 aprilie, de 
președintele Republicii ' Costa Rica, 
Jose Figueres Ferrer. Cu acest pri
lej au fost discutate probleme ale 
relațiilor româno-costaricane și ale 
vizitei oficiale do prietenie pe care 
președintele Josă Figueres Fcrrer o 
va face, in curind, in țara noastră.

In aceeași zi ambasadorul român 
a fost primii de soția președintelui 
Republicii Costa Rica. doamna Ka
ren Olsen de Figueres. căreia l-a 
transmis, din partea tovarășei Elena 
Coaușescu, un mesaj de prietenie, 
împreună cu un dar constind din doi 
puieți dc arbori, specifici țârii noas
tre, pentru Parcul prieteniei, care 
urmează a fi creat în împrejurimile 
capitalei coslaricane.

Mulțumind pentru darul oferit, 
doamna ‘Figueres a transmis, la rin
dul său. tovarășei Elena Ceaușescu 
un mesaj de stimă și prietenie.

GENEVA 
aprilie au 
conferinței 
zar mare de ...

în cadrul primei ședințe, care a 
fost prezidată de reprezentantul Ma
rii Britanii, au luat cuvintul șefii 
delegațiilor U.R.S.S., S.U.A. și Mexi
cului.

Cu ocazia deschiderii sesiunii, re
prezentantul special al secretarului 
general al O.N.U. a dat citire unui 
mesaj al secretarului general. K.

10 (Agerpres). — La 18 
fost reluate lucrările 
Comitetului pentru de- 
la Geneva.

Waldheim, adresat membrilor comi
tetului.

în mesajul său, secretarul .general 
al O.N.U. atrage atenția membrilor 
comitetului asupra importanței și 
urgenței problemelor aflate ne ordi
nea de zi. in special in domeniul 
dezarmării nucleare, și iși exprimă 
soeranța că organismul de negocieri 
de la Geneva va depune eforturi 
Dentru a putea raporta Adunării 
Generale progrese in cadrul lucrări
lor sale.

latino-americană 
de la San Jose

roma Sesiunea
Comisiei mixte
româno-italiene
ROMA 10 (Corespondență de la 

R. Bogdan). — Potrivit Acordului 
comercial pe termen lung, in peri
oada 10—16 aprilie a avut loc, la 
Roma, sesiunea Comisiei mixte ro
mâno-italiene. în cursul lucrărilor 
sesiunii au fost examinate evoluția 
schimburilor comerciale bilaterale in 
anul care a trecut și măsurile ce ur
mează a fi adoptate pentru dezvol
tarea acestora.

în anul 1974 urmează să se inten
sifice acțiunile de cooperare in do
menii ca : industria construcțiilor 
mecanice, industria electrică și elec
trotehnică. chimică și petrochimică, 
industria bunurilor de larg consum. 
S-a subliniat, de asemenea, cu acest 
prilej necesitatea diversificării 
structurilor schimburilor bilaterale 
prin creșterea ponderii exportului 
de produse românești cu grad inalt 
de prelucrare.

Evoluția situației din Niger
NIAMEY 16 (Agerpres). — în 

Niger, unde armata a preluat pu
terea, situația se menține calmă. Uni
tățile armatei au primit ordin să se 
retragă la bazeje lor.

Locotenent-colonclul Seyni Koun
tie. șeful Statului Major al armatei^ 
care a condus acțiunea militarilor, a 
rostit un discurs radiodifuzat, decla- 
rind că toți membrii fostului guvern 
se află sub stare de arest la domi
ciliu, iar fostul președinte — Hamani 
Diori — la reședința sa, „sub paza 
forțelor armate". Potrivit unui comu
nicat difuzat de postul de radio Nia
mey, in Niger a fost constituit un

consiliu militar suprem, in atribuțiile 
căruia intră conducerea problemelor 
statului. Noul organism creat a ho- 
tărit eliberarea tuturor deținuților 
politici. Potrivit unei declarații a lui 
Seyni Kountie, consiliul militar su
prem va decide „dacă foștii membri 
ai guvernului destituit și alte perso
nalități vor fi traduși sau nu in fața 
justiției".

Agenția libiană de informații rela
tează că premierul libian Abdel Sa
lam Jalloud a plecat marți la Niamey 
pentru „a lua cunoștință Ia fața lo
cului de situația care s-a creat in 
această țară".

SAN JOSE 16 (Agerpres). — La 
San Josă s-au deschis, la 15 aprilie, 
lucrările reuniunii latino-americane 
consacrate pregătirii Conferinței 
mondiale a populației, care va avea 
loc in luna august la București. Ac
tuala reuniune a fost convocată de 
Comisia economică 
America Latină.

La dezbateri Iau r___ ___ o„,..
guvernamentale din toate țările la
tino-americane, reprezentanți ai Se
cretariatului O.N.U., ai unor organi
zații interguvernamentale, observa
tori.

Cuvintul Inaugural al reuniunii a 
fost rostit de președintele Republicii 
Costa Rica, Josă Figueres Ferrer.

Din partea Republicii Socialiste 
România la lucrări participă ca ob
servator o delegație condusă de prof, 
dr. docent Mihnea Gheorghiu, pre
ședintele Academici de științe so
ciale și politice.

O.N.U. pentru

parte delegații

Comunicat
bulgaro-american

ORIENTUL APROPIAT
NOI INCIDENTE S1RIANO-ISRAELIENE

DAMASC 16 (Agerpres). — Potri
vit unui comunicat difuzat la Da
masc, artileria și tancurile siriene 
și-au concentrat marți atacul asupra 
muntelui Hermon, unde infanteria 
israeliană încerca să-și consolideze 
pozițiile, provocind inamicului pier
deri grele. Un purtător de cuvint 
militar a declarat că artileria siriană 
a distrus o poziție-radar israeliană, 
un post de comandă și două posturi 
de observație, precum și citeva ve
hicule militare care transportau per
sonal militar israelian. Același co
municat menționa că marți după- 
amiază continuau duelurile de arti
lerie intre partea israeliană și si
riană de-a lungul întregului front de 
pe înălțimile Golan.

TEL AVIV 16 (Agerpres). — Potri
vit declarației unui purtător de cu- 
vint militar de la Tel Aviv, artileria 
siriană a atacat pozițiile israeliene 
de pe muntele Hermon și a deschis 
focul asupra pozițiilor israeliene de-a 
lungul liniei de încetare a focului de 
pe înălțimile Golan. Artileria siriană, 
a adăugat purtătorul de cuvint, a a- 
tacat unitățile israeliene din ■ sec
toarele sudic și de nord ale înălți
milor Golan. De fiecare dată, a men
ționat el, partea israeliană a ripostat. 
Purtătorul de cuvint a arătat că un 
soldat israelian a fost ucis, iar alți 
doi — răniți.

SOFIA 16 (Agerpres). — în comu
nicatul dat publicității la încheierea 
vizitei în R.P. Bulgaria a secreta
rului pentru comerț al S.U.A., Fre
derick Dent, se arată că in cursul 
convorbirilor pe care le-a avut cu 
conducătorii bulgari părțile și-au 
exprimat dorința de a contribui la 
normalizarea relațiilor comerciale și 
economice bilaterale. Au fost discu
tate posibilitățile semnării, Intr-un 
viitor apropiat, a unui acord pri
vind colaborarea tehnico-științifică 
și culturală și a unui acord privind 
colaborarea in domeniul agriculturii.

A fost exprimată hotărirea ambe
lor părți de a intensifica contactele 
in problemele colaborării comerciale, 
economice, tehnice și industriale in
tre organele de resort ale celor două 
țări. în legătură cu aceasta, părțile 
au relevat că un rol important ar 
putea să-1 joace Consiliul economic 
bulgaro-american, care urmează să 
fie înființat

ARD DE PASAGERI PE 
LINIILE AERIENE. p°lrivil 
datelor furnizate de revista „Pa
ris Match", liniile de transport 
aerian din diferitele țări ale 
lumii dispun de 3 294 avioane 
cu reacție de marc capacitate. 
Anul trecut au folosit serviciile 
acestor linii 500 milioane de 
persoane. în cazul cind s-ar fi 
utilizat avioanele clasice cu e- 
lice, de tipul celor existente in 
1954 — cu o capacitate medie 
de 60 de persoane — ar fi fost 
nevoie de o flotă gigantică de 
53 000 de aparate, riscurile de 
ciocnire sau blocare a „circula
ției" pe traseele văzduhului 
fiind, implicit, mult mai mari 
decit in prezent. Aceeași publi
cație subliniază, pe lingă alte 
avantaje evidente, gradul inalt 
de securitate pe care îl prezin
tă avioanele de transport. Riscu
rile de accident in cazul folo
sirii avionului sînt de 280 de 
ori mai reduse decit Ln cazul fo
losirii automobilului. Teoretic, 
un pasager ar trebui să facă de 
4 300 de ori înconjurul Pămin
tului, respectiv să parcurgă 195 
milioane kilometri, înainte de a 
avea neșansa să cadă victima 
unui accident. Datorită avan
tajelor pe care le prezintă 
transporturile aeriene se pre
vede că pină în 1980 numărul 
pasagerilor se va dubla, ajun- 
gind la un miliard.

• „CHARLOT" A ÎM
PLINIT 85 DE ANI. char' 
lie Chaplin, interpretul atit de 
iubit de spectatorii de, toate 
virstele, exponent strălucit al 
„vîrstei de aur a comediei" și 
totodată personalitate cunoscută 
pentru vederile sale democra
tice, șl-a sărbătorit, în micul o- 
rășel din Elveția in care locu
iește, împlinirea venerabilei 
Y-irste de 85 de ani. Veteranul 
cinematografiei mondiale a fost 
înconjurat in această zi festivă 
de numeroasa lui familie.

AGENȚIILE DE PRESA TRANSMIT
Delegația Uniunii Națio

nale a Cooperativelor fl- 
gricole de Producție din 
ROinâiHCI, condusă de Gheorghe 
Popa, vicepreședinte al U.N.C.A.P., 
care face o vizită de prietenie in 
Siria, a avut convorbiri la sediul 
Uniunii generale a țăranilor din 
Siria cu vicepreședintele acestei 
uniuni, Chlbly Nass^șicu alți mem
bri ai conducerii. întilnirea s-a des
fășurat intr-o atmosferă de priete
nie și înțelegere reciprocă.

Convorbiri iugoslovo- 
tanzaniene. La Dar cs Salaam 
au avut loc convorbiri iugoslavo-tan- 
zaniene in probleme ale relațiilor 
dintre cele două țări și in unele pro
bleme internaționale. Părțile au tre
cut in revistă aspecte ale colaborării 
economice reciproce, declarindu-și 
interesul pentru promovarea acestor 
legături. Au fost abordate, de ase
menea, relațiile economice interna
ționale in ansamblu și unele aspecte 
ale actualei sesiuni extraordinare a 
Adunării Generale a O.N.U.

Republica Sud-Afrlcand. Tineretul studios sud-african demonstrind la 
Johannesburg împotriva inumanului sistem al apartheidului

adesea victime 
siune.

Josă Caicedo 
că proiectul de 
portanță vitală ____  _ ____  ..
beră a popoarelor, a subliniat că a- 
cesta sporește mult șansele păcii in 
lumea contemporană și reprezintă 
un pas înainte spre dezvoltarea pro
gresivă și codificarea dreptului in
ternațional.

Reprezentantul Bulgariei, Valentin 
Bojiiov, arăta că definiția poate con-1 
tribui in mare măsură ia excluderea 
folosirii forței și amenințării cu for
ța in soluționarea diferendelor inter
naționale. Exprimindu-și speranța că 
la viitoarea sesiune ordinară a A- 
dunării Generale statele vor adopta 
in unanimitate textul proiectului de 
definiție, ambasadorul Australiei, 
Laurence McIntyre, a subliniat în
semnătatea prevederii din definiție 
vizind stabilirea responsabilității in
ternaționale ca urmare a comiterii 
de acte de agresiune, iar reprezen
tantul Norvegiei, Knut Markved, a 
arătat că definiția este rodul tendin
țelor spre înseninarea atmosferei po
litice internaționale.

Jean-Michel Bessou (Franța) evi
denția, intre meritele definiției agre
siunii, specificarea clară a dreptului 
statelor la autoapărare. El arăta că 
definiția reprezintă, de asemenea, 
un mijloc de descurajare a unui e- 
ventual agresor.

Dimitri Kolesnik, reprezentantul 
C.R.S.S., și-a exprimat increderea că 
adoptarea definiției va ajuta la des
curajarea actelor de agresiune. El 
a spus că această definiție nu poate 
in nici un caz pune sub semnul în
doielii legitimitatea dreptului tuturor 
popoarelor de a lupta, prin orice 
mijloace, pentru autodeterminare și 
independența. Reprezentantul Alge
riei, H. Mesloub, sublinia că exerci
tarea dreptului popoarelor la auto
determinare nu poate exclude folo
sirea forței- Datoria statelor, a spus 
vorbitorul, este de a acorda tot spri
jinul și ajutorul necesar popoarelor 
victime ale actelor de agresiune și 
celor care luptă pentru respectarea 
dreptului lor legitim la autodetermi
nare și libertate.

Reprezentantul Finlandei, Bengt 
Broms, președintele Comitetului spe
cial pentru definirea agresiunii, evi
denția că prevederile definiției re
prezintă o însemnată contribuție a- 
dusă cauzei lărgirii și întăririi coo
perării internaționale, menținerii 
păcii lumii.

(Columbia), arătind 
definiție are o im- 
pentru existența li- Congresele republicane ale Uniunii

Comuniștilor din Iugoslavia
întreaga viață social-politică din 

R. S. F. Iugoslavia este dominată, 
în aceste zile, de pregătirile in ve
derea celui de-al X-lea Congres al 
Uniunii Comuniștilor din Iugosla
via, anunțat pentru ultimele zile 
ale lunii mai. Precedat, timp de 
peste un an, de o vie activitate 
politică, la care au participat or
ganizațiile de partid din intreaga 
ț-ară, „Congresul al X-lea, la care 
vor fi adoptate hotăriri mari și 
poate chiar istorice — a arătat 
președintele I. B. Tito — va da un 
puternic impuls dezvoltării multi
laterale a țării noastre".

Ultimele săptămini au marcat o 
intensificare a pregătirilor, in a- 
oeastă perioadă avind loc congre
sele și conferințele Uniunii Comu
niștilor din republici și din pro
vinciile autonome. Pină acum au 
avut loc asemenea reuniuni in 
Bosnia și Herțegovina, Slovenia, 
Muntenegru, Croația și Macedonia, 
precum și in provincia Kosovo, iar 
in zilele următoare se vor desfă
șura congresul U.C. din Serbia șl 
conferința provincială a U.C. din 
Voivodina. După cum subliniază 
presa belgrădeană, congresele re
publicane de pină acum s-au des
fășurat sub semnul unității de gin- 
dire și acțiune a particlpanților, 
al voinței lor ferme de a traduce 
in viată politica internă și externă 
a Uniunii Comuniștilor din Iugo
slavia.

Așa cum e cunoscut, in perioada 
scursă de la Congresul al IX-lea 
al U.C.I., oamenii muncii din Iugo
slavia au obținut noi și importan
te succese in sporirea forțelor de 
producție, in dezvoltarea industriei 
și agriculturii, a științei și tehni
cii. in înflorirea culturii, in îmbu
nătățirea standardului de viață al 
maselor. Toate aceste succese iși 
au izvorul in amplul program tra
sat in ultimii ani de Uniunea Co
muniștilor din Iugoslavia, avind 
ca obiective principale perfecțio
narea sistemului politic și adin- 
cirea democrației socialiste, cores-

punzător principiului autooonduce- 
rii, dezvoltarea formelor de expri
mare constructivă a inițiativei ma
selor. manifestarea mai pregnantă 
a rolului conducător al clasei mun
citoare in viața socială, consoli
darea unității și coeziunii popoare
lor Iugoslaviei, înflorirea și pro
gresul continuu al tuturor repu
blicilor și regiunilor, al întregii 
țări. Noua Constituție iugoslavă — 
precum și constituțiile la nivelul 
republicilor — adoptate de curind, 
oferind un cadru superior pentru 
consolidarea, in continuare, a cu-

CORESPONDENȚA 
DIN BELGRAD

ceririlor revoluționare, creează tot
odată un fundament trainic pentru 
conjugarea eforturilor creatoare 
ale întregului popor in opera de 
edificare a orinduirii noi.

Pregătite cu multă minuțiozitate, 
documentele conferințelor republi
cane — parte integrantă a plat
formei pentru Congresul al X-lea 
al U.C.I — au consemnat îndepli
nirea cu succes a obiectivelor tra
sate în scrisoarea din octombrie 
1972 a președintelui Tito, document 
care, pornind de la necesitatea eli
minării unor manifestări negative 
din viața partidului, a stabilit 
căile concrete ale consolidării uni
tății U.C.I. în cadrul dezbaterilor 
s-a relevat cu satisfacție 6t>orirea 
prestigiului partidului in rindul 
maselor. întărirea rolului U.C.I. de 
forță conducătoare a societății. De
legații au exprimat preocuparea 
membrilor partidului, a clasei 
muncitoare față de problemele ma
jore ce stau in fața partidului, pre
cum si hotărirea de a contribui la 
rezolvarea acestor probleme în 
conformitate cu interesele oameni
lor muncii.

Documentele finale adoptate la 
Încheierea congreselor republicane

definesc in mod clar sarcinile 
practice ale comuniștilor in înde
plinirea unor obiective majore, cum 
sint : consolidarea, in continuare, a 
relațiilor sociale socialiste, respec
tiv crearea condițiilor care să che- 
zâșuiască rolul conducător al clasei 
muncitoare în toate domeniile de 
activitate : perfecționarea sistemu
lui economic si stabilizarea econo
miei. concomitent cu asigurarea 
sporirii corespunzătoare a produc
ției materiale și ridicarea nivelu
lui de trai al celor ce muncesc ; 
creșterea eficienței politice și con
solidarea unității ideologice si or
ganizatorice a Uniunii Comuniști
lor. prin intărirea legăturilor sale 
cu baza socială, respectiv cu clasa 
muncitoare, cu oamenii muncii.

S-a relevat necesitatea elaboră
rii unor programe pe termen lung 
in vederea folosirii raționale a în
tregului potential materia] si uman 
pentru realizarea unei dezvoltări 
armonioase a tării, ingustindu-se"' 
si. in ultimă instanță, ellminindu-se 
disoaritătile economice care mai e- 
xistă intre diferite republici.

Forurile supreme ale organiza
țiilor de partid din republici au 
■alea organele conducerilor de par
tid republicane, precum si repre
zentanții din partea republicilor 
respective in organele de condu
cere ale Uniunii Comuniștilor din 
Iugoslavia, structura acestor orga
ne reflectind preponderenta ele
mentului muncitoresc.

însuflețirea cu care s-au desfă
șurat congresele republicane ale U- 
niunii Comuniștilor, interesul viu 
cu care au fost si sint dezbătute 
in mase documentele elaborate in 
vederea congresului U.C.I., reali
zările cu care oamenii muncii din 
diferitele sectoare de activitate in- 
timnină apropiatul eveniment re
levă de pe acum importanta deo
sebită ce o va avea reuniunea a- 
cestui înalt for in viața popoarelor 
Iugoslaviei, in călăuzirea destinelor 
lor ne calea progresului si prospe
rității.

S. MORCOVESCU

Miting al prieteniei cu
banezo-algeriene. La San* 
tiago de Cuba a avut loc un miting 
al prieteniei 
care au luat 
prim-secretar 
Cuba, primul 
Revoluționar 
Houari Boumedifene, 
Consiliului Revoluției, 
Consiliului de Miniștri al Algeriei, 
aflat intr-o vizită oficială de 
tenie in Cuba.

cubanezo-algeriene, la 
cuvintul Fidel Castro, 

al C.C. al P.C. din 
ministru al Guvernului 
al Republicii Cuba, și 

președintele 
președintele

prie-

He-

cele
adre-

Delegația G.R.P. al 
publicii Vietnamului 
Sud la • consultările dintre 
două părți sud-vietnameze a
sat un protest hotărît împotriva 
deciziei unilaterale a administrației 
de la Saigon de a întrerupe pe ter
men nedefinit convorbirile ce se 
desfășoară în suburbia pariziană 
Celle Saint Cloud și de „a lua mă
suri" in ce privește activitatea Co
misiei mixte militare bipartite care 
funcționează in Vietnamul de sud. 
Declarația de protest a G.R.P. sub
liniază că este vorba de acțiuni ex
trem de periculoase ale administra
ției de la Saigon, acțiuni îndreptate 
spre subminarea consultărilor orga
nizate in 
blemelor 
de sud.

Primul ministru al Etio- 
PICI, Endalkatchew Makkonen, In
tr-o declarație făcută la posturile de 
radio și televiziune a avertizat asu
pra situației economice și sociale 
prin care trece țara și a chemat 
populația la unitate. Primul ministru 
a relevat hotărirea guvernului de a 
aplica reforma agrară recent preco
nizată, subliniind că aceasta are 
drept scop „creșterea productivității 
în agricultură și întărirea încrederii 
în rindul celor care trăiesc din cul
tivarea .pămintului".

Devalorizarea monedei 
naționale — cruzelr° - ■> rost 
anunțată de Banca centrală a Brazi
liei. Noua paritate a monedei va 

. fi de 6,55 cruzeiros pentru un 
dolar S.U.A.

Conductă de petrol Gol
ful Suez - Marea Medite- 
rnnâ. Ita^a ® semnat un con
tract cu Egiptul privind construirea 
unei duble conducte de petrol .între 
Golful Suez și Marea Mediterană, 
informează agenția Reuter, citind sur
se italiene. Contractul — in valoare 
de 348 milioane de dolari — va fi 
pus în aplicare de patru firme de 
stat italiene. Cel peste 200 kilometri 
de conductă vor fi construiți in circa 
30 de luni, lucrările urmînd a începe, 
potrivit acelorași surse, la sfirșitul 
acestei luni.

scopul reglementării pro- 
interne ale Vietnamului

Clădiri incendiate in orașul nord-irlandez Bangor, ca urmare a bombelor 
plasate de elemente extremiste

• NU ATI GĂSIT O 
LANCE AFRICANĂ? 
Funcționarii „Oficiului obiec
telor găsite" din Polonia afir
mă că bărbații sint mai distrați 
decit femeile... Bărbații — spun 
ei — sînt cei care pierd cu mai 
multă frecvență, in special ar
ticole recent achiziționate. In 
rafturile oficiului iși așteaptă 
proprietarii obiecte dintre ceie 
mai bizare, printre care un pa
chet conținind... lănci africane, 
pierdut in sala de așteptare a 
unui aeroport, și un... patrafir.

• UN GIGANT AL 
PIETRELOR PREȚIOASE. 
In timp ce ara, țăranul tai- 
landez Sheam Shandee a desco
perit o „piatră" galbenă, stră
lucitoare, de mărimea unei nuci 
de cocos. S-a dovedit apoi că 
este vorba de un topaz care 
cîntărește nu mai puțin de cinci 
kilograme 1

• A SUPRAVIEȚUIT 
UNEI CĂDERI DE LA 
2 400 METRII „Plonjînd" 
de la o Înălțime de 7 200 de pi
cioare (2 400 metri), sportivului 
american Jeff Wetzel nu i s-a 
deschis normal parașuta princi
pală ; desfășurarea numai par
țială a acesteia, reducind vi
teza de coborîre pirtă la 82 
km/h, i-a permis totuși parașu- 
tistului să scape cu viață. Că- 
zind pe un cîmp arat, a suferit 
fracturi ale gleznelor și ruperea 
unei vertebre, fiind internat de 
urgență în spital.

• „O NAȚIUNE PRIN 
INTERMEDIUL TIMBRE
LOR" — este titlul sub care 
poșta centrală suedeză a publi
cat de curind o foarte originală 
microistorie a Suediei, din tim
purile previkingiene și pină-n 
epoca contemporană. Pe par
cursul a 16 pagini, textul bro
șurii este ilustrat de diversele 
serii de timbre, apărute de-a 
lungul anilor, cu prilejul come
morării momentelor de seamă 
din trecutul acestei țări 
dinave.

s can-

• STAREA VREMII 
ÎNAINTEA EREI NOAS
TRE. Ce climat exista cu 10—13 
mii de ani in urmă pe terito
riul actualului Samarkand și a 
zonei înconjurătoare din Uzbe
kistan ? Răspunsul la această 
Întrebare l-au dat arheologii 
care de un deceniu și jumătate 
fac săpături și studiază paleoli
ticul superior. Stratul de pă- 
mint respectiv a conservat 
urme ale plantelor ce creșteau 
in zonă ln acele vremuri înde
părtate. Analizele de laborator 
au atestat că in epoca aceea 
clima era mai rece și mai ume
dă decit in prezent.

• „XEROX" ECONO
MISEȘTE HÎRTIA, Specia
liștii firmei „Xerox" au pus la 
punct o nouă mașină de copiat 
și multiplicat care poate im
prima pe ambfele fețe ale unei 
coli, economisind astfel impor
tante cantități de hirtie. Noua 
mașină poate să facă și seturi 
pe măsură ce foile de hirtie 
sint imprimate, viteza de lucru 
fiind de 45 de coli copiate sau 
imprimate pe minut.

T
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