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Constituirea Consiliului 
Suprem al Dezvoltării 
Economice și Sociale 

a României

125 de ani de la 
Revoluția din 1848

ȚARA ÎNTREAGĂ 
0 ClMPIE 

A LIBERTĂȚII
Publicăm un grupaj de do
cumente și alte materiale 
dedicat evenimentelor revo
luționare pașoptiste petrecute 
in Transilvania, ilustrate prin 
memorabilul moment al isto

ricei Adunări de la Blaj.

Astăzi, în jurul orei 
10,30, posturile noas
tre de radio și televi
ziune vor transmite 
în direct de la Blaj a- 
dunarea populară 
organizată pe Cîm- 
pia Libertății, cu pri
lejul împlinirii a 125 
de ani de la Revo

luția din 1848 în 
Transilvania.

INTERVIUL 
acordat de președintele Consiliului de Stat 

al Republicii Socialiste România,

NICOLAE CEAUȘESCU, 
scriitorului și publicistului italian 

Alberto Moravia
După cum s-a anunțat, la 12 ma 

secretar general al Partidului ( 
Consiliului de Stat al Republicii 
pe scriitorul și publicistul italiar 
acordat un interviu pentru revista

ÎNTREBARE : România
se numără printre țările so
cialiste cu cea mai intensă 
dezvoltare economică și so
cială. Cum prevedeți in viitor 
dezvoltarea economică a Ro
mâniei în raport cu țările so
cialiste și cu cele capitaliste ?

RĂSPUNS : Intr-adevăr, Româ
nia depune eforturi susținute pen
tru a-și dezvolta într-un ritm in
tens economia, întreagă viață so
cială. In ultimii ani, economia ță
rii noastre a crescut într-un ritm 
de circa 12 la sută, ceea ce creea
ză posibilitatea realizării într-un 
timp mai scurt a obiectivului 
trasat de Congresul al X-lea al 
partidului și de Conferința Na-

i, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
Comunist Român, președintele 

Socialiste România, a primit 
i Alberto Moravia, căruia i-a 
„L’Espresso".

țională privind apropierea Româ
niei de țările cu o economie dez
voltată și ridicarea bunăstării ma
teriale și spirituale a poporului, 
făurirea societății socialiste mul
tilateral dezvoltate.

Trebuie să menționez că pre
vederile actualului plan cincinal 
se realizează în condiții bune ; 
în primele patru luni ale acestui 
an avem un ritm de dezvoltare 
de peste 14 la sută, superior nu 
numai prevederilor planului, ci și 
obiectivelor suplimentare sta
bilite de Conferința Națională. 
Avem în vedere să continuăm și 
în următorii 10—15 ani dezvolta
rea în ritm intens a industriei, 
agriculturii, a întregii economii.

Apreciem că în această perioadă 
ne vom apropia mult de nivelul 
țărilor dezvoltate din punct de 
vedere economic.

Realizarea acestor obiective 
impune o colaborare largă cu 
țările socialiste — ceea ce și 
face de altfel România — pre

cum și cu celelalte state, inclu
siv cu țările capitaliste dezvol
tate. Dorim să participăm activ 
la diviziunea internațională a 
muncii, la schimbul mondial de 
valori, la cooperarea economică, 
la realizarea în lume a unor re
lații economice care să asigure 
lichidarea decalajului dintre ță
rile dezvoltate și țările rămase 
în urmă, la apropierea nivelului 
lor de dezvoltare. Conside
răm că aceasta este o condiție 
esențială pentru realizarea des
tinderii și păcii în lume.

(Continuare în pag. a ll-a)

PRIMIRI IA TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUSESCU
• Tovarășul Sergio Segre • Reprezentantul Radioteleviziunii italiene

Sub președinția tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român, președintele Consiliului 
de- Stat al Republicii ..Socialiste 
România, la 16 mai 1973 a avut 
loc ședința de constituire a 
Consiliului Suprem al Dezvol
tării Economice și Sociale a Ro
mâniei,’ organ permanent dș 

v partid și de stat, creat în urma 
hotărîrii Conferinței Naționale 
a P.C.R. și în baza Legii adop
tate recent, de Marea Adunare 
Națională.

Potrivit legii, membrii Consi
liului Suprem al Dezvoltării 
Economice și Sociale, în număr 
de 259, au fost desemnați de : 
Comitetul Central <al Partidului 
Comuniști Român, Consiliul de 
Stat, Consiliul de Miniștri, 
Marea Adunare Națională, 
Uniupea Generală a Sindicate
lor din România, conferințele 
pe țară ale cadrelor de condu
cere din centralele industriale, 
mari întreprinderi, întreprin
deri de comerț exterior. Uniu
nea Națională a Cooperativelor 
Agricole de Producție. Consi
liul Național pentru Știință și 
Tehnologie, academiile de știin
țe, institutele' de învățămînt și 
Consiliului Culturii și Educației 
Socialiste, Uniunea Centrală a 

..Cooperativelor Meșteșugărești și
Centrocoop. (Componența Consi
liului Suprem al Dezvoltă- 

17 rii Economice și Sociale se 
publică in pagina a II-a).

După constituirea Consiliului 
Suprem al Dezvoltării Econo
mice șî Sociale s-a trecut la 
alegerea organelor de conducere 
a acestuia.

La propunerea tovarășului Ion 
Gheorghe Maurer, în funcția 
de președinte a fost ales tovară
șul NICOLAE CEAUȘESCU 
Propunerea a fost primită cu, 
vie satisfacție, cu îndelungi 
aplauze și aprobată în unani
mitate.

Ca prim-vicepreședinte a fost 
ales tovarășul Ion Gheorghe 
Maurer, iar vicepreședinți — to

(Continuare în pag. a ll-a)
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Cuvintarea tovarășului
NICOLAE CEAUSESCU
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Dragi tovarăși,

Constituirea Consiliului Su
prem al Dezvoltării Economice 
și Sociale a României reprezin
tă un moment important în 
realizarea măsurilor de perfec
ționare a conducerii si planifică
rii activității societății noastre 
socialiste, în concordanță cu 
hotăririle Congresului al X-lea 
și ale Conferinței Naționale a 
Partidului din 1972.

Din componența și atribuțiu- 
nile stabilite prin Legea consi
liului, se poate reține faptul că 
acesta este o expresie consec
ventă a politicii partidului de 
atragere continuă la soluțio
narea marilor și complexelor 
probleme ale dezvoltării socie
tății noastre socialiste, a celor 
mai bune cadre din diferite sec
toare de activitate, a reprezen
tanților tuturor categoriilor so
ciale.

Totodată .componența și atri- 
buțiunile Consiliului constitute 
o expresie grăitoare a politicii 
partidului de lărgire continua a 
democrației socialiste.

Este de înțeles că pe măsură 
ce facem noi pași pe calea fău
ririi societății socialiste multila
teral dezvoltate, luăm și măsu
rile corespunzătoare, creăm ca
drul organizatoric adecvat pen
tru participarea directă la con
ducerea societății, la elaborarea 
politicii interne și externe a 
statului, a maselor largi popu
lare, a celor mai de răspunde
re cadre din diferite sectoare de 
activitate, a reprezentanților 
clasei muncitoare, țărănimii, in
telectualității și ai celorlalte ca
tegorii sociale.

Prin constituirea Consiliului 
Suprem al Dezvoltării Economi
ce și Sociale facem un nou pas 
în această direcție. Fără îndoia

(Continuare in pag. a V-«)

lă câ va trebui să acționăm in 
continuare spre a asigura condi
țiile organizatorice cele mai co
respunzătoare Pentru participa
rea maselor populare, a tuturor 
oamenilor muncii la întreaga 
activitate de conducere a socie
tății noastre. Aceasta constituie 
o cerință de bază a făuririi so
cietății socialiste multilateral 
dezvoltate, a adincirii democra
ției socialiste — factor de o 
deosebită importanță in întrea
ga noastră activitate.

Prin Lege sînt stabilite prin
cipalele sarcini și atribuțiuni 
ce-i revin Consiliului, in viața 
economico-socială a societății 
românești. In primal rind, el 
este chemat să ajute condu
cerea de partid și de stat. Co
mitetul Central. Consiliul de 
Stat și guvernul în studierea di
feritelor fenomene mai impor
tante ale societății noastre, in 
prezentarea unor propuneri, pe 
baza studiilor efectuate, care să 
țină seama de cerințele legilor 
obiective, de stadiul in care se 
sâseste societatea noastră socia
listă și sâ asigure astfel înfăp
tuirea in cit mai bune condiții 
a programului de dezvoltare a 
României pe calea socialism ni ui 
și comunismului.

In al doilea rind. In mod ex
pres Consiliului îi revine sarci
na ca. in cadrul acestor studii 
generale, să elaboreze progno
zele pe termen îndelungat pri- 
v ind dezvoltarea economică și 
socială, organizarea întregii ac
tivități. ținind seama de consi
derentele la care m-am referit.

De asemenea. Consiliului ii 
revine sarcina de a analiza și 
de a-și spune părerea asupra 
planurilor cincinale și a planu
rilor anuale. în context cu pre
vederile din prognoze, cu schim
bările care au loc in decursul 

activității practice de fnfăpluir* 
a sarcinilor stabilite, prexenrind 
propuneri corespunzătoare Co
mitetului Centrai. Consiliului 
de Stat sao Consiliului de Mi
niștri.

Este prefixat ca. totodată. 
Consilia] Suprem al Dezmtaărn 
Economice « Sociale sâ prezin
te direct Marii Adunări Națio
nale observațiile și Propuneri le 
sale la planurile anuale ti atie 
legi importante economice, in 
așa fel inch Marea Adunare 
Națională să poată să judece 
planurile și celelalte legi econo 
mice mai importante pe bar» 
ucnr concittbi cit mai aprofun
date, cit mai autorizate. Aceas
ta ea constitui o garanție ia 
P’us că legile adoptate 'or co
respunde intr-o măsură tot mai 
mare cerințelor obiective ale 
dervnitârii. in ritm înalt a so
cietății noastre socialiste.

Fste de înțeles că in întreaga 
sa activitate Consiliul Suprem 
al Dezvoltării Economice Sociale 
trebuie să se călăuzească per
manent de hotăririle Congrese
lor partidului, ale Conferințelor 
Xaționale. ale Comitetului Cen
tral al partidului, ținînd seama 
de faptul câ întreaga orientare 
a dezvoltării societății noastre 
este stabilită de organele co
respunzătoare ale partidului. — 
forța politică conducătoare a so
cietății noastre. Dar. așa cum 
am menționat mai Înainte, por
nind de la aceste orientări si de 
la linia generala politică elabo
rată de congrese, conferințe na
ționale și Comitetul Central. 
Consiliul Suprem va trebui, la 
rindul său. să ajute prin stu
diile pe care Ie va efectua la o 
bună documentare în întocmirea 
programelor și a măsurilor

(Continwor# (n vag. a ll-a)

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
secretar genera] al Partidului 

! Comunist Român, a .primi:, 
miercuri, 16 mai. pe tovarășul 
Sergio Segre. membru ai Corni- 

' teiului Central al Partidului Co- 
: munist Italian, șeful secției ex- 
, teme a C.C. al P.C.K care se 
’ află in vizită in țara noastră, 
la invitația C.C. al P.CJ1

A participat tovarășul Ștefan 
Andrei, secretar al C.C. a] 

. P.C.R.
Cu acest prilej, oaspetele a 

adresat tovarășului Nicolae 
, Ceaușescu ua salut frățesc din 

partea tovarâyuur Luigi Longo, 
președintele Partid Comu
nist Italian, ș Earico Beriin- 
guer. secretar general al P.C.L

Mulțumind cu cordialitate, to
varășul Nicolae Ceaușescu a 
transmis un salut tovărășesc și 
cele mai bune urări tovarășilor 
Luigi Longo si Enrico Berlin- 
guer.

SOLEMNITATEA ÎNMÎNĂRII
UNOR ÎNALTE DECORAȚII

■w

deoomeu Bec-blkc: Socsn-
Rre R.rxÂZiK Uzinei tir pcm- 
oe B-rzr-tT; ti Fnbricâ de 

strcszalrâ de arbitecasri Jcq 
Mxzcc* ti -nor cadre dîdneăee

i ad□Kă la «aera de

ar.r.*r*ârn uzsri azrirităț. sn- 
deljsgațe a acer^r criiăți.

La a- far.
•.ovarâsh Iaa Gr.-ocgr«e XU.rer. 
P*-. I’.ie Ver-
deț, G-ecrgve Ck-arâ. Djariri 
Popes“X membri ai 
recuri ai unor instituie ce to- 
vâțămir.". superior, alte rsersca- 
ne oficiale.

Tovarășul Constantin Stfttet- 
cu, secretarul Consiliului ce 
Slat, a dat citire decretelor « 
decorare.

Pentru contribuția adusă -a 
industrializarea țării și partici
parea activă a colectivului U- 
zinei de oomne-București la 
opera de construire a socialis
mului, cu prilejul aniversării a 
90 de ani de activitate neîntre
ruptă, acestei vechi înireprin
deri bupureștene i-a fost con
ferit Ordinul Steaua Republicii 
Socialiste România, clasa I.

Cu același prilej, pentru me-r 
rite deosebite In opera de con-

In cadrul convorbirii, care 
s-a desfășurat într-o atmosferă 
de caldă prietenie, au. fost a- 
bordate unele probleme de in
teres comun privind mișcarea 
comunistă și muncitorească, 
viața politică internațională, 
dezvoltarea în continuare a re
lațiilor de colaborare dintre 
P C R. și P.C.I., dintre România 
și Italia.

□e ambele părți s-a exprimat 
satisfacția pentru raporturile 
frățești, de solidaritate interna
țional istă. de stimă și respect 
reciproc statornicite Intre Parti
dul Comunist Român și Partidul 
Comunist Italian, evidențiin- 
du-se voința comună de a le 
amplifica și diversifica în fo
losul celor două țări și popoare, 
in interesul unității mișcării co
muniste și muncitorești interna
ționale. al tuturor forțelor mun
citorești și democratice, al în
tregului front antiimperialUL

Cuvintarea tovarășului
NICOLAE CEAUȘESCU

De axaxnea. daresc sâ adre
sez fefcotân iMam grafewir-

75 de ani de exâțentâ a imăță- 
mint ■ I ■£ de arhrtectarâ in Rn-
mâma. Fetiat. tecadiri in aud 
călduros pe tați r*%ar**ri care 
a a primit astăzi inafte dîsXxnctiâ 
ale Republicii Seriaticir Rema
nia. pe toți mane it arii ti tehni
cienii. p« profesări; care am fast

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Consiliului de Stat al Republicii 
Socialiste România, a primit, 
miercuri dimineața, pe Deme- 
trio Volcic, corespondentul per
manent la Viena al Radiotele
viziunii italiene.

• Ziaristul italian
Miercuri după-amiază. tova

rășul Nicolae Ceaușescu. secre
tar generai al Partidului Comu
nist Român, președintele Con
siliului de Stat al Republicii 
Socialiste România, a primit pe 
Giuseppe Boffa, comentator spe
cial al ziarului „L’Unita,‘.

destinși cu ordine și medalii ale 
Republicii Socialiste România

Acordarea acestor înalte or- 
diae atit uzinelor respective și 
institutului de arhitectură, cit
• zmeniior muncii și profeso-
* constituie o expresie a 
aprecierii pe care partidul și 
t- .ernul o dau activității depuse 
de aceste colective în domeniile 
respective. Avem, într-adevăr, 
rezultate bune in toate domenii
le de activitate. Mă bucură fap
tul câ oamenii muncii de la 
1 rina de pompe București au 
intimpinat împlinirea a 90 do 
an: de existență a întreprinderii 
c j rezultate remarcabile, că 
•• - încheia cincinalul — așa 
cum a arătat directorul uzinei 
— u succese deosebite. Doresc 
?ă urez întregului colectiv, co
muniștilor din această uzină 
succese tot mai mari în reali
zarea sarcinilor ce le revin. 
’Aplauze).

La primire au fost de față to
varășii Cornel Burtică, membru 
supleant al Comitetului Execu
tiv, secretar al C.C. al P.C.R., 
și Constantin Mitea. consilier al 
președintelui Consiliului de Stat.

Cu acest prilej, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a acordat un 
interviu filmat pentru televizi
unea italiană.

Giuseppe Boffa
La întrevedere au participat 

tovarășii Stefan Andrei, secre
tar al C.C. al P.C.R.. și Con
stantin Mitea, consilier al pre
ședintelui Consiliului de Stat.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a acordat, cu acest prilej, un 
interviu pentru ziarul ..L’Unita".

Mă bucură, de asemenea, fap
tul că și colectivul Fabricii de 
timbre are rezultate bune în 
activitatea sa, că, la fel ca toți 
oamenii muncii din acest sector 
de activitate, din toate ramurile 
de altfel, depune eforturi pentru 
a contribui la realizarea în 
bune condițiuni a cincinalului. 
Urez, de asemenea, acestui co
lectiv, comuniștilor, succese tot 
mai mari în activitatea lor. 
(Aplauze).

în ce privește institutul de 
arhitectură, dăm o înaltă apre
ciere rezultatelor pe care le are 
în formarea unor serii întregi 
de generații de arhitecți, con
tribuției pe care aceștia o aduc 
la dezvoltarea țării, la reali
zarea unor construcții ce îm
bină in mod armonios tradițio
nalul cu utilul, frumosul cu 
economicitatea.

Aș dori, de asemenea, să urez 
tuturor profesorilor și studenți
lor succese tot mai mari în ac
tivitatea lor. Aniversarea a 75
de ani de învățămînt de arhitec
tură să constituie pentru ei un 
imbold de a acționa pentru per
fecționarea continuă a activită
ții. Vă urez dumneavoastră, co
muniștilor, succese tot mai mari 
în activitatea pe care o deSfă- 
șurați. (Aplauze).

încă o dată, doresc să exprim 
convingerea conducerii partidu
lui și statului că toți oamenii 
muncii din întreprinderile de
corate astăzi, cadrele didactico 
și studenții de la Institutul do 
arhitectură vor depune toate 
eforturile pentru a contribui la 
înfăptuirea programului elabo
rat de Congresul al X-lea, do 
Conferința Națională, în vede
rea edificării societății socialis
te multilateral dezvoltate, a ri
dicării bunăstării și făuririi fe
ricirii întregului nostru popor.

Vă urez tuturor succese tot 
mai mari ’. Transmiteți colecti
velor dumneavoastră cele mai 
bune urări de sănătate și feri
cire ! (Aplauze).
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INTERVIUL

ROMÂNIEI
acordat de președintele Consiliului de Stat 

al Republicii Socialiste România,

(Urmare din pag. I) 

varășil Ilie Verdeț, 
Ml ne seu, Gheorghe
Ioaif Uglar, 

Emîkan Dobrescu.

Manea
 „ . Cioară, 

auuc Gheorghe Oprea ;
ea aecretar general — tovarășul 
Emilian Dobrescu.

în continuarea lucrărilor Con
ciliului Suprem al Dezvoltării 
Economice și Sociale au fost 
•le$i președinții secțiunilor, 
după cum urmează : secțiunea 
pentru bata de materii prime, 
combustibil si energetică — 
Maxim Berflhianu ; secțiunea 
pentru Industria metalurgică și 
construcții de mașini — Ghe
orghe Oprea : secțiunea pentru 
industria chimică — Miron 
Constantinescu : aecțiunea pen
tru construcții. materiale de 
construcții, silvicultură șl indus
tria lemnului — Janos Fazecaș; 
secțiunea pentru bunuri de larg 
consum — Leonte Răutu : sec
țiunea pentru agricultură, in
dustria alimentară ?i ape — 
Gheorghe Pană : secțiunea pen
tru transporturi ți telecomuni
cații — Emil Drăgănescu : sec
țiunea pentru relații economice 
externe și cooperare internațio
nală — Ion Pățan ; secțiunea 
pentru știință, tehnologie și pro
tecția mediului înconjurător — 
loan Ursu : secțiunea pentru 
nivelul de trai al populației, 
comerț interior, turism, prestări 
de servicii către populație — 
Virgil Trofin ; secțiunea pentru 
demografie șî forță de muncă, 
asistență socială și ocrotirea să
nătății — Emil Bodnaraș : sec
țiunea pentru învățămînt, edu
cație și cultură — Paul Nicu- 
lescu-Mîzîl ; secțiunea pentru 
sistematizarea și dezvoltarea 
economlco-socială a teritoriului 
— Gheorghe Cioară; secțiunea 
financiară — Gheorghe Rădu
lescu ; secțiunea pentru proble
mele apărării naționale — Ion 
lonițS.

Președintele, prim-vicepreșe
dintele, vicepreședinții și secre
tarul general, precum și pre
ședinții secțiunilor, constituie. 
!n conformitate eu legea, Biroul 
Permanent al Consiliului Su
prem al Dezvoltării E<^nornice 
șl Sociale a României.

Tn cadrul ședinței s-au con
stituit. de asemenea, secțiunile. 
Consiliul aprobind In unanimi
tate componența lor. Din aceste 
zecțiuni fac parte atât membri 
ai Consiliului, cît și activiști de 
partid, de stat, din economie si 
specialiști-

In încheierea lucrărilor a luat 
cuvîntul tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

★
Tn aceeași zi au avut loc șe

dințe ale celor 15 secțiuni ale 
Consiliului, în cadrul cărora s-au 
ales vicepreședinții și secretarii 
și s-au precizat problemele con
crete de muncă ce le revin.

Suprem *1 Dezvoltării

președinții

Cuvîntarea tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU

NICOLAE CEAUȘESCU
scriitorului și publicistului italian

Alberto Moravia
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granițele naționale, reducerea a 
însăși trupelor naționale și a 

“armnmentelor naționale, precum 
și adoptarea altor măsuri de de- ' 
zangajare militară. Nici nu se ] 

. pbate cpifcepe o securitate reală 
fără masuri hotărîte În direcția 

. dezangajării militare, a dezarmă
rii: Din păcate, in această pri
vință, trebuie să spunem, l-a fă
cut puțin. Apreciem că trebuie 
să se depună eforturi mai man 
în această direcție.

Vorbind despre conferința de 
la Vîena, pentru reducerea ar
melor și trupelor, trebuie să spun 
că obiectivele ei sint limitate. 
Noi apreciem că în cadrul aces
tei conferințe trebuie să fie as
cultate părerile tuturor statelor 
europene, chiar dacă acordurile 
care se vor realiza privesc nu
mai țările din centrul Europei, 
deoarece orice măsuri de redu
cere a armelor și trupelor inte
resează, deopotrivă, toate statele.

În al doilea rind, trebuie avut 
în vedere ca reducerea trupelor 
din anumite state sau dintr-o 
parte a Europei să nu ducă h 
deplasarea acestora In alte zone 
sau în alte state — d să fie o 
reducere reală, efectivă.

România consideră necesar să 
se treacă la discutarea situației 
și din alte regiuni ale Europei. 
Trăind în Balcani, avem în ve
dere crearea condițiilor cores
punzătoare pentru discutarea si
tuației din această zonă geogra
fică, pentru realizarea unei În
țelegeri între țările acestei re
giuni, care să duci la dezanga-* 
jare militară, la transformarea 
Balcanilor într-o zonă a colabo
rării pașnice, fără armament nu
clear, fără trupe străine și fără 
baze militare.

țârii Uâ—tr.BW ăa aaeete maă 

mm âar «b trabe*« U ••

«â «ram M Mhraâra te 
■ed c«raw«arăaar raraidervB- 

da acMaaidliB de efr- 
rieraâ «i ceâe de Brdia «dodl 
—> si *• care mbw« aA le 
peraaaeai ia vedere ia sufcafa- 
rea repartizării farțelar de pra- 
dacție pe terbena Deugw. ac 
poale ra la aa aio-»-. dai aae- 
le ca leale ccoa aaiir> vâ ae de- 
■aastrese di e ami eh neat să 
ra aur ui oi ■ inirepriadere aaa 
a Iu iatr-aa crai ra exaiena ; 
dar dacă țiaeaa seaaaa ți de 
forța de moacă ți de aeceaiita- 
tea de a asigura rămiaerea ia 
zonele și îa jadețele respective 
a populației, «'«za caastaU c* 
trebuie si acordâra cile a dad 
prioritate ronsiderealelar de 
ordin social. Insist asupra a- 
ceslor probleme pentru că toc
mai acum elaborăm planai a- 
nual, elaborăm ți prognozele, 
șî cincinalul, țl trebuie si ți
nem seama de toate acestea.

In fine, este de înțeles ci 
Consiliul va trebui vi acorde 
o atenție corespunzătoare pro
blemelor sistematizării terito
riului, a orașelor si satelor. 
Vorbind de sistematizarea ți 
organizarea teritoriului, am in 
vedere o înțelegere, ce* a mai 
largi, de a acorda atenția cu
venită tuturor problemelor care 
concurS la buna organizare a 
tării noastre, a teritoriului, la 
folosirea corespunzătoare a 
condițlunilor naturale, la prote
jarea și dezvoltarea lor, la uti
lizarea rațională a apelor țl la 
o hună organizare a întregului 
sistem hidrotehnic, după o con
cepție unitară și pe baza unui 
program bine studiat și eiaho- 
rat. la rezolvarea problemei 
drumurilor : In sfirsit, am In 
vedere toate problemele legate 
de organizarea si sistematiza
rea. pe baze științifice, a teri
toriului. dezvoltare* orașelor 

**oma 
ci socMl^ii r—
nisi să Stâgdra din
toate p ude te Te de vedere cnndi 
țiuni corespunzătoare de muncă 
țî de viață tuturor locuitorilor 
patriei noastre.

Avind deci ua rimp atît 
de «aat de actisitate. fiind de 
altfel — insist prin denumirea 
sa — na organism economico- 
aocial. Consiliul sa trebui deci 
să aibă in vedere întotdeauna 
crearea condițtonilor cnrespnazâ-

(Urmara din pag. f) 
stabilite de organele conduei- 
tcare de partid. De altfel, însăți 
componența Consiliului recla
mă țț impune aeest lucru, 

în centrul activității trebuie 
să stea preocuparea pentru asi
gurarea de xs ol țării In ritm 
{nalt a forțelor da producție. 
factor primordial al ietregit 
desvollări a societății noastre 
socialiste — punind desigur pe 
prim plan industria, agricultura, 
cele două ramuri principale ale 
economiei românești.

O atenție deosebită va trebui 
ai acorde Consilia! problemelor 
științei, invățăminiului. culturii 
— factor de o deosebita impor
tanța Pentru progresul general 
a] societății noastre. fără de 
care nu se poate concepe nici 
dezvoltarea rapidă a forțelor de 
producție și. de altfel, nici un 
succes fn oricare domeniu 
activitate.Preocupîndu-se de toate 
cestea. Consiliul va trebui de
sigur să aibă în vedere sâ se 
înfăptuiască neabătut politica 
partidului de ridicare continuă 
a bunăstării materiale ți spiri
tuale a poporului, să se asigu 
re ca, pe măsura dezvoltării 
forțelor de producție ți a 
creșterii bogăției naționale, si 
ae realizeze și sporirea venitu
rilor directe ale oamenilor 
muncii, precum și intensificarea 
cheltuielilor și a acțiunilor so
ciale menite să contribuie Ir 
îmbunătățirea condițiilor 
viată ale întregului nostru po> 
por. Aceasta trebuie să consti
tuie o preocupare permanentă, 
deoarece, după cum se știe. în
suși * ---««kî-tt nartidllluî
nostru, 
tocmai tot ceea ce facem să --------
bunăstării și fericirii întregului 
nostru popor.O atenție deosebită va trebui 
acordată înfăptuirii politicii 
partidului de repartizare judi
cioasă a forțelor de producție 
pe teritoriul țării, pornind si 
de la considerente economica M 
sociale. E necesar să subliniem 
acest lucru și să acordăm a- 
tenția corespunzătoare acestei 
probleme, deoarece se știe că. 
cu toate rezultatele bune pa 
care le-am obținut îndeosebi în 
perioada planului cincinal 
19M—1S79 și In acest cincinal, 
mai avem iaci multe d« făcut 
pentru a realiza o dezvoltare 
corespunzătoare a tuturor zo
nelor, a tuturor județelor țării 
noastre, pentru asigurarea a- 

le muncă ce le revin. propierii io continuare a activi-

Componența Consiliului Suprem al Dezvoltării 
a României

(Vrmart din pag. !)

de

la 
de

telul politicii partidului 
al socialismului, este 
ca întreaga activitate. 

" servească

politicii

•acitodgia pe care • etoficăm-
Lecrtod ca ■■ ergaa 4e 

partid w de Mat. etoe de *• 
țrtoe cd. to âamd. CoaaiJM fad 
u de*Asara m iii dtors

iUalai teatral al parridtoai. a 
Camarayj^KragtoM. to totoe 

1b cb pnvasta li cțf—ih. e«e 
stol cbamase ca fiecare m d»- 
uaemai sâa de petnitane — **a 
crap eeto definit pna caaMn 
lai ren camzsilar — id ssadieM 
lameiaK preblemaX sâ slrupă 
ți al|i speclntisti. care ■■ stoc 
■n comunii, tn annliiarea gi siu- 
djerea tutnrnr prubieraalpr. De 
altfel. Însăși Cnnsîfiul. tn atare, 
va treton ii pornească de la 
necesjtfltoe de a m torijini 
permaaeut pe uu larg activ, pe 
atragerea îb stadierea și pre
gătirea diferite tor prapaaeri a 
specialiștilor, a Bpmenîlor de 
știință din diferite domenii de 
activitate. Io acest sera, târfa 
îndoială că diferite institute de 
cercetare ți proiectare, diferit* 
facultăți și catedre dia iatățâ- 
m in tul superior var trebui tfa 
fie atrase ia med mai activ de- 
cit pină acum la elaborarea 
tuturor propunerilor ce var C 
făcute. Totodată, aș dări să a- 
trag atenția cfa va trebui asi
gurată o largă cons alia re a oa
menilor muncii — a muncitori
lor, țăranilor. inginerilor si 
specialiștilor dia diferite dome
nii ți sectoare de activ itate — 
In așa fel incit propunerile pe 
care le vor prezenta secțiunile 
și. apoi. Consiliul Suprem să 
fie expresia unei conlucrări 
«trlnse și a unei participări ac
tive a maselor largi populare, 
a celor mai buni specialiști. A- 
ceasta va da ți garanți* că mă
surile ce la «om adapta mr 
corcspuade cit nmi btoa — fără 
a.exclude faptul că tor mai fi 

*ĂMdraaBa ți defecte ți I»- 
“>rurî d* i-toMitfațit. fi VebuM 
M ținem permanent seama *• de 
aceasta, la orice car. a largă 
consultare va da o mai mar* 
garaațîe efa măsurile pe care b* 
i am adopta țin seama de ce
rințele den ol tini societății
aenstre la etapa respecți*ă-

O dată cu formarea Consiliu
lui Suprem al Dezvoltării Eco
nomice ff Sociale Iși încetează 
activitatea Camisla Centrală de 
partid țț de stat care a func-

ÎNTRE BARE ; Care este 
părerea românească asupra 
Comunității Economice Evro 
pene fi in ce mod s-ar putea 
deisaba relații tot mai prie
tenești Intre Europa occiden
tală fi cea orientală ?

Economice și Sociale
Nicolae Ceaușescu, Virgil 

Actarian. Gheorghe Aldea, A- 
gurița Alexandrescu, Ilie 
Alexe, Bujor Almățan, Gheor
ghe Andarache, Ștefan Andrei, 
Ion Angelescu, Ion Anton, Ion 
Avram, Marin C. Avram, Tu
dor Avram. Gheorghe Badea, 
Dumitru Balalia, Andrei Ba- 
’•-♦ Tosif Banc. Ion Bazac,linte iosif Banc.
Constantin Băbâlau, 
Bărbulescu, Dumitru

Vasile 
Bejan, 
Benko,Dat uu.VM.-,Vasile Belizna, Ioan Benko, 

Maxim Berghianu, Petre Ber- 
zescu. Petre Blaj ovi ci, Emil 
Bobu, Emil Bodnaraș, Iohan 
Bortolf, Iuliana Bucur, Ion 
Buda, Theodor Burghele, 
Cornel Burtică, Constantin Bu- 
zatu. Elena Ceaușescu, Ion 
Ceaușescu, Ion Ceterchî. Chivu 
Stoica, Gheorghe Cioară, Con
stanța Ciontu, Gheorghe Chio- 
reanu, Victor Chiribău, Ion 
Ctrcei, Florin Cîrpan. Eleonora 
Cojocaru, Dumitru Coliu, Mi
ron Constantinescu, Ion Con- 
stantinescu, Ion Corolu, Bră
duț Covaliu, Iacob Coțoveanu, 
Constantin Cosmescu, George-

ta Cristoloveanu, Marcu Cris
tian. Alexandru Czege, Gheor
ghe Dalea, Mihai Dalea, Corne
liu Dascălu, Florian Dănălache, 
Constantin Dăscălescu, Ionel 
Desmireanu, Maria Diaconu, 
Cosma Diaconescu, Alexandru 
Dimitriu, Ion Dincă, Dumitru 
Dinlșor, Miu Dobreacu, Emi- 
lian Dobresou. Nicolae Dogen- 
dorf, Gheorghe Dolgu, Con
stantin Drăgan, Iancu Drăgan, 
Emil Drăgănescu. Mihai Dră- 
gănescu, Panait Drăguș, Flo~ 
rea Dumitrescu, Ion Dumitres
cu, Zoltan Faluvegi. Janos Fa- 
zekas. Ludovic Fazekas. Ale
xandru Filioreau, Magdale
na Filîpaș, Apostol Fleșaru, 
Mihail Florescu, Mircea Flo- 
rescu. Victor Florescu. Maria 
Flucsă. Dumitru Gabor, Erno 
Gali, Suzana Gâdea, Mihai 
Gere, George Ghenoiu, Mihnea 
Gheorghiu. Mircea Gheraslm, 
Matei Ghigiu, Dumitru Ghișe, 
Constantin Gib, Nicolae Gio- 
san, Victor Gîrjoabă. Stelian 
Grindeanu. Octavian Groza, Ni
colae Guină. Ion Hodeanu,

Horvat Baltazar Vasile, Er
vin Hutira, _
cu. Constantin Ioneecu. Șie- 
fania lonescu, ’ *—
Ștefan Ispas, 
Gelu Kahu, L..._ _______ _
Francisc Kronawetter, Kovacs 
Gyorgy, Gheorghe LazAr. Au
rel Lăpuțcă. Cezar LAzărescu. 
Nicolae Lipschner, Petre 
Lupu. Vasile Lup$e. Rudolf 
Luțki, George Macovescu, Va
sile Malinschi, Mircea Malita, 
Gheorghe Manciu, Mihai Ma
rinescu. Victor Mateevici, Ion 
Gheorghe Maurer. Viorica 
Maxim, Corneliu MAnescu. 
Manea Mănescu, Nicolae MAr- 
culescu. Marin Mâroiu. Pa- 
naioe Melisaratos. Angelo Mi- 
culescu. Constantin MihAiles- 
cu, Aldea Militaru, loan Mi- 
neu, Costică Mișcă. Aurel 
Moga, Roman Moldovan. Ti- 
beriu Mureșan. Costin Mur- 
gescu, Florența Munteanu. 
Gheorghe Munteanu, Carol 
Nagy, Iosif Nagy, Paul Nagy, 
Constantin Năstase, Alexan
dru Necula, Vasile Negrescu.

Ion Ilies-

Ion Ioniță, 
Costin Iustin. 

Mihai Kovacs.

Ion Negoiți. Aurel Negueioiu, 
Constantin Nicolau, Ion Nico- 
leseu. Dumitru Niculeacu, Mi
ron Nicoleseu, Dumitru Ni«- 
iot. Vasile Nistor, Paul Nicu- 
iescu-MiziL Ian Nițâ, Grigore 
Obrejanu. Gheorghe Oprea. 
Silviu Opriț. Gheorghe Pacoete. 
Gheorghe Pani, Vasile Pati- 
lineț. Ion Pătau. Ileana Peter. 
Stefan Peterfi, Alexandru Pe- 
treacu. Gheorghe Petrescu. 
Gheorghe Petreacu. Dumitru 
PIrvu. Vasile Platon. Dorel Po
pa Mircea Popa, Dumitru Po
pescu. Ion Popescu. Ovidiu 
Popeacu, Mircea Popovicf, 
Virgil Nicu Popovici, Tu- 
dorel Postolache, Ion Po- 
toceanu. Vasile Potop, Gheor
ghe Hădulescu. Ion Rădu- 
lescu. Ion Rădulescu. Hemni 
Răduleț. Leonte Răutu. Ion 
Rizea. Ion Rimbu. Justin 
Rogoz. Ion Roman, Valter Ro
man, Ion Românu, Marta Ro
mul, Nicodim Roșea, Alexan
dru Roșu. Gheorghe Roșu. Si- 
mion Roth, Oliviu Rusu, Con
stantin Sandu, Costache Sava,

Eforturi susținute pentru realizarea 

planului de însămînțări 

din hibrizi cu perioadă scurtă 
de vegetație și mașini din alte 
județe în vederea Încheierii 
lucrărilor In cel mai scurt timp. 

Au mai rămas de cultivat cu 
cartofi 20 000 ha în special în 
județele mari producătoare — 
Brașov, Harghita, Covasna, Sibiu 
și Suceava. De asemenea, im
portante suprafețe au rămas de 
însămlnțat cu soia, fasole, orez 
și tutun. Semănatul orezului, 
bunăoară, nu a început lncâ în 
județele Olt, Teleorman și 
Brăila.

Timpul bun din ultimele zile 
permite desfășurarea din plin 
a tuturor lucrărilor necesare re
alizării Integrale a planului de 
lnsămlntărt (Agerpres)

integrala a

tolerările de sezon, din agri
cultură. întârziate din cauza 
condițiilor deosebite din aceas
tă primăvară, continuă să stea 
în atenția unităților agricole 
rămase in urmă care trebuie să 
termine înrilmlnțările în numai 
Clteva zU« po toate suprafețele 
planificate. La mijlocul luni! 
mai erau do înaămlnțat cu po
rumb S70 000 ha îndeosebi în 
județele Olt, Teleorman, Brăili, 
Buzău. Dîmbovița, Argeș, Iași, 
Sibiu, Brașov, Maramuref și 
Suceava. în aceste județe se 
continuă acțiunile de înlăturare 
a excesului de umiditate pentru 
ca nici un hectar să nu ră- 
mînft In afara circuitului pro« 
ductlv. La dispoziția unităților 
agricole au fost puse semințe

socialiste, se dezvolta pe un drum 
foarte bun.

Din păcate, este adevărat, 
există o serie de divergențe în
tre unele țări socialiste, ceea ca. 
are, fără îndoială, repercusiuni 
negative asupra dezvoltării și 
creșterii influenței socialismului 
în lume. în generali asupra luptei 
pentru o lume mai dreaptă, mai 
bună, pentru pace. România s-a 
pronunțat și se pronunță cu 
hotarire pentru depășirea acestor 
divergențe, pentru întărirea co
laborării și unității tuturor țări
lor socialiste, considerînd că ac
tualele divergențe sînt vremelni
ce, că ele pot și trebuie să fie 
înlăturate. Io acest sens, consi
derăm necesar să se pornească 
de la respectarea dreptului fie
cărui popor de a-și elabora po
litica în construcția socialismului 
corespunzător condițiilor istorice, 
sociale și naționale concrete și, 
totodată, să se pornească de la 
ceea ce unește țările socialiste 
— țelul făuririi unei orinduiri 
noi, interesul de a asigura pro
gresul economic, social al fiecă
rei țări. De aici și necesitatea 
întrajutorării țărilor socialiste, a 
participării lor la lupta pentru 
pace, pentru destindere și co
laborare internațională. Pe acest 
drum apreciem că se poate 
ajunge, pînă la urmă, la depă
șirea divergențelor și refacerea 
unității țărilor socialiste.

ÎNTREBARE : în ce măsu
ră conferința pentru securi
tate europeană poate sd ate
nueze încordarea în Europa 
și ce rol pot îndeplini în ca
drul acestei conferințe două 
țâri cu regimuri social-poli- 
tice diferite, cum sînt Italia 
fi România ?
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RĂSPUNS : Românii consideră 

că procesele care au loc în ca
drai Comanității Economice 
Eraopana au an caracter obiectiv 

îoĂcă un anumit rol tn dez
volta nea forțelor de producție. In 
realizarea progresului general. 
Totodată, nu aș putea să nu men- 
țSonez că unele bariere și res
tricții în comerțul cu alte state 
au sint de natură ii favorizeze 
colaborarea largă a țârilor Pieței 
comune cu țările socialiste și 
chiar cu alte state. România con
sideră că în șederea dezvoltării 
unei largi colaborări economice, 
a unor relații tot mai prietenești 
Intre țările Europei occidentale 
și țările sociabste trebuie să se 
ajungă la înțelegeri care să ducă 
la înlăturarea restricțiilor, la pro
movarea principiilor deplinei ega
lități. avantajului reciproc. A- 
ceasta va fi în interesul tuturor 
țărilor europene, favoridnd atât 
lărgueu schimburilor economice, 
ștunțifice, culturale, umane, dt 
p. In general, cauza securității și 
păru 1b Europa.

ÎNTREBARE: Care asta 
concepția dumneavoastră cu 
privire la internaționalismul 
proletar ? Credeți că in pre
zent poate exista socialism 
fără patriotism ți patriotism 
fără socialism ?

RĂSPUNS : Întotdeauna miș- 
carea rerolubouara romăneasci, 
de b Începuturile ei. apoi Par- 
tidtd Comunist Român, au acțio
nat fn spiritul dezvoltării largi a 
solidarității internaționale. Revo
luționarii, comuniștii români au 
pornit și pornesc de la datoria 
de a lupta pentru eliberarea 
economico-sociali a clasei mun
citoare. a poporului din propria 
țară. și. totodată, de a întări soli
daritatea cu lupta muncâtorilur de 
pretutindeni, acordînd și primind 
tn același timp spriiin tn lapU 
de dasă. Așa se expbcă faptul ci. 
inreplnd cu CoBaBna din Paris, 
militaistii progresiști români au 
participat activ b toate maril- 
Dătălii revoluționare, b lupta 
popoarelor împotriva fasctstnulu:. 
pentru eliberarea lor națională și 
sodală.

In oondițrib de astăzi, dsd în 
România m făurește otînduirea 
socialistă, rfnd omenirea este pre
ocupată de așezarea relațiilor 
dintre națiuni pe principii noi, 
apreciem că între locialism și 
patriotism, între lupta pentru 
făurirea orinduiri! noi și lupta 
pentru eliberarea națională, pen
tru independență și suveranitate 
există o unitate dialectică- Nu ie 
poate vorbi de socialism fără a 
avea în vedere respectarea inde
pendenței și suveranității națio
nale, dezvoltarea sentimentului de 
răspundere față da soarta pro
priului popor. De altfel este cu
noscut că nid un popor nu poate 
fi cu adevărat liber decît în mă
sura în care recunoaște acest 
drept și celorlalte popoare și 
luptă pentru respectarea lui. 
Există o strinsă unitate între so
cialism și patriotism. Nu se poate 
vorbi de socialism fără patrio
tism — care înseamnă preocupa
rea pentru eliberarea și bunăsta
rea propriului popor. Totodată, 
în condițiile de astăzi și în per
spectivă, nu se poate realiza cu 
adevărat patriotismul fără deplina 
eliberare națională și socială, fără 
făurirea societății socialiste.
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Sa- 
Da-

Conitantin Saw. Grigor* 
vu. Alexandru Sencovici. 
nisa Sercanu. Cristofor Simio- 
nracu. Ion Sirbu, Marcel Sir- 
bu. Petre Sîrbu, Manea Carol 
Sooa. Emil Helmut Spell. Ion 
Staicu. Dumitru Stan, Zaha- 
r;a Stancu. Iosif Steinbach. 
Dumitru Stoian, Alexandru 
Stoica, Gheorghe Stoica. Ghe
orghe Stoica. Emeric Szabo, 
Ștefan Szanto. Vasile Szekel. 
Aron Szelyes. Pavel 
Traian Ștefănracu, 
Takacs. Nicolae 
Gheorghe Tin ase. Mihai Te- 
lescu. Dan ~ ~
Todlreanu. Ion Toma, Ion To
pol oveanu. 
Stan
Coatache Trotuș. Iosif Uglar, 
Eugen Ungureanu. loan Ursu, 
Gabrian Vaier. Ion Vasilescu. 
Gheorghe Vasilîchi, Gheorghe 
Vasiliu. Ion Velea. Ilie Verdeț. 
Aurel Vijoli, Vasile Vîlcu. Ion 
Vlad, Radu Voinea, Ștefan 
Voitec. Nicolae Vulcan, Ri
chard Winter, Nicolae Zeicu, 
Petre Zimbran.

RĂSPUNS : După cum se știe, 
în ultimii ani i-au obținut unele 
rezultate pozitive în atenuarea 
încordării din Europa — ca dc 
altfel în întreaga lume — s-au 
realizat pași pe calea unei co
laborări mai largi între țările 
europene eu orinduiri sociale 
diferite. Aceste rezultate au făcut 
posibilă >i reuniunea pregătitoa
re de la Helsinki, obținerea unor 
rezultata pozitiva în cadrul lu
crări lor ei, ceea ce ne da te
meni tă apreciem ca încă în 
vara acestui an se va putea ține 
conferința general-europeană.

Apreciem ci conferința gene- 
ral-europeană va putea exercita 
o influență puternică în dezvol
tarea relațiilor de colaborare vii
toare, stabilind principiile care 
U stea la baza acesteia, dînd 
astfel mai multă încredere și 
securitate fiecărei națiuni. Ex
tinderea colaborării economice, 
științifice, culturale și de altă 
natură va impulsiona, fără în
doială, cursul destinderii, va 
pune bazele unei păci îndelun
gate în Europa.

Considerăm că fiecare 
european, fiecare țară care
participa la conferință, mare sau 
mică, indiferent de orinduirca 
socială și politică, poate și tre
buie să participe activ la reali
zarea acestor obiective. De altfel, 
Ia Helsinki, în desfășurarea lu
crărilor 
dențiat cu putere rolul și contri
buția 
fiecare 
blemelor complexe ale securității 
și colaborării în Europa. în acest 
cadru, considerăm că și contri
buția Italiei și României poate 
fi importantă.

De altfel, aș dori să menționez 
că țările noastre conlucrează 
strfns în direcția înfăptuirii obiec
tivelor securității europene, in
clusiv la Helsinki, și sper că ele 
vor conlucra și mai activ pentru 
instaurarea în Europa a unei 
securități reale pentru toate sta
tele, a unei colaborări largi și 
fructuoase.

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

RĂSPUNS : România s-a pro
nunțat întotdeauna pentru o so
luție politică în conflictul dintre 
țările arabe și Israel. Apreciem că 
Rezoluția Consiliului de Secu
ritate din 1967 oferă baza pen
tru a se ajunge la o soluție poli
tică. Desigur, aceasta necesită ca 
toate țările interesate să acțio
neze, să facă totul pentru a se 
evita ascuțirea conflictului, pentru 
a se evita noi acte de încorda
re. Este necesar să se treacă la 
retragerea tuturor trupelor israe- 
liene din teritoriile arabe ocupa
te, să se asigure securitatea ji 
independenta tuturor statelor și, 
totodată, să se soluționeze pro
blema populației palestiniene, 
asigurfndu-i-se condiții de viață 
pașnici, liberă, în concordanță 
cu năzuințele sale.

slat
va

I3
t

Ștefan. 
Ludovic 
Tăbircâ.

Teofil. Corneliu

Gheorghe Trică, 
Tirlea. Virgil Trotin,

, . kil* nMfm măcinat minereu la Uzinele Unlo-Safu MareAsamblarea unui gigant concasor cu bile pentru măcinat m WEISS

ÎNTREBARE : Dumnea
voastră, domnule președinte, 
ați fost primit în mod solemn 
în vizita oficială făcută In 
China. Sistemul eocialist este 
divizat în acest moment in 
pritinfd unor probleme funda
mentale. Pe ca căi poate fi 
reconstituită această unitate ?

ÎNTREBARE : Domnule
președinte, ne aflăm în ajunul 
vizitei dumneavoastră în Ita
lia. eveniment așteptat cu 
interes în țara noastră. Cum 
apreciați stadiul ți perspecti
vele dezvoltării relațiilor ro- 
mâno-italiene ?

de pînă acum, s-a tvi-

pe care o poate aduce 
stat In solutionarea pro-

RĂSPUNS ; într-adevăr, în 
fruntea unei delegații de partid 
și guvernamentale, am efec
tuat în 1971 o vizită în 
China, unde ne-ara bucurat de 
o primire deosebit de cordială, 
atît din partea conducătorilor 
de partid și de stat chinezi, cît 
și a poporului chinez. Aș dori sa 
menționez că relațiile dintre 
România și R. P. Chineză, ca și 
dintre România și celelalte țări

ÎNTREBARE : Care este 
părerea dumneavoastră despre 
eforturile îndreptate spre re
ducerea încordării militare în 
Europa, aceasta și în legătură 
cu Conferința pentru redu
cerea forțelor militare ?

RĂSPUNS î Vorbind despre 
securitatea europeană, trebuie sâ 
avem în vedere și măsuri cores
punzătoare de reducere a încor
dării militare, de dezarmare. A- 
ceasta presupune luarea unor 
măsuri concrete pentru redu
cerea și, pînă la urmă, retragerea 
definitivă a trupelor străine în

RĂSPUNS : Intr-adevăr, în 
curind, dînd curs invitației pre
ședintelui Leone, urmează sa 
vizitez frumoasa dumneavoastră 
țară. Aștept cu mult interes vi
zita, întâlnirile cu conducătorii și 
oamenii politici italieni, cu oa
meni de afaceri, cu reprezentanți 
ai opiniei publice italiene și sper 
că această vizită va contribui la 
o dezvoltare a colaborării viitoa
re dintre țările noastre. De alt
fel, trebuie să menționez cu 
satisfacție ca actualmente rela
țiile dintre România și Italia se 
situează la un nivel bun, Italia 
ocupînd locul doi dintre țările 
occidentale în comerțul exterior 
al României. Cu toate acestea, 
sînt încă multe posibilități de 
amplificare a acestora. Sper că 
in cursul vizitei vom găsi căile 
și vom pune bazele pentru o 
colaborare mult mai larga în vii
tor. Acordăm a mare atenție 
dezvoltării atât a colaborării 
economice, cit șf a celei știin
țifice și culturale, între România 
și Italia. Voi merge în Italia cu 
dorința de a pune bazele unei 
colaborări și mai largi în toate 
domeniile de activitate, inclusiv 
de a găsi căile unei cooperări și 
mai intense în scopul înfăptuirii 
securității în Europa, al statorni
cirii unei păci trainice în lume, 

în încheiere, doresc să adre
sez poporului italian prieten cele 
mai calde urări de prosperitate 
și fericire, de succes în lupta 
pentru cauza progresului și păcii.
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125 de ani de la 
revoluția din
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La Blaj în mai 1848, din 40 000 de
>
►►
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A fast un moment, un moment măreț 
al revoluției românilor transilvăneni 
- revoluție ce se întemeia pe voința 
nestrămutată a românilor de a-și făuri 
o viață mai bună și mai dreaptă, de a 
trai intr-o țară fără exploatatori și ex
ploatați, o țară care să fie a lor, a 

a moldovenilor și a
țară liberă, unitară și 
in care condiția funda

transilvănenilor, 
muntenilor, o 
independentă,

mentală de existență a poporului so 
fie legiferată și respectată.

Revoluția pașoptistă din Munte
nia, Moldova și Transilvania a cunos
cut, de aceea, nu numai o unitate de 
scopuri, ci și o unitate de acțiune. O 
seamă de fruntași revoluționari moldo
veni și munteni au participat la mani
festările din Transilvania, iar ardelenii 
s-au incadrat in acțiunile din Muntenia.

INIMI TINERE
I

ȚARA ÎNTREAGĂ 
O CÎMPIE A LIBERTĂȚII
piepturi a răsunat

Forja acțiunilor revoluționare din 
Transilvania s-a datorat in primul rind 
atragerii maselor la luptă. Necesitatea 
întemeierii întregii revoluții române in 
Transilvania pe participarea masiva a 
maselor populare a fost înțeleasă de 
toate spiritele române ardelene clar
văzătoare din acea vreme, dar reali
zarea acesteia a fost 
tinerei generații, mult 
elanul revoluționar al

Forța acțiunilor

îndeosebi opera 
mai sensibilă la 
poporului.

1

$1 GlNDURI CUmATOARE 
iN VIITOAREA REVOLUȚIEI

covîrșitoare împor-Operă de ......
tanță istorică, revoluția de ia 
1848 s-a bucurat și de aportul 
deosebit al tineretului de atunci, 
un tineret animat de profunde 
sentimente patriotice și legat 
puternic de popor. Rolul tine
rilor revoluționari s-a afirmat 
cu precădere în pregătirea și 
desfășurarea manifestărilor de 
la Blaj. din mai 1848, pentru 
revendicarea drepturilor națio
nale șt sociale ale românilor 
din Transilvania.

Este cert că o întreagă Ple
iadă de tineri revoluționari din 
generația pașoptistă, in frunte 
cu Nfeolae Bâlcescu, Avram 
lancu. C. A. Rosetti, Cezar Bo
li iac. D. Bollntineanu. Simion 
Bărnuțiu. George Barițiu. Au
gust T.reboniu Laurian. A. Pa- 
piu-Ilarian, Mihail Kogâlnicea- 
nu, Vasile Alecsandri și alții 
și-au consacrat activitatea răs
pândirii ideilor înaintate ale 
vremii în masele populare, for
mării conștiinței revoluționare 
a poporului român și dezvoltă
rii unei culturi naționale înain
tate. In ziare și reviste. în li
teratură și artă, tineri scriitori, 
publiciști, istorici șl cadre di- 
«iactice au promovat ideile re
voluționare ale vremii, îndeo
sebi ideea unității naționale a 
tuturor românilor..

După înființarea societății se
crete „Frăția", în anul 1843. s-a 
acordat b atenție cTdoseblfa în 
vederea atragerii la revoluție, 
pe lingă țărani și armată, a ti
neretului studios. în acest scop, 
s-a organizat, în anul 1845. So
cietatea studenților români de 
la Paris, sub conducerea lui 
C. A. Rosetti și Ion Ghica, și 
din care făceau parte atit stu- 
denți din Tara Românească cit 
și din Moldova. în cadrul aces
tei asociații, un 
tînărul Nicolae

Izbucnirea în 
luțieii din 1848 
mai multi dintre tinerii români 
de la Paris —■ Xicolfie Bălces- 
cu. C. A. Rosetti. D. Brătianu, 
C. Negri. V. Maljnescu și alții 
— prilejul de a lupta pe barica
de Împreună cu revoluționarii 
parizieni. La Biblioteca română 
din metropola Franței s-a con
stituit un centru sanitar pentru 
ajutorarea răniților. O delega
ție, formală îndeosebi din ti
neri, s-a prezentat guvernului 
provizoriu pentru a-și exprim, 
bucuria fața de triumful repu
blicii și pentru a-i cere spriji
nul Pentru revoluția română 
care urma să Izbucnească cît de 
curînd. La sediul Societății stu
denților români din Paris au 
avut loc ședințe aprinse în care 
s-a discutat despre modul de 
organizare a revoluției în cele 
două principate. Tinerii români 
care studiau în Franța și în alte 
țări ale Europei occidentale erau 
influențați și de ideile socialis
mului utopic, precum și de une
le dintre lucrările lui Marx și 
Engels, care circulau în acea 
vreme.

Dupâ izbucnirea revoluției la 
Vîena, la 11 martie 1848, spi
ritele au început să se agite în 
Transilvania. La 13 25 martie 
1848 s-a ținut la Tg. Mureș o 
întrunire, la care au participat 
tinerii intelectuali români, 
maghiari și sași, majoritatea din 
ei fiind absolvenți în drept care 
făceau practica pe lingă cel mai 
înalt for judecătoresc din Tran
silvania. Cu prilejul acestei în
truniri, tinerii români, releva în 
corespondența trimisă gazetei 
„Foaie pentru minte, inimă și 
literatură44 A. Papiu-Ilarian, 
s-au declarat pentru desființa
rea imediată și totală, fără nici 
o despăgubire, a iobăgiei, pen
tru egalitatea deplină în drep
turi civile și politice și pentru 
respectarea și asigurarea drep
turilor diferitelor naționalități 
din Transilvania. Memorialistul 
și istoricul maghiar Kovări 
Lâszlo relata despre discuțiile 
de la Tg. Mureș s ,.Intr-una din 
serile lunii martie tinerii 
maghiari și români erau îm
preună. Un tînăr deșirat, cu o 
barbă roșiatică, urmărea dîrz 
discuția în jurul dezrobirii și 
deodată a spus răspicat : des
ființarea robei tel or fără despă
gubire sau moarte". Tînărul 
<iare rostise cuvintele acestea, 
scria istoricul maghiar. era 
Avram lancu, care își fixase ca 
țintă a vieții sale eliberarea po
porului român.

Aceasta evidențiază faptul că 
tinerii intelectuali români din 
Tg. Mureș, ca și cei din alte ' 
localități, ’au fost însuflețiți, de 
la început, de dorința conlucră
rii cu tinerii maghiari în lupta 
împotriva dușmanului comun — 
absolutismul monarhiei hab- 
sburgice.

în consfătuirile tinerilor can- 
celiștl români din Tg. Mureș, 
din inițiativa lui Avram lancu 

a Iui A. Papiu-Ilarian. s-a

rol activ a avut 
Bâlcescu.
Franța a Revo- 
â oferit celor

născut ideea unei mari adunări 
naționale ia care să participe 
țăranii și intelectualii români 
din toată Transilvania. în înțe
legere cu tinerii Avram latu-tt. 
A. Papiu-Ilarian și Samu-1 Po- 
ruțlu. profesorul din filozofie 
din Blaj, Aron Pumnul, a adre
sat poporului român din prin
cipatul Transilvaniei o procla
mație în care îi chema la o 
adunare la Blaj pentru 18 30 
aprilie 1848. unde urma să se 
hotărască eliberarea națională 
și desființarea iobăgiei. Tinerii 
intelectuali și mai ales elevii 
școlilor din Blaj, cu prilejul va
cantei de paști, au citit, in sute 
de .sate, aceasta proclamație ță
ranilor. Cu acest prilej, țăranii 
au fost îndemnați să particine 
la adunarea de la Blaj din 
18 30 aprilie 1848.

Această primă adunare, la 
care tineretul a avut o contri
buție de seamă, a constitui: în
ceputul revoluției ±r 1M3 :n 
Transilvania <i preludiu! marii 
adunări poouiare de !a Băii te 
se va desfășura peste dc-uâ sâo- 
tâmini.

în timpul pregăririi și desfă
șurării Adunării naționale de la 
Blaj din 3—5-15—17 mai 1848, 
care a constituit cea mai puter
nică manifestare a maselor 
românești din Transilvania pen
tru desființarea iobăgiei. per.- 
trn cucerirea garanțiilor urai 
vieți naționale libere, tinerii in
telectuali au avut o pârtiei.-»r-t 
activă, contribuLnd la mobh - 
zarea ș* organizarea zeciler cr- 
mii de țărani ver.iț: din toate 
colțurile Transilvaniei. în rîn- 
dul celor 48 000 de participării, 
s-au aflat mii de tineri țărani., 
tineri învățători și preoți al sa
telor. De asemenea, au partici
pat și Unii tineri, maghiari și 
sași, ceea ce reliefează năzuința

comună a tineretului Transilva
niei din acea vreme de a lupta 
în comun împotriva orînduîrii 
feudale și pentru eliberarea so
cială.

în timpul citirii programului 
pe Cîmpla Libertății. în ziua de 
3 mai, 
prin 
lancu 
forma 
pusă 
mai mici. în care se dezbateau 
si se explicau de către tinerii 
intelectuali cuvîntârile conducă
torilor revoluției, precum și 
programul revoluției. Sub im
pulsul acestor tineri, masele ță
rănești s-au declara* nemulțu
mite de programul citit In pri
ma zi a Adunării. Sub presiu
nea maselor. îndrumate d* ti
nerii revoluționari s-a trecut A 
elaborarea unui larg urogram 
de-umit -Petițiunea națioaală-, 
care a mulțumi: pe denlir. ma
sele țărănești. *r. cele 16 punc*e 
ale ace*te: peti^un: 

mu! re-/:

poporul a fost rindui’ 
grija tlnărului Avram 
și a oamenilor săL in 
unei uriașe stele, cotn- 
din numeroase adunări

„Adunarea să depună 
jurâmint in numele a toa
tă națiunea câ niciodată 
nu se va lăpăda de na- 
ționaliiate-și ; ci o va 
apăra in etern cu puten 
unite, in contra tuturor 
dușmanilor și pericolelor, 
și cu puteri unite »a lu
cra pentru toată viața, 
onoarea, cultura si ferici
rea ei in toți timpii viitori.

Jurâmintul acesta nu 
este decif simvolul uniu
nii cu care i-a legat ma
rea natură pa toti fiii na
țiunii noastre atunci cind 
li-a dat aceeași bmbâ. 
arâtindu-le câ, precum 
sunt uniți cu Hmba așa 
se cade sâ fie uniți și cu 
inima la toate 
cari sunt 
libertatea 
țiunii".

lucrurile, 
spre luminarea, 
și binele na-

SIMION 
din discursu’ rostit -n Ca
tedrala de ia Bia^.

BARNUT1U -

Noi vrem să ne unim cu țara“
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Avram lancu tribun al
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voastră slabă,

radar,în Florin Costinescu

Bâlcescuse face lună,

părut că văd chipul lui Bâlcescu.

Și norul e Bâlcescu și brazda e Bâlcescu; 
și dealul in lumina Bâlcescului s-a copt; 
o, crește ca a spuma pe fața lumii iarba 
sub turnurile noastre vibrind a patrușopt.

la 
de

și galbinâ 
nu v-alina,

Venîti și aduceți-I in trupurile noastre, 
in sufletele noastre, ce iarăși il doresc, 
prin aerul mai teafăr acum ca niciodată 
sâ devenim mormintul Sfiosului Bâlcesc.

Peste fereastra noastră — ploaia din veacul tău; 
norul numit Bâlcescu se inmarmintâ*n brazdă; 
românii subt Bâlcescu și subt urmarea lui ;
norul numit Bâlcescu plouă pe țara noastră.

De n-ai fi tu, Înalte și Neatinse Spirit, 
de n-ai fi tu, Batrine și Muritor Bâlcesc, 
revolta niciodată n-ar ființa in lume 
cu repetat prenume, cu nume românesc.

e scoabă 
arși vă leagă.

hotar 
ciubărari, 

ca voi mai tari,

Vegheaiâ-ne, Mărite I Sintem ai tăi cu totul. 
Și numele din urmă Bâlcescu ne va fi, 
noi mergem dupâ tine, peste pâmint, oriunde, 
câci tu ții polimerul slăvitelor stafii.

Parcă bolnavi ți-s ochii, de ne gindim mai bine, 
de-a lungul și de-a latul, in care te-ai născut, 
dospește purul spirit, in dealurile țârii, 
vroind sâ te croiască din nou, cu-acelați lut.

amintit că luna seamănă prea des 
chip de om și am închis ploapele,

umbre sfinte de eroi 
trec prin muguri către noi, 
cresc prin ierburi vii în noi 
și de-a valma cint cu viii.

Rîu-i cintă.
Codrul știe 
primăvara lor tîrzie.

cu ochii mei dinlăuntru - de cind ii aveam ? 
Chipul lui Bâlcescu acolo
cum îl văzusem prin frunzișul rar și tremurat 
al toamnei.

G. BARITIU — din arti
colul „Unele idei practice 
despre libertatea tiuaru- 
lui".

Chipul lui

Așa cum batea luna intr-o searâ de secol, 
prin frunzișul rar și tremurat al toamnei, 
mi s-a

Mi-am
cu un
dar luna trecuse sub ele
și o vedeam lunecînd spre partea fără lacrimă 

a retinei,

„Urmeze orice, noi 
parte-rte cunoaștem 
pentru români incâ 
deschise o epohâ cu 
tul nouâ, insă o epohâ 
care, ca sâ pună temeiul 
stâtâtoriu al fericirii noas
tre, atîmâ numai de la 
modul cu care ne vom ști 
folosi de ea. Se pare câ 
și alți prieteni ai noștri 
invâțațj, deștepți, pătrun
zători simt incâ ca noi în 
privința aceasta, pentru 
câ încep a descărca frica 
ce-i încolțea ziua-noaptea 
ca o umbră infernală, 
amenințătoare de periciu- 
ne ; ei simt că „libertatea, 
egalitatea și frățietatea'1 
această sfintâ deviza a 
timpului nostru va fi și a 
noastră scăpătoare".

poporului
toate cete 
sil var. ia. prec um s! desființarea 
iobăgiei fără despăgubire. Ace-: 
program, citit de A. T. Laurî^r.. 
cuprindea o serie de revendicări 
ce aveau în. vedere tineretul 
' rerr.il. may ales asj^rarea 
arestului :3 !m ață mir. tul d-- 
t-'Mte grade-e îz limba r jirAr-i.

în ttmpj desfășurării adu?.â- 
r.; i* B>’. ur. grup de îi- 
ner: a unteroretet !r fațî mul
țimii dar.,"’ r?mâr.e*c ..CâlîHa- 
rii”1 — care a produs c impresie 
puternică. Dună încheierea lu
crărilor adunării, o gardă ra
țională, formată din. c sută de 
tineri, a defilat prir fața con
ducătorilor revoluției.

Adunarea națională de ’a 
Blaj a fixat programul revolu
ției române din Transilvania. 
Prooruî a strigat: „Xoi vrem 
să ne unim cu țara".

VASILE BOBOCF.SCL1 
profesor de istorie

Moților, brădui de munte, 
Moților,
Vine lancu sâ v-asculte 
Durerile voastro multe, 
Moților,
El le știe că sint mari, 
împărat de ciubârari, 
De stejari, de eireșari, 
Moților.
Numai voi sâ nu vorbiți, 
Moților,
Ci in ochi il tot priviți, 
Moților, ca niște sciți, 
Voi din ochi nu-i mai ieșiți, 
Moților.
lancu nici el nu vă-ntreabă, 
Ura, ca un spic din boabă, 
Crește-n fața 
Moților.
Și privirea lui 
Ce de munții 
Moților, pe viața-ntreagă. 
Bate vifor 
Moților, 
lancu are 
Ghinărari 
Nu sint munți 
Moților,
Nici tribuni ca voi mai huni, 
Numai buni să nu-i îmbuni 
Cu crăîeștile minciuni, 
Moților.
Tace lancu și v-adunâ 
Tăcerile din furtună, 
Fruntea lui 
Moților, 
Lunâ plină 
De durere 
Moților,
De furtunâ-i mult prea plină, 
Cind pe Crișuri se înclină, 
Moților, ca o grădină 
Fulgerată de lumină. 
Fruntea lancu ridicind, 
Moților
Ceru vostru-i numai gind, 
Detunata, nu pâmint, 
Cind o-nclinâ pe Arieș, 
Moților
Cintâ tunuri de cireș, 
Dușmane sâ nu mai ieși, 
Câ de te-ntilnești cu moții 
Lingă munți, in pragul porții, 
înfloresc cireșii marții I

(Fragment).

pe-tco nu 
m^ai penoanefe, ci j* 
naăwMlHătik se cwvwve a 
fi froti. Libertate, egali
tate, frățietate - asta e 
□cum deviza tuturor po
poarelor Europei. Toată 
«•flwHolilotoa, co ți tot 
i»diridul, care nu recu
nosc toate aceste 
principii axiomatice, 
caracterizează spiritul Eu
ropei civilizate au păzi
toare către crvitizațiune, • 
barbară, tiranica și 
mai are Uc în sinul 
țiunikjr Europei".

T. Cl°ARlU — o intr-un 
a’ticol aoănit in „O-go- 
nu4 î-rr.năriî" (an. II 1848).

Adrian Păunescu

MORMINTUL LUI BALCESCU

Pâmmtul e Bâlcescu si norul e Bâlcescu. 
Fereastra noaslrâ, toată, in ploaia ta ia foc. 
încă se perpelește brazda acestei patrii 
unde pentru Bâlcescu nu se găsise loc.

Dar dacă noi, aceștia, de astăzi și de miine, 
sintem pâmmtul țării — acuma incâ viu - 
gropari, sădiți cu grijă in noi pe tot Bâlcescu) 
ce-a mai rămas in lumea, in care e tîniu.

i

Tiberiu Utan

Fluierul
tancului

Luminează-te, pădure 
a bâtrinului Ardeal, 
sună bucium — lung, ușure, 
trec strămoși în țundre sure, 
rinduri, rinduri, val de val, 
cei mai tineri mai intiii, 
cei mai vîrstnici mai apoi,

roman
„Eu. care împreună cu voi pentru dreptate, adică pentru fe

ricirea de obște m-am luptat și înă lupt, nu vreau ca aceia sâ 
se tulbure, fără vreau ca gindul bun de acum înainte mai tare 
sa re tic și aceea gîndesc că cei mai mulți dintre voi aseme
nea ca mine Aoiți“.

Către locuitorii prefecturii sale Avram lancu. Pre
fect Cimpeni, 4 martie 1849

Spune omenirii că mai gata sunt a răbda orice tortură de 
ia dracii pănijntului, decît să mă invuicsc ori cu cine la su
grumarea principiilor omenirii'*.

Către I. Dragoș. Cimpeni, 25 april. 1849'
..Lihertate. egalitate, frățietate, aceste principii sint deviza 

noastră, acestea tezaurul și cel mai sfînt obiect, de aceste prin
cipii lipsiți, cu cea mai bărbâiească seriozitate sintem hatărîți 
din început a ne bâltui sîngele pină ia col din urmă român, 
însă aceste principii le pretindem de la oricine, garantate pp 
temeiul existenței națiunilor și nu sintem îndestulați, vazind 
însemnate numele lor pe scrisori private, nici auzindu-le nu
mai sunetul cel dulce pe la urechile noastre ca un echo fără de 
simțire".

„Dar domnia-voastră ar trebui să vă deșteptați din’ somn, 
să nu vă sculați in contră-nc ci să vă răseulați jn contra aris
tocraților conservativi, cari nu voesc libertatea practică intre 
națiunile transilvane, ci și acuma, pe aripile superbiei, sboară 
după o supremație absurda: asupra acestora vă sculați, pe a- 
eestia ii bateți cu toiagul gurei, cu condeiul și cu sabia ii dc- 
belați, că aceștia suni răsturnarea acestor două straturi, cari 
se laudă cu aceleași popoare și frupturi".

Către I. Gozman. Cimpeni 15/27 iunie 1849 
Avram lancu m, p.

..Națiunile cele puternice, cultura lor sosind 
altuia, asta ar fi de ' 
ajute unul pe altul, 
națiuni**.

dorit și la poporul român, 
sa poată înainta ademenea

în ajutor unui 
ta șj ei să se 

cu celelalteși

Către lacob Mureșianu. Abrud în 23 lume 1971

,JVu cu argumente 
sofice și humanitare 
putea convinge pe acei ti
rani ci cu lancea, ca Ho
ția" striga indignat după 
ce asistase ca observator 
la lucrările dietei feudale 
din 1848 care promulgase 
o nouă Lege îndreptată ini- 
potrira țăranilor români. 
In această frază rostită de 
lancu e cuprins întregul 
său crez revoluționar și 
politic. ..mintuire pe reci, 
fără plată, sau moartea", 
fiind pentru el singura so
luție în rezolvarea proble
mei țărănești — desființa
rea iobăgiei odată pentru 
totdeauna și fără despăgu
bire. Este unul dintre cele 
mai radicale puncte pro
gramatice din timpul revo
luției pașoptiste și tînărul 
revoluționar Avram lancu 
nu a ezitat să-l pună 
aplicare.

Întors in primăvara 
nultii 1848 in Munții Apu
seni. el cere moților sa nu 
mai accepte condiția de 
iobagi și să nu mai pres
teze obligațiile impuse de 
administrație. Și moții ii 
urmează îndemnul.

La marea adunare popu
lară de pe Cimpia Liber
tății din Blaj lancu sosea 
în fruntea a 10 000 de moți 
ca să asculte verbul înflă
cărat al lui Simion Bărnu- 
țiu și al celorlalți fruntași 
ai revoluției printre care 
s-a situat cu o nestrămuta
tă credință. El însuși rostea 
entuziasmat mulțimilor de 
români venite din toate ți
nuturile Transilvaniei : 
,.Uitați-vă pe cimp româ
nilor, sintem mulți ca cu
curuzul ' brazilor, sintem 
mulți și tari“.

în focul 
bătălii din 
și-a arătat 
marile sale 
ganizaior

fi io
ve i

în

a-

neîntreruptelor 
anii 1848—1849 
Avram lancu 
talente de or

gi conducător

militar și 
tor civil, 
le cumulează puriind 
drept tenumele de 
ȘOTUl 
^o.tă 
sa de peste 25 000 
meni este condusă 
buni și prefecți, 
de arme și colaboratori ai 
lui lancu. cum 
Balint, Andreica, 
Dobra.

Despre spiritul 
nar care anima 
lui lancu din munți scria 
Bâlcescu: „Fusei. fericit a 
găsi pe acele piscuri uri
așe, pe deasupra norilor, o 
naționalitate și o viață ro
mâneasca înfocată și pu
ternică. Cu ce entuziasm 
frenetic fuseiu aclamat și 
binecuvîntat de acei ță
rani. cind Ie spuseiu că 
am yenit să le aduc urări 
de noroc și de izbîndă din 
partea fraților din Țară, 
uimiți de vitejia lor“.

Dezbinate, datorită lipsei 
de înțelegere a conducăto
rilor revoluționari ma
ghiari față de dezideratele 
sociale și naționale ale 
românilor din Transil
vania,, cele două revo
luții ău fost înfrinte. 
Avram lancu nu renun
ță însă la drepturile 
țăranilor moți și încearcă 
să determine recunoașterea 
dreptului de proprietate a 
românilor din munți clsu- 
pra pădurilor. Este arestat 
la Alba lulia și maltratat 
în timpul detenției.

In 1872 s-a stins din via
ță in orășelul Baia de Criș 
ținutul Zarandulut și a 
fost înmormântat în comu
na Țebea sub gorunul lui 
Horia, eroul țăran pe care 
îl admirase atîta și care îi 
fusese model. Memoria lui 
a rămas pe veci în conști
ința poporului român.

CONSTANTIN RADU-
1

le
funcții pe

munților". 
pe legiuni,

administra- 
care 

pe 
„crăi- 

Organi- 
armata 
de oa- 
de tri- 

tov arași

Axente,
Buteanu,

revoluțio-
laberele

rerr.il
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O «numiți Iritare ascunzi cu 
greutate ori îmbrădnd forme 
persiflante a trezit aceai t* Tar
te pasionantă a lui A.D. Mur.- 
teanu. Originea nemulțumiri!, 
spusă $i ea pe jumătate, ar fi. 
din cite s-a înțeles. plicerM 
de a cita abundent, tendința 
autorului de a-și scoate prea 
li) față lecturile. Ele i-ar cu
veni a&cunse. trimise intr-un 
subsol Invizibil, la Întuneric. 
Curioasă opinie ?i primejdioa
să interdicție ! N’u este insă 
«rima dată cind o largă infor
mație în mai multe domenii, 
semnele parcurgerii unui im
presionant număr de autori si 
opere sînt privite cu suspiciu
nea pe care ar merita-o. dsm- 
rCtrivă, Ignoranța si dezintere
sul. Această reacție inversă, 
paradoxală. poate fi expres.* 
unul complex mai adine deci, 
ne putem închipui. Nu spune 
Marin Preda că suferim de o 
anumită prestiință a lucrurilor, 
că nu credem că ni s-ar mai 
putea intîmpla ceva deosebit ? ! 
Această recepție cam dezahu- 
zată se manifestă uneori și față 
de lectură, de contacte cu o- 
pere și lucrări care nu ni se 
datorpază. Este foarte semnifi
cativă din acest punct de ve
dere discutarea aspectului de 
..jurnal de lectură" al cărții 
lui A. D. Munteanu ; cu atit 
mal semnificativă cu cit pu
ținii el comentatori «Int dintre 
cel mai avizați- Se poate vorbi 
despre un ahuz de lecturi ? Este 
acest fenomen atit de răspîn- 
dit Incit să nl se pară parali
zant ? De etnd accesul la «ur
se a devenit blamabil cînd nu 
prea de mult Informația nu era 
din cale afară de abundentă ’ 1 
în realitate, cu sau fără inten
ție, astfel de reacții se fac șl 
ecoul unei viziuni primitive «- 
supra creatorului și demersu
rilor Iul. Tradiția orală, și nu 
numai ea. a consacrat tipul ar
tistului fecund prin ignoranță 
culturală, fricos de po
luare Ih/rescă, plzindu-ți cu 
șapte lacăte virginitatea Inspi
rației de contactul prea viu cu 
alte opere și alte viziuni. Cul
tul artistului din și prin in
stinct care cîntă si nu știe de 
ce cîntă nu a dispărut

Cit despre sancționarea obtu
ză * plăcerii de a citi, ea îmi 
amintește de ..cronica mizan
tropului" cu baba intriga:ă că. 
licențiat, om. in fine, cu aer- 
Vicl, autorul „tot mai Învață" 
(..dacă zici că aj terminat. ce 
tot înveți mereu ?“). G. Căli- 
nescu trăgea următoarea con
cluzie i „am înttlnit oameni cu 
titluri, intelectuali, profesori 
etc., care, dacă se exprimau 
mai radical, arătau același dis
preț pentru Ier tufă după epoca 
școlarității. Am constatat că. 
pentru majoritatea indivizilor, 
citirea nu e o plăcere, ci ..învă
țătură" (...). Cine ■ apucat să 
învețe că Vlahuțâ e un mire 
scriitor si Cerni un poet ge
nial rămîne acnln Ba hi a -« 
In casă Visul Maicii Dom
nului. Psalmii șî Viata sf s- 
tului Sisoe (...) vederea cărți
lor indispune ca o dnvaJă 
de nemordenltate* Dacă-! 
privim cu ochii babei. A. D 
Munteanu indispune prin plă-

AUREL DRAGOȘ
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VOCA ȚI A
LECTURII

TEATRU

Creatorul teatrului rus, A. V. 
Ostrovski, de la a cărui naștere 
s-au Împlinit 150 de ani, e oma
giat de Naționalul bucureștean 
prin montarea „Furtunii*. dra
ma considerată pe drept capodo
pera autorului. Și tot pe drept 
lucrarea cea mai originală din 
teatrul rus, autorul depășind 
aici mijloacele obișnuite ale dra
maturgiei din secolul trecut. 
Piesa lui de moravuri devine 
diamă psihologică și, mai mult, 
sa ridică pînă la tragedie prin 
descrierea magistrală a ambianței 
în care se desfășoară acțiunea. 
Povestea unei iubiri nefericite 
are un fundal social viguros re
liefat, dureros denunțat de 
către acest cunoscător al relații
lor dominante în Rusia țaristă. 
Relații sociale și umane samavol
nice, bazate pe dreptul stăpînu- 
lui tiranic de a ojnima, de a 
strivi, batjocorind. întreaga epo
că e descrisă aici, întreaga so
cietate își află caracterizarea, 
căci familia de care se ocupă 
Ostrovski în „Furtuna* nu re
prezintă altceva decît imaginea 
lor. Mediul acestei familii —• 
îmbîcsit de ignoranță, de obscu
rantism și cruzime, mediul unda 
aspirația spre puritate, adevăr și 
demnitate e strangulată — reflec
tă întocmai mediul social. O via
ță întunecată, închisă, îi ține pe 
membrii familiei Dicoi și Caba- 
nov ca într-o închisoare, așa cum 
era Rusia veacului trecut. Atmos
fera de nerespirat, tot mai greu 
da suportat, atmosfera dinaintea 
Furtunii îi apasă pe toți. Unii 
așteaptă izbucnire» amenințătoa
re ca pe o eliberare alții, însă, 
se tem. în această cumplită ten
siune eroii dramei evoluează

a ademîc face apel la autorî- 
îăți literare. Se poate chiar 
vorti de o tendînU de Mcanor.i- 

a axangardlnmahai ai că- 
enți siat c. <»’. uneori 
invocării texreto? sa- 

c. are re are farme- 
«otorele. uneori chiar 

â’îTtf cele texte dedicatf u- 
nșpr a ce r.jmaî ..-iobri" $i
. d-xmi'ici" nu «-au vrut. A.D. 
X *-tea-.u rs*e ordonat m°- 

i-rr;-r.d decore Ux:* rebele 
s. uneori introduce un princi- 
sr j ă* or-Âir.e in opera unor au
to- rare »j-au nronus să con- 
Sraziri violent tocmai un 
3h*?.*a nrincfpi'j. îr.Mrc lec’u- 
r® c'-s'-xire a critscu’ui dpr 
jtj țL-j iacă o* e-<țe chiar oe=- 
•e -imerită Este. îr «:hirrh. 
de edmtraț generor’vtea scrii- 

care sup!1r*ste ca- 
tex tu Iul citat, o feri n-

■do-ss# utfe; și ind ri? asupra 
wro® d-- tetneie lui p-ecileete. 
îi ord’rea syr^r.zț’or — ca- 

pe-*-« spiritul 
asoc’â’iv pr< 

-e.rțâ al lui A D Mur 
iau — să mai indicăm
± articolul cu 

txkx -Semnificația 
ded.cat romanului 
f.r gat" de Flnuș 
xwj trebuie să spunem că sînt 
pnzinj care lasă departe 
tot ce s-a ®cris despre 

moștenitor de >
din
înrheindu-șl articolul eu 
mj’.ă „eălfneselană" de 
«pțională sugestivitate t 
rlntul bogat. foind de 
suri, realitate Infinită, ca man
tia Lucre ți ei Borgia, cusută cu 
mii de pietre prețioase". In- 
fo-mat. pătrunzător, uneori u- 
nilateral dar mereu interesant. 
A.D. Munteanu este un scriitor 
talentat cu vocație de cărturar 
căruia pedanteria nu-l stă rău.

PLASTICA CATARGI
clasicismul ca
stare de spirit

lea- 
toru- 

nroșteptatul 
construcției". 
..îngerul a 
Xeagu. Din

importantele evenimente cultu
rale ale ultimei perioade do 
timp — descoperă câ 
fiecare tușe. In fiecare 
linear se acunde de fapt 
imens exercițiu, o încordată vo 
ință, un volum de muncă pu
țin obișnuit. Amploarea lor o 
poți numai bănui, dar efectul 
(căci spontaneitatea și simplita
tea sa, ca și în alte cazuri no
tabile este un efect și nu un 
scop în sine) măsura vizibil in 
realizările de astăzi. Catargi. 
pictor nedespărțit de șevalet 
timp de peste patru decenii, pi 
lor cu o energie și apetit de 
muncă neîntllnite la orice pas. 
s-o recunoaștem, are. așa cum 
mărturisește în catalog un sin
gur regret : de ■ nu fi lucrat 
în tinerețe tot atit de intens ca 
acum I Catargi ni se pare că 
ilustrează șl în acest plan pro
funda sa vocație clasică. Crea
ția nu e pentru sine inspirație, 
capriciu, impuls frenetic. Ea este 
mai degrabă exercițiul ordona
tor, o demonstrație rațională a 
intuiției artistice.

Clasicismul său eate mal degra
bă o stare de spirit, o aspirația 
către echilibru și puritate, că
tre evidențierea unor resorturi 
morale în raportul operă public, 
trăsături pe care le încorporea
ză nu rareori o formulă artisti
că Individuală, originală.

Trăirea rațională în procesul 
elaborării artistice nu exclude, 
riu sufocă în cazul său, o vie 
sensibilitate, o substanțialitate șl 
expresivitate a detaliului con- 

Florl, naturi moarte, pel- 
sînt construcții ale spiri- 
și deopotrivă echivalent *1 
stări afective, discret cen- 

anihllează

cep realitatea „grecește", e sen
sibilă tensiunea interioară izvo- 
rîtă din tendința dominării șl 
disciplinării contrariilor. Dacn 
în hieratismul și rigiditatea per
sonajelor lui Anghel, în desenul 
unghiular nervos dar stăpînit al 
Iul Pallady descifram mai lim
pede semnele unei combustii 
necheltuite, „suspendate" prin 
atentă supraveghere, în calmele 
și seninele Imagini ale lui Ca
targi aceste semne sînt mai es
tompate. El pare mai 
dar 1n această liniște profundă, 
în această solitară retragere in
tuim nu atit mecanismul impe
cabil declanșat șî mînuit al di
simulării, cit un alt grad de 
subordonare față de realitatea 
fenomenală si realitatea artei, 
un alt mod de reprimare a ten
dinței de destăinuire și confe
siune. de respingere a situării 
în prim plan, fie și Involuntar, 
a unui fapt particular. Catargi 
are un soi de bărbătească pu
doare. realismul șl luciditatea 
artiștilor care odată cu ope
ra s-au construit pe sine foarte 
greu, tenace, smulglnd pas cu 
pas acel adevăr șl acea autenti
citate ce încununează deatlnul șl 
opera marilor artiști, Cine i-a 
urmărit atent evoluția, cine ză
bovește îndelung lingă lucrările 
actualei expoziții — unul

Henri Catargi este, prin struc
tură. un clasic. Temele picturii 
sale extrase dintr-o observare șl 
dintr-un studiu atent al naturii 
>; mediului imediat. Studiul 
naturii creează cadrul, ambian
ța verosimilității necesare, mă
sura la care se referă con
stant. ca la un termen suprem 
al adevărului, orice reducție a 
pitorescului. întimplătnrului, co
tidianului Catargi supune na
tura în primul rlnd unei 
stilizări interioare Ca și la 
Pallady pictura este concepută 

a a tivitate eminamen
te spirituală, menită să satisfa
că exigențele rațiunii. Frumu
sețea. idealul de perfecțiune ale 
picturii lui Catargi nu constă în 
literatura motivului ori în subti
litatea paletei, ci mai pre
cis In aspirația către unitate și 
echilibru, către anihilarea con
trastelor și a exceselor. Frumu
sețea picturii lui Catargi nu 
privește morala ca retorică șl 
nici plasticitatea ca satisfacție 
epidermică. Ea se adresează in
teligenței umane, unei aspirații 
integratoare menită „să împace" 
dualismul rațiune — sentiment, 
reflecție — impuls, construcție 
abstractă — concret sensibil.

La Catargi ca șl la Brâncușl, 
Anghel sau Pallady, spirite cla
sice, eleate, care percep și con-

detașat,

sut 
duci 

un

cam 
«ces* 

comori 
liter®tur* noastră", criticul 

o for- 
o ex- 

..Cu- 
îr.țele-■ poemei", sinxularâ îer.îa- 

-Ti de a dofim Locul poettor 
E.zrarmljti «j avangard.ru. o 
•u&eroife a rupturii. în htoro- 
-_ra “ocnânA Observ in troacăî 
• par*.:-uiar.xate a demersului 
rr—:e al luj A.D. Munteanu ' 
aoeov în general, al noutăților 
frapanie. a* modernității ex
prese. prețui tor de noaoonfor- 
m.Fti deschizători de drumuri, 
autorul este si el ur. noncon
formist dar eare tatr-un C. STANESCC

iEJSSW

A N. OSTROVSKIde
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Despre teatrul
cu tineri

FILM

■ •

• ir» oaro u

FURTUNA"

tură- Un șp r t ea ade--*K 
dem lr.țeiefle dk air-a-3. a a« ■ 
rituală blocbe*x*
legeriî urme aspecte ■ •
a*e lumii eoexesr.porace A D 
Muntear-j ara r.r®;- ia s 
voca. g’.siAc; rtad • 
m a Uteratixhi!. a -xx»
a poetului ’.n p-ob^erne »• r 
si Ie pun c: alt. to
literalii. E* wt
îf! «pane p*-erro g H a® to 
tul alte de—
r

De ®.U pate 
lectvrfW
anume j-kx 
literatori- _ 
autorutat e«'e 
pr*«ionafit si 
tăsim ura u 
nule Iui. da. 
mul deocooer 
peririlor r* < 
acestea nu sînt me tiv e fe a 
recunoaște păreriVr 
logica «educdxare.
termenilor. S*zt nessa 
puncte de vedere de e ț 
Indiscutabilă. Se ta»te bi 
rog: st ml ierturlor. K’-ersi 
fil~aofice. departe de a 
prt.s emdtoie ar* • am** 
decisivă. rar*» 
w. la □ mai justă a. fertiuă ■ - 
mare ia rap^r* u ^*tosa^ța 
româr.ă. cu ^5: d ric* cr; m- 
importanti ‘ v roa&ets-
pora.n: ai ei. Nu pot ’-ero uz- 
fel. peste modi' in car- A_D. 
Mur.teanu înțelege comp>x ‘z- 
tea iui G. CăLnescu. propzr.ir.-1

tulburător, sRrșitul lor e tragic, 
cu toata acestea scrii tonii laaă 
o geană de speranță prin în
suși simbolul furtunii purifica
toare Furtuna care fringe arbnri 
mai slabi sau mat tineri, dar care 
și limpezește, luminează. Cate
goric piesa lui Ostrovski, scriu 
acum peste o iută de ani, impre
sionează și astăzi. Pe scena Na
ționalului ea a foit reprezentată 
păstrind semnificațiile date de. 
autor, urmărind intențiile lui : 
denunțarea unei lumi In care 
frumusețea sentimentelor, ome
nia și libertatea nu sînt cunoscu
te ; realizarea unor tipuri repre-

La Teatrul
Național

I. L. Caragiale"
zentatîve pentru această lum® 
unde nu-și poate avea locul tra
gica eroină Catia, emoționant 
descrisă de autor. Regizorul 
George Teodorescu a lucrat cu 
matură conștiinciozitate «cest 
spectacol, masiv și dens ; el a 
subliniat critica socială ■ piesei, 
conturînd cu forță — uneori 
exagerată — cele mai multe por
tretizări. Ceea ce n-a izbutit însă 
integral George Teodorescu e«te 
atmosfera apăsătoare, care anun
ță furtuna din natură și din su
fletele oamenilor. în afară de ■- 
ceasta, decorul prea amplu des
fășurat (de Paul Bortnovski) l-a 
făcut să risipească actorii în spa
ții cîteodată prea disparate, 
îndepărtindu-ne de trăirile paiio-

rw »to-

i ’ 1

ane •

a» < •<

tulul 
unor 
zurate. Simțul critic 
țot ceea ce la alții, fie numai și 
prin motiv pictural, alunecă pa 
nesimțite în calofllie. Catargi nu 
dă definiții ale generozității. • 
pur șl simplu generos sub haina 
bonomiei șl distanței deferente. 
Catargi spune mai mult decit 
are aerul că vrea aă spună. U- 
niversul său este mal amplu de
cit lasă sâ se Înțeleagă subiec
tele pînzelor, multe dintre ele 
„motive de atelier", mereu ace
leași șl aceleași, de la an 
Clasicismul lui Catargi 
scrie de fapt unul filon 
In termenii avansați pînă 
al picturii românești 
EI are mult din sobrietatea unul 
Andreescu, din caldele transpa
rențe ale pastelurilor lui Lu- 
chian, din fragilitatea grafiei șl 
subtilitatea griurilor lui Pallady.

la an. 
se In- 
clailc, 
acum,

moderne.

l

na te ale eroilor. Cea mai buni 
iAm a. regizorului rămiue insă 
distribuția, unde au excelat două 
miri adrițe, Dina Cocea și Leo- 
poldina Bălănuță. Am avut. în 
jfirșit prilejul să vedem pe ace- 
na Naționalului o interpretare 
care dă măsura prestanței și in
teligenței caracteristice pentru 
Dina Cocea. Ea a creat impre
sionant, cu mijloace artistice si
gure, cumplitul personaj Cabano- 
v«. exponenta „dreptului fami
liar abuziv pînă dincolo de 
moarte. Leopoldina Bălănuță a 
gradat cu binecunoscuta ei sen
sibilitate, cu necontestata sa ap
titudine de tragediană rolul fru
mos al Catiei, cea care „vrea să 
zboare ca păsările, ca fluturii, să 
se desprindă de pămînt* și îă 
scape de robie. Semnalăm de 
asemenea creații valoroase, deși 
în roluri mici, ale actorilor mai 
tineri de la Național : George 
Mottoi, care l-a compus cu sub
tilitate pe Boris, tipul atft de 
skb și atit de iubit de Catfa; 
Costel Constantin, altădată as
pru, tăios, acum investind o caldă 
omenie în Tihonov, demonstrind 
deci variate posibilități ; Traian 
Stănescu, cel mai degajat, în ro
lul unui flăcău pus pe petrecere ; 
Tamara Crețtdescu, plină de 
temperament în rolul voluntarei 
Varvara; Aimăe lacobescu, o 
sprintenă Glașa.

♦
„Furtuna" de Ostrovski, spec

tacol prezentat de curind în 
premieră, a deschis — pe prima 
noastră scenă — festivalul dra
maturgiei ruse și sovietice, care 
se desfășoară în numeroase tea
tre din întreaga țară.

VIORICA TANASE8CU

C. R. CONSTANTINESCU

Ceata

I

Discutam mai 
dej dramaturgi, 
tari ■ piese eu 
tineri. Și ambii, 
de medul ia care 
gizorii fi actorii 
ceste ieste.

„Gat*, am reuuațat. ultli 
mea piesă este palițistă" 
mi-* mărturisit primul.

„Iar eu — a adăugat i 
lălăit — aici măcar au i 
la ce să reaunț. căci aa i 
scria decit uua singură..."

Tristețea Ier era justificată. 
Primului, după lungi discuții 
șl acceptări de nenumărate 
com pram lauri de distribuție, 
i-a fost jucată pi ai la urmă 
pica* de către două teatre, 
celui de-al dalie* insă, au 
l-a jucat-o nici uni. pealra 
că „nu aveau aderi tineri". 
Iar textul prevedea cel 
puțin șase actori sub 3> de 

că 
pre
lu

at ai

■lt ca 
i. «a- 
despre

am 
m

ani. In concluzie, sigur 
respectivii dramaturgi 
frră îă abordeze alte 
biecte mai sigura și cu 
puțină „bătaie de cap**.

Șl atunci dr ce »i h 
mirăm că public ui vine la 
teatru In număr mult mai 
mic deeit este Mrmnl ? De 
ce să ne mințim en gindul 
că putem jac® la infinit 
doar Nota 0 la purtare ?

Aceste întrebări mi-au fost 
trezite de vizionarea pe ecra
nul televizorului. ac«m cile va 
săptămlni, a unei piese cn și

despre tiaeri : Un tfnăr mal 
puțin furios de L D. Șerbau. 
N« er* • piesă aemafpome- 
■iiă. ■■ era aid * piesă, 
praaslă : era a piesă adevă
rată. Aateaiieă- Scrisă tu 
■ ețtetag 11 umăr de către 
□ a draaaatarg care cunoștea 
destal de băae tineretul, pro
blemele «I aspirațiile lui. Oi 
piesă rare avea i* rolul prin
cipal ■■ li o ir «oier ladră- 
gostit de a fată de pe «a"~ 
tier, fată eare plai la urată 
se indrăgasteste și ea de alt 
tiaâr «ofer, căci eroul aes- 
tm davedise că iubește nai 
mult aiaaca decit pa ea. Iar 
„la balul de simbăiă seara*" 
toți se adună — după 
a bătălie acerbă ca apele re
vărsate ale aiul fluviu — șl 
ăaaseaaă fericiți, ia salopete 
yi clame, mai mult sau mai 
puți* d*pă „aJiima modă".

Sebaslia* Papaiini, Adina 
Popescu. Uliaaa Welther, 
Rodie* Popescu, Ion Po- 
doleaa®. Vladimir Găiiaa și 
ceilalți 
fi «-sa 
raluri 
nevoie 
ri pe 
ebipat 
lâUui
I*
atmosferei, au avut un me
rit d ease bit operatorul Iosif 
Ollerer si regizoarea Ariana 
Kuaor-Stoica).

BOGDAN ULMU

tineri actori au Jucat 
JXreat cu pileere in 
cu care nu aveau 
să se familiarizeze 
care !e-au intru- 
eu siguranță fa

de L D. Șerban. 
redarea autenticității
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Tem® generoasă a luptei co
muniștilor In anii ilegalității 
inspiri cinematografiei noastre 
uM nou film „CEAȚA", realizat 
da Vladimir Popescu-Doreanu 
după un scenariu scris in cola
borare cu Alexandru Șiperco. 
Subiectul aduce pentru prima 
dată la noi unul din aspectele 
cele mai tragice ale activității 
clandestina ale unui grup de co
muniști : căutarea și găsirea 
agentului provocator al organe
lor anionesciene. Nc aflam în 
timpul dictaturii fasciste tind 
comuniștii desfășurau o castă ac
țiune de sabotare a mașinii de 
război hitleriste. în rîndurile lor 
fusese strecurat un om care tre
buia să le anihileze activitatea. 
Scenariul oferă datele unei 
confruntări extrem de interesante 
nu atit pe sondarea psihologiei 
personajelor în acțiune cit pe o 
logică a deducțiilor în fața unor 
evenimente al căror neprevăzut 
devine clar de-abia în final.

Intr-un fel filmul este o 
chetă îndelungată, efectuată 
condițiile grele ale luptei, 
aici, pe lingă interesul 
povestirea propriu-zisă,

an
in 

De 
pentru 

r_______  r ___ narațiu
nea cinematografică de tip enig- 
mistic. și interesul pentru profi
lul moral al eroilor comuniști ne- 
voiți să facă față unui climat de 
neîncredere reciprocă, capabil 
lă-i lovească mai dur șl cu mai

este 
cit

mare efect decit dușmanii fățiși, 
agenți ai poliției. Urmăriți, ei 
trebuie să se supună disciplinei 
de partid, să se izoleze, să-și in
tre rupă legăturile, să lămurească 
toate implicațiile acțiunilor lor. 
Dramatismul situației nu 
unul exterior, „fotogenic* 
unul de mare tensiune.

Din micul grup condus de un 
experimentat ilegalist, avînd la 
activul său două decenii în mun
ca de partid, cineva trădează. 
Cineva bine dirijat de poliția care 
înscenează urmăriri și descinderi 
derutante. Pînă la aflarea vino
vatului filmul nu desconspiră ni
mic, oferind premisele unui 
aprig joc al inteligenței. Dar re
gizorul Vladimir Popescu-Dorea
nu poate că s-a temut în fața 
acestei discrete fluențe narative 
și voind cu orice preț un specta
culos de suprafață a denaturat, 
din păcate, sensul, originalitatea 
subiectului adăugîndu-i dina
mismul facil al unor secvențe 
inutile. Pregenericul filmului ne 
prezintă o bătaie împrumutată 
parcă din „răfuielile" gangste- 
rești- Obsesia mașinilor negre din 
care cineva urmărește sau în care 
cineva este urmărit devine astfel 
un laitmotiv caduc nerepre- 
zentînd altceva decît o alarmantă 
paupertate estetică. întregul film 
este realizat în planuri violent 
anticinematografice, teatrale,

aminttnd de naivitățile începutu
lui artei a șaptea. Clnd vrea să 
dea nerv acțiunii regizorul ape
lează la scene tip din filmele 
polițiste de duzină. Toate acestea 
fac din „CEAȚA" un exemplu 
de ratare a unui subiect intere
sant, captivant prin miza supe
rioară a unei confruntări subtile 
de inteligență și nu printr-o cas- 
cadorie de o chinuită truculentă. 
Ratarea unui asemenea subiect, 
de o mare simplitate, însă cu atit 
mai dramatic, ni se pare că 
putea fi măcar parțial evitată.

regizorului ne 
cunoscute încă

Posibilitățile 
erau îndeajuns 
de la „Runda a 6-a“ și „Am
prenta1* iar confirmarea de față 
e regretabilă doar pentru că de 
data aceasta inabilitatea cineas
tului a anulat calitățile subiectu
lui datorat lui Alexandru Șiperco, 
scriitor aflat la primul său con
tact cu cinematografia.

Intr-o viziune regizorală lipsită 
de prea clare criterii, distribuția 
filmului : Toma Dimitriu, Adela 
Mărculescu, Emeric Schaffer, 
Marin Rotaru, Litiu Ciulei, Mir
cea Anghelescu, Vladimir Găitan 
n-a avut decit șansa de a se des
curca pe cont propriu. Ceea ce 
și se întâmplă, cu rezultate pe 
măsura experienței cinematogra
fice a fiecăruia.

TUDOR STANESCU

/

•». CEATA c rulează la Gloria (orele 
• ; 11,15; 13.30; II; 18,11: ae.Sfl),
Flamura (orele 8; 11.15; A3.3C: 
II: 11,15: 90,30).

EOLOMEA c rulează la Cantral 
(orela 9,30; U; 15: 17,91; 10,11),

DRUMURILE BĂRBAȚILOR: ru
lează la Lumina (orela •; 11,15; 
13,30; 18,30; 20,41).

CIND LEGENDELE MOR T ru
lează la Scala (orele 8,30; 11; 13.30; 
II; 18,30; 21), București (orele 9: 
11,11; 13.30; 18,30; 18,41; 31). Sta
dionul Dlnamo (ora 20), Grădina 
București (ora 30).

CLASA MUNCITOARE MERGE 
»N paradis e rulează la Capitol 
(orele 9; 11,15; 13,39: 16: îs.so; 2S). 
Grădina Capitel (ora 90).

CTPRIAN PORUMBESCU C FU- 
]a®2ă la Patria (orele 10; 12,30; 17; 
sa.so).

PE ARIPILE VÎNTULUI 1 ru
lează îs Lueeafănil (erele îfi; K.30; 
11). Festival (orala 9.30; 14; 18,45; 
Favorit (orala 10; 14,30; H). Gră

dina Festival (ora M), Grădina 
Luceafărul (ora 90).

VERONICA : rulează la Doina 
(orela 9.30: 11,30; 13,M; 16; 18;
20.15), Giulești (orele 19; 18; 20),
Miorița (orele •; 11.ii; 13,30; 11,45; 
II; 20.15).

ODISEEA GENERALULUI JOSE.* 
rulează la Timpuri Noi (orele O'
ll In continuare) Program de do
cumentare (ora 20,15).

FATA BATRINA : rulează la 
Excelsior (orale 9: 11.15; 13,31; 14; 
11,11; 20,30), Grădina Select
(ora 2»).

ACEA PISICA BLESTEMATA 1 
rulează Ia Melodia (orele 9; 11,15; 
13,21; 11; 18.30; 20,45), Modern co
rela 8.49; 11; 13,38; 16; 18,30; 20.45), 
Arenele Romane (ora Ifl), Grădina 
Modern (ora 20).

ADIO. PETERSBURG î rulează 
la Popular (orele 15,30; 18; 20,19).

aRABrri APUSUL SOARELUI t 
rulează la Buzești (orele 9; 12.30; 
ll; 18,30), Tomis (orele 9.30: 12.30; 
11: 19,19), Grădina Buzeștl (ora 
21). Grădina Tomle (ora 20).

FRONTUL NOMAD ! rulează ia 
Rahova (orele 19,30; 18; 20,15).

CE SE TN’TÎMPLA. DOCTORE’ t 
rulează Ia Grivița (orela 9; 11,15;
13,M; 11; 11,18; 30,30),

NIGRA ȘI ALIGRU — ora 17; 
(Sala Academia) : UN BAIAT IS
TEȚ ȘI UN REGE NATAFLET — 
orele 15 și 17; Ansamblul ..Rap
sodia Romfină" : PE PLAIURILE 
MIORIȚEI — ora 19,30.

NEAMUL 5OÎMĂRESTILOR l 
rulează la Progresul (orele 15,3»; 
19).

NICI UN MOMENT DE PLICTI
SEALA î rulează la Dacia (orele 
9; 11,15; 13.39; 18; 11,15; 29.30), Flo- 
reasca (orele 15,30; 18: 20.36).

RAPORTUL AGENTULUI 31 î 
rulează la Munca (orele 15,36; 18; 
20.15).

DRUMUL SPRE VEST : rulează 
la înfrățirea (orrle 11.31; 18; 31,15).

IAKOV BOGOMOLOV 1 rulează 
la Moșilor (orele 15.31; 18; 26.19).

TARA SALBAT1CA : rulează la 
Bucegi (orele 19,30; 18: 21.31). Dru
mul Sării (orele 19.38; 11; 20,11). 
Grădina Bucegi (ora 11).

LUPUL MARILOR 1 RĂZBUNA
REA : rulează la Cotrocenl (orele 
19,30: 18).

ATENTATUL 1 rulează la Ura

(orele 19.31: U; 29.M)( GrăcLna 
Lira (ora 21).

ZESTREA : rulează la Unirea 
(orele 15.36; II; 96,15). Gridina U- 
nlrea (ora 2S.15).

COWBOY : rulează la Ferentari 
(orela 15.36; II; 96.15). Grădina 
Vîtan (ora 20).

TECUMSEH : rulează la Cosmos 
(orele 15,36; II: 26.15); Arta (orele 
15,36; II; 26,15), Grădina Arta 
(ora 26).

ORGANIZAȚIA : rulează la Pa
cea (orele 15.43 : 11 ; 26,19). Grădi
na Moșilor (ora M).

O ANCHETĂ DIFICILĂ 1 rulea
ză la vitan (orele 15.30; Îl; 20.19).

MISTERUL DIN INSULA BLA- 
FE : rulează la Volga «orele I; 
11.15; 13.36: 13.45: II; 20.19).

EU NU VĂD. TU NU VOR
BEȘTI, EL NU AUDE i rulează la

Viitorul (orele 15.30; II: 20.19).
O FLOARE ȘI DOI GRĂDI

NARI : rulează la Aurora (orele 
f; 12: 16: 11), Grădina Aurora 
(ora 11.36).

Opera RomănI : FRUMOASA 
DIN PĂDUREA ADORMITA — ora 
10.36; Teatrul de Operetă : CON
TELE DE LUXEMBURG — ora 
19.30: Teatru] Național „I. L. Ca- 
ragiale" (Sala Comedia) : DULCEA 
PASARE A TINEREȚII — ora 20; 
(Sala Studio) : DESPRE UNELE 
LIPSURI, NEAJUNSURI ȘI DEFI
CIENTE IN DOMENIUL DRAGOS

TEI — ora 20; Teatrul „Lucia 
Sturdza Bulandra" (Schitu M6gu- 
reanu) : VALENTIN ȘI VALENTI
NA — ora 20; Teatrul „C. I. Not- 
tara" (Sala Magheru) : OMUL 
CARE... — ora 10,30; Teatrul de 
Comedie : PREȘUL — era 20; Tea
trul de Stat din Pitești (la Teatrul 
Mic) : STILPII SOCIETĂȚII — ora 
19.30: Teatrul Giulești : COMEDIE 
CU OLTENI — ora 19.30; Teatrul 
„Ion Vasilescu" : MITICA PO
PESCU — ora 19,30: Teatrul „C. 
Tănase" (Sala Savoy) : REVISTA 
ARE CUVÎNTUL — ora 19.30: 
(Sala Victoria) : TRASNTTUL MEU 
DRAG — ora 19;30; (la Sala Pa
latului) : JOS PALARIA — ora 
19,30; Teatrul „Ion Creangă :
CELE DOUĂSPREZECE LUNI
ALE ANULUI — ora 10; Teatrul 
..Țăndărică" (Bala Victoria) : NI-
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PROGRAMUL I

9,00 Curs de limba franceză. 9.30 
Prietenii Iul Așchiuțfi. 10.00 Telex. 
10,05 Program de muzică popu
lară.

In jurul orei 10,30 — Trans
misiune directă de la Blaj, de 
la adunarea populară organi
zată pe Cimpia Libertății eu 
prilejul împlinirii a 125 de ani 
de Ia Revoluția din 1141 la 
Transilvania.

16.00—17,00 Teleșcoală : Fizică : 
Matematici ; Filozofie. 17,36 Emi

siune în limba maghiară. li .73 
Telex. 18,40 Univers beethovenian. 
19,05 Artfl plastică- 18.36 Tele
jurnal. 20,13 Cintecul săptăminil l 
„Tara mea" de Icn Sta văr. 20.26 
„Omul de lingă tine". 20.35 Comici 
vestiți ai ecranului : Charhe 
Chaplin. 21 25 Tinerii despre el 
înșiși. ..Acei elevi minunat* 
uzina lor". Nuntă utecistl la 
Curlișofira. 2».55 Imagini din Nor
vegia. 22.15 24 de ore. 22,45 Lu
mea de mline.

PROGRAMUL II

17.36 Agenda. 17 46 Pagini tri- 
zicale de mare popu'an:ate d?n 
opere- 18.16 F-ir; «ertal pentru 
neret ■ ..Tunelul t® ca
Mun’■•■tea nde b-i- j-
reateanuVj!. IS X T-ie . n«’ ît :5 
ConerTfuI a
Radf«tor-rtnar^. D-‘o- Vscis.-. 
<rteaie*k «ÎL 5 Cei. X o*, aci). Z 
— 15 Teaxru : .tot- _• de
Stefa? - Mar-

S-a-a C~~a Eroc-
• - 5**'a sas. Cor.s'.anua

Garițâ.

avangard.ru
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TELEGRAME
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste Româ

nia, NICOLAE CEAUȘESCU, a primit din partea Recelui Lao- 
sului, SRI SAVANG VATTHANA, următoarea telegramă :

Mulțumesc călduros Excelenței Voastre pentru felicitările și 
urările pe care ați binevoit a le adresa poporului laoțian si mie 
personal cu ocazia sărbătorii naționale a Regatului Laos.

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste 
România, NICOLAE CEAUȘESCU, a trimis Maiestății Sale 
Regelui OLAV AL V-lea al Norvegiei următoarea telegramă :

Aniversarea Zilei naționale a Norvegiei îmi oferă plăcutul 
prilej de a vă adresa cordiale felicitări și cele mai bune urări 
de fericire personală, de pace și prosperitate pentru poporul 
norvegian.

Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste 
România, ION GHEORGHE MAURER, a trimis primului mi
nistru al Norvegiei, LARS KORVALD, următoarea telegramă :

Vă rog să primiți, Excelență, calde felicitări și cele mai bune 
urări cu ocazia Zilei naționale a Norvegiei.

Tovarășul Virgil Trofin, vi
cepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, a primit miercuri la 
amiază delegația Institutului de 
cercetări pentru comerțul inte
rior din Cuba, condusă de Eu
genio Rodriguez Balari, direc
torul institutului, care se află 
în țara noastră pentru schimb 
de experiență și documentare.

Vizita delegației Uniunii Tineretului
Muncitor Socialist din R.P.D. Coreeană

Primire la C.
Tovarășul Iile Verdeț,

bru al Comitetului Execu
tivi! al Prezidiului Permanent 
nl—'C.C. al P.C.R., prim-vi- 
cep-eședi—ti al Consiliului 
de Miniștri, a primit,
miercuri după-amiază. dele
gația Uniunii Tineretului Mun
citor Socialist (U.T.M.S.) din 
R.P.D. Coreeană, condusă de 
tovarășul Li long Bok. pre
ședintele Comitetului Central al 
U.T.M.S., care, la invitația C.C.

Mitingul tineretului din Capitala
Ieri după-amiază, la Muzeul 

de istorie a Pariidiriul Comu
nist, a mișcării revoluționare și 
democratice din România a a
vut loc un miting de prietenie 
și solid«aritate cu tineretul co
reean, prilejuit de prezența in 
țara noastră a delegației Uni
unii Tineretului Muncitor So
cialist din Republica Populară 
Democrată Coreeană, condusă 
de tovarășul Li long Bok, pre
ședintele Comitetului Central 
al. U.T.M.S.

Au participat numeroși tineri 
muncitori, elevi și studenți din 
municipiul București. A fost de 
față Li Ho Zang, însărcinat cu 
afaceri a.i. al R.P.D. Coreene 
la București.

Mitingul a fost deschis de 
tovarășul George Ghenoiu, prim 
secretar al Comitetului muni
cipal București al U.T.C., după 
care a luat cuvîntul tovarășul 
Li long Bok, președintele C C. 
al U.T.M.S. Vorbitorul a expri
mat sentimentele de deosebită 
satisfacție ale delegației 
U.T.M.S. pentru întilnirea eu 
reprezentanții tineretului bucu- 
reștean, mulțumirile profunde 
pentru primirea frățească de 
care s-au bucurat în România 
solii tineretului coreean. Pre
ședintele C.C. al U.T.M.S. a 
transmis un salut călduros din 
partea membrilor organizației, 
a întregului tineret al R.P.D. 
Coreene, tinerei generații a 
României socialiste. Oaspetele 
a subliniat că vizita pe care au

FOTBA^L xxiv - în limitele previzibilului
Diagrama

etapei
S.c. BACAU — F.C. ARGEȘ 

2—1 (0—1). Autorii golurilor : 
Enescu (min. 60) și Mioc (min. 
78) — pe-Iru gazde. Roșu (min. 
34) — pe-tru oaspeți.

LNTV. CRAIOVA — SPOR
TUL STUDENȚESC 4—1 (1—0). 
Ao mar^^t : Țarălungă (min. 
30), Oblemenao (min. 67 și 85), 

* Marcu (min. 68) respectiv Sa- 
meș (min. 71) — autogol.

U.T.A. — C.F.R. CLUJ 3—0 
(2—0). Ku- (min. 5), Domide 
(min. 42) și Broșovschi (min. 62) 
au înscris golurile ichipii ară- 
di-e.

DINAMO — A.S.A. TG. MU
REȘ 2—0 (1—0). PuBc-ele for
mației bucu-lșIl-e au fost rm- 
lizaLe de Cosma (min. '40) și 
Lucesc* (min. 69).

RAPID — F.C. CONSTANȚA 
2—1 (0—0). Oaspeții au deschis 
scorul în min. 62, cînd Răduca- 
nu s-a lăsat păcălit de un șut 
al lui Oprea, iar bucurișLi-ii 
au egala- în mi-. 76 pri- Ma
rin S-elian și au înscris golul 
vIcIo-IiI în min. 89 prin Neagu.

PETROLUL — C.S.M. REȘI
ȚA 1—0 (0—0). Si-gurul gol al 
partidii este „opera" fundașu
lui ri$itiam Kafka care, în mi-. 
74, a trimis mingea în propria-i 
poartă.

„U" CLUJ — STEAUA 0—0. 
S-ude-ții au dominat, ao avu- 
i-iția-iva, au jucat — u-io-1 — 
au fundașii pe ll-ia de cibL-u, 
dar -u âu reușit să fructifice 
nici una dl- ocaziile avute la 
poarta excelentului Haldo.

STEAGUL ROȘU — JIUL 
1—0 (0—0). Pescaru a -ra-sfor- 
maL în min. 67 o lovitură de 
la U m., dictată ca u-mn-l a 
faultului comis în careu de 
Tonca asupra lui Balin-.

în cadrul întrevederii au fost 
abordate probleme privind ex
periența țării noastre in cerce
tarea cererii populației, dezvol
tarea bazei materiale a comer
țului, precum și schimbul de 
informații și colaborarea fn do
meniul comerțului dintre 
România și Cuba.

C a/ P. C. R.
al U.T C, face o vizită In țara 
noastră.

A luat parte tovarășul Ion 
Traian Șiefă—escu, prim-seiri- 
tar al C.C. al U.T.C.. ministru 
pentru problemele tineretului

A fost prezent Li Ho Ea—g, 
însărcinat cu afaceri nd-interim 
al R.P.D. Coreene la București.

întilnirea s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă calda, priete
nească.

făcut-o a reprezenta: o rac?- 
buție la ndl—iirea pretins©* 0 
colaborării dintre cile
organizații, dintre ti-iritul țâ
rilor noastre. SInum pe deplin 
sntisfăcuți de rezultatele vizitei 
— a arătat Li long Bok. In 
continuare vorbitorul a expri
mat sentimente de prețuire a 
muncii poporului român sub 
conducerea Partidului Comunist 
Român, a tovarășului Nicolae 
Ceaușisao, pentru- -făurirea so
cietății socialiste multilateral
dezvoltate, contribuției pe care 
generația -î-ă-ă o aduce la În
deplinirea sarcinilor trasate de 
partid.

Vorbitorul a arătat că po
porul și tineretul coreean sub 
conducerea Partidului Muncii 
din Coreea. în frunte cu tova
rășul Klm Ir Sen, a reușit să 
transforme țara Intr-un stat 
socialist dezvoltat, cu o econo
mie de sine stătătoare, care ob
ține mari și importante victo
rii. La aceste realizări genera
ția tînără aduce un valoros 
aport. Oaspetele s-a referit pe 
larg la eforturile pe care 
R.P.D. Coreeană le depune pen
tru o largă colaborare între 
nord și sud, pentru realizarea 
aspirațiilor poporului coreean 
de unificare pașnică și indepen
dentă a patriei sale. Unificarea 
pașnică și independentă a Co
reei nu se poate realiza fără 
încetarea amestecului din afară 
în treburile interne ale poporu
lui coreean.

O etapă mai mult calmă deci- 
fur-o-oasă, ao rlZUltaIl scon- 
tnIe, fără -lcl o surpriză, nici 
măcar pe-Iru culnnri. Liniștea 
dinal-tea furtunii ? MicIu-IIi, 
etapa în sine, a avu- ceva din 
i-cărcaturn partidei decisive 
din 27 mai, contînd pe-Iru pre- 
llmlnnrlill C.M. de fotbal.

Intr-un meci — prolog a! 
e-apel — lăudabile efortul și 
grija Televiziunii de a găsi so
luții plauzibile pentru iubitorii 
fotbalului — Rapidul a înlll-lt 
echipa din Const-^nța, asupra 
căreia î- ultimii ani are un 
asclndiB- în palmares, deși no 
de puți-e ori, cnnstănținll, din 
2 întîl-l-l au coles, e drept mai 
demot. cî-e 3 sau chiar 4 puncte. 
Dar parcă vic-orla aceasta a ve
nii greu, chlnui-or. Meciul a 
fos- de o factură modestă, s--a 
desfășurat sub semnul unul vi
zibil echilibru, rezultat dlnir-o 
ușoară domina-l Il-ltorlala a 
gazdelor și din contraatacurile 
extrem de periculoase ale oas
peților. Pî-ă î- minutul 76 re- 
zul-atul a fost favorabil con- 
siă-țenilor prin golul înscris de 
Oprea. Nici lor nu le venea să 
creadă în pirspicIlvn victnrili. 
ceea ce ar fl ml-ecut propriul 
p-oIic- în viziunea că-uia era 
doar un d-aw, ii-dință expri
mată de ma-lira de joa, au 
un vădit accent Pe apăra- 
ri. Dar n-Iri-nți di eufo
ria unui -izul-at în favoarea lor, 
au uitat armele co cari să-și 
mențină zest-ia minimă, și, 
asifil, și-au văzu- visurile spul
berate. Rizul-atul isti echita
bil fii și numai dacă ne gin- 
dlm că învl-gain-lln- le-a fosi 
refuzai di căt-i arbitrul Ion 
Ros din Tg. Mureș un penalty 
(mino-ol 30 fault asupra lui 
Mari- SLelian) și aă golul con- 
stănținllor este maj mul- opera 
lui... Răducano cari. plonjînd 
nia-eni. nico-cent-at șl prea 
sigur de sini, cum i se î-lîm- 
plă oniorl, a lăsat să --lnca 
balonul pe sub el aa la un meci 
de a-iri-ami-i. Marin Stella— 
șl Neagu au reparat greșeala, 
readucînd bucuria in inimili 
suporiirllor care au înfruntat

Tovarășul Dumitru Popescu, 
membru al Comitetolol Execu
tiv, secretar al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Ro
mân. președintele Consiliului 
Culturii și Educației Socialiste, 
a primit, miercuri după-amiază, 
delegația de oameni de teatru 
din U.R.S.S., condusă de Iuri 
Niklforovlil Eicinko, ministrul 
culturii al R.S.S. - Ucrainene, 
care participă la Festivalul dra
maturgiei ruse și sovietice. Au 
fost discutate aspecte a’e dez- 
voliă-il culturii și artelor fn 
România și Uniunea Sovietică, 
precum și ale colaborării cultu
rale multilaterale româ—o-so- 
vîitiii.

La întll—iria care s-a desfă
șurat într-o atmosferă cordială, 
tovărășească au participat Ion 
Dodu Bălan și loan Jinga. vice
președinți ai Consiliului Cultu
rii și Educației Socialiste.

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

Membrii delegației culturale 
din U.R.S.S.. prezenți la Festi
valul dramaturgiei ruse și so
vietice desfășurat in țara noas
tră. s-au întilnit miercuri. la 
sediul Asociației oamenilor de 
artă din instituțiile teatrale și 
muzicale, cu dramaturgi, regi
zori, actori, critici de teatru 
bucuriș-inl.

După cuvîntul de salut, rostit 
de artista emerită Dina Cocea, 
vicepreședinte al A.T.M., au 
maj luat cuvîntul conducătorul 
delegației culturale sovietice. I. 
N. Elcenko, ministrul culturii 
al R.S.S. Ucrainene, și Ion Dodu 
Bălan, vicepreședinte al Consi
liului Culturii și Educației So
cialiste.

Prised --i* CC al UTALS. 

'udari’ar-ea sa mllitantă (u as
pirațiile drepte nli p^p^jî^; 
coreean și a reafirma: -dori-țn 
de a dezvolta în continuare le
găturile de frățească colabora
re dintre Uniunea Tineretului 
Muncitor S:rialis| din R-P.D 
CorCTam - și Uniunea Tineretu
lui Comunist din R-o-î-^

A luat apoi corî-tul tovară
șul Ion Traian Ș*ifăniscu. prim 
secretar al C.C. al U.T.C.. mi
nistru pentru probleme'ii tine
retului care, în — imili Comite
tului Centra! al Uniunii Tine
retului Comunist, al Întregului 
tineret din patria noastră, a 
transmis un salut de prietenii 
și solidaritate internaționaliști 
tineretului coreean.

„Vizita pe care o întreprinde 
în țara noastră delegația 
U.T.M.S. din R.P.D. Coreeană 
— a arătat vorbitorul — se în
scrie în contextul general al le
găturilor de prietenie și solida
ritate militantă ce unesc Par
tidul Comunist Român și Par
tidul Muncii din Coreea, po
poarele român și coreean, le
gături bazate pe fundamentul 
trainic al principiilor marxism- 
lenlnlsmolui și internaționalis
mului proletar".

Evocî—d vizita întreprinsă în 
anul 1971 în R.P.D. Coreeană 
de o delegație de partid și gu- 

au stoicism rafalele ploii real. 
Evoluția de ieri a Rapidului 
nu a fost însă nici măcar o co
pie ștearsă a celei de duminică 
din partida cu Dinamo. Piniru 
F. C. Constanța situația devine 
crl-ică.

Dincolo de a^litaiea p-ica-ă a 
partidei ar mal fi de criticat 
jocul de o duritati excesivă 
p-acilcat de mulți dinire compo- 
nințll ambilor formații, protis- 
tile șl -eșl-lle insoli-ti care au 
avut drept consecință ellmlna- 
-ia lui Marin Stellan șl împăr- 
țiria cîtorva aver-ismi-ie de 
către arbiirul partidei șl el cam 
inegal I- jodica-ia siiunțliln-. 
Prima repriză s-a î-chilai au 
un fault bruial șl un accldin- 
(Torcu), iar a dooa a început 
ao un alt faol-, un al- acc-di-t, 
în urma căruia portarul Șiefă- 
nisau a fos- nevoi- să Dă-ăsias- 
că Lerinol. Este rigreiabil și

CLASAMENT
Univ. Craiova 24 12 8 4 40—28 32
Dinamo 24 13 4 7 34—2.5 30
C.F.R. Cluj 24 9 1! 5 27—22 28
F. C. Argeș 24 11 5 8 36—22 27
Steaua 24 9 9 6 30—18 27
S C. Bacău 24 19 7 7 26—28 27
Petrolul 24 9 7 8 18—22 25
steagul roșu 24 8 7 9 30—18 23
Rapid 24 7 9 8 25—22 23
Jiul 24 9 5 10 32—33 23
C.S.M. Reșița 24 6 9 9 25—31 21
U.T.A. 24 6 9 9 24—31 2J
„U“ Cluj 24 7 7 10 21—35 21
F.C. Constanta 24 6 7 11 21—29 19
A.S.A. Tg. M. 24 9 1 14 28—38 18
Sp. Studențesc 24 4 10 10 24—41 18

Etapa viitoare
(duminica, 3 iunie)

Sportul Studențesc — F. C. Ar
geș (0—1), A.S.A. Tg. Mureș — 
S. C. Bacău (0—1), F. C. Constan
ța— „U“ Cluj (0—1), Steaua — 
Universitatea Craiova (0—0), C.F.R. 
Cluj — Steagul roșu Brașov (0—2), 
C.S.M. Reșița — Dinamo (0—2). 
U.T. Arad — Petrolul (0—1) și 
Jiul - Rapid (1—4).

în paranteze, amintim rezultate
le tehnice din toamnă.

Plenara Comitetului
Național Român - U. N. I. C. E. F.

Ieri a avut loc la Palatul Pio
nierilor din București plenara 
Comitetului Național Român 
pentru U.N.I.C.E.F. în ordinea 
de zi s-au înscris discuțiile re
feritoare la activitatea Comite
tului pentru promovarea în rln- 
durile tinerei generații a ideilor 
păcii, prieteniei, respectului re
ciproc și înțelegerii între po
poare precum și alegerea dele
gației care va participa intre 
21—25 mai la cea de a 19-a 
reuniune a comitetelor nation 3- 
le europene pentru U.N.I.C.E.F. 
de la Haga. Cu acest prilej a 
fost adoptat și .planul de mă
suri în vederea sărbătoririi Zilei 
de 1 Iunie. Ziua Internațională 
a Copilului. Antrenați de Orga
nizația pionierilor și de Comite
tul Național Român U.N.I.C.E.F.. 
copiii din toate județele țârii 
participă cu entuziasm la 
strlngerea de fonduri pentru 
U.N.I.C.E.F.

Activitatea de strlngere și

Miercuri a fost semnat la 
București Planul de colaborare 
științifică pe perioada 1973— 
1975 intre Academia Republicii 
Socialiste România. Academia 
de științe sociale și politice și 
Academia cehoslovacă de ștințe.

^e~"«re-ta’â eecdusÂ
de TorazâgaZ Niroâae Cr—ierrxk 
ca &sd aa moaess de serai

-o .a -i-aț|._>sr a—
c-^'e, ^variw Ion Troian
Șiifănisao a reafirmat șl cu a- 
list prilej solidaritatea deplină 
$: sprijinul față de aspirațiile 
jigliimi ale- -i—i-eiului șj po- 
porulr.. «-rmima.d de'a trăi ta 

tr-o patrii unită și p-osoi-ă, 
exnrimi-d io-r-r-nn-ea m lup
ta dusă de-a lungul anilor pe-- 
îr^u. îrfăp-wiria unității —ațiur . î 

oune va ft îr.cu—ată de

Duuă ce s-a referit '.a pre
ocupările nc-unle ale tinerilor 
din România, la activitatea lor 
integrată in itor-urile Întregii 
națiuni, sub c d cerea parti
dului, pentru făurirea societă
ții socialiste ^muliila-irml dez- 
.nl-aie, tovarășul Ion Train — 
Ștefăr.isiu a spus ia încheiere: 
..Vizita î- țara noaaLră a diii- 
gațlei U-lo—li Tineretului Mun- 
ai-or Socialist din R.P.D. Co- 
reea-ă a oferit poxibllita-en re
alizării unor discuții fructuoa
se, a u-or largi schimburi de 
informații și experii-ti privind 
ncilvițaiia celor două organiza
ții. Prin desfășuraria și rizul- 
iaiili sale, vizita se înscrie ca 
un moment de seamă -n dez
voltarea relațiilor dintre Unlo- 

de condamna- că unii jucător! 
uită a-ît de ușor o-a din obli
gațiile suprimi ale disputei 
sportivi: past-n-ln, nial-erat, a 
spiritului de fair play.

Cealaltă pro-agonistă a spec
tacolului fotbalistic de dumi
nică, Dinamo, n-a strălucit nici 
ea în partida de liri împotriva 
unii echipe — A.S.A. Tg. Mu
reș — care a devenit din ce in 
ce mal resimnată în meciurile 
pe care le susține în deplasare. 
Singura surpriză furnizată de 
acesi meci esie absența din 
formația dlnamovistă a l-iirnn- 
țlnnalolol Dinu.

Surprl-zatna-i vlatn-ln la 
scor a echipei U.T.A., care a di
bui- mal mult deal- a jucai in 
acesi camplo-at șl î-f-î-giria 
fă-ă drept de apel a celei mai 
în formă echipe, C.F.R. Cluj. 
Cu aceasta consemnăm un fap- 
inedlt, poate singurul, al eta- 
pil: liri, uliimile tril echipe 
care no cunoscusi-ă înfrîngeria 
în riiur, au cedat în meciurile 
susținute în deplasare. Li-am 
numit pe C.F.R. Cluj. F.C. Ar
geș și Sportul studențesc. Ul
tima suferind șl ea o înf-înge-i 
la scor în fața unor adversari 
se-oșl de glorie care, au fiece 
itapă, împrumută Lot mai mult 
chipul campionilor. pregătind, 
astfel, marele ^rnaval din Ce- 
iniln Băniei.

Dar pînă atunci mal este. 
Campionatol, deocamdată, se 
întrerupe, în vederea pregătiri
lor ichlpil naționale peniru me
ciul co R.D. Gi-mană din 27 
mal, aînd tricolorii irebule să 
dea măsura maximă a posibili- 
iățllor, aslgurindo-șl printr-un 
-izulLai favorabil asci-siu-ia 
-iîni-i-uptă în cursa califică
rii piniru tur-iul final al C.M. 
de fotbal. Piniru această pirfor- 
manță se cere calm, eforturi 
conjugate, dăruiri, o înaltă răs
pundere sportivă șl civică din 
partia jucătorilor, ant-lBn-lln-, 
a cilorlalți factori aare concură, 
inir-u- fel sao aliul, la prigă- 
tiria peniru această importantă 
co-f-unta-e.

V. CABULEA 

realizare a fondurilor se împle
tește cu acțiunile cu un pro
nunțat caracter educativ. Intre 
aceste acțiuni amintim : î—tll- 
nlrl cu personalități ale vieții 
politice, culturale, serbări, spec
tacole și expoziții în care cercu
rile de Pictură și desen vor a- 
bordn teme privind viața copii
lor din diferite zone ale lumii, 
prietenia între tî-ă-a gene
rație de pretutindeni, rolul 
U.N.I.C.E.F.: va fi intensificat 
schimbul de corespondență cu 
copiii din alte țâri: stațiile de 
emisie și recepție aie palatului 
și casele pionierilor vor trans
mite mesaje de pace și priete
nie copiilor radioamatori din 
alte țări ; copiii din țara noas
tră vor lua parte la un concurs 
internațional de desene inițiat 
de Comitetul Român de pregă
tire a Festivalului de la Haga.

ELENA RUBELI

Miercuri după-nmlază. a sosit 
la București Maati Jorio, am
basadorul extraordinar și ple
nipotențiar al Regatului Maroc 
în Republica Socialistă Româ
nia.

k- T-a.ere: uh* Comu-ist si 
L râo-^a Ti-e-etului Munc-to- 
risti Sccahst, di-tre tineretul 
țările- noas-re*.

N_Bierc<:i tl-i-f bocoreșieni 
prezenți la mi-i-g au aclamat 
pe solii tlneritului coreean, au 
manifesta: au deosebim căldu
ră pentru prietenia româno- 
MTVWX

•
î— cminunrea vizi-ei, naspe 

ții co-iini au avut o convorbi
re la Consiliu! Național al Or
ganizației Pionierilor. De ase
menea. dilig-ațin a vizitat Mu
zeul di istorii a partidului co
munist. a mișcă!- -evoloțion.n- 
re și demorrntlie din Româ—la 
precum și Muzeul de i*-n-ie n 
României.

I- cursul zilei de ieri au con
tinuat in CC. ..al U.T.C. convor- 
b-riie dintre delegațiile U—fu—ll 
Ti.—intulai Muncita Socialist 
d_n R-P.D. Coreea—ă si Uniuni! 
Tineretului Comunist ffln Ro^>â- 
nia.

S.himb-ul de păreri desfășu
ra: intr-o atmosferă prieteneas
că. a reliefat dorința celor două 
o-ganirnțil de a dezvolta și 
ix-indi tn co-tinoare legăturili 
de colabora—i Ia sp^-l-ul rela
țiilor frățești. de aol^^-i-a-e 
—•La-Lă care unesc pnoon-ili 
român si coreean. Limretol ce
lor două țări.

GH. 8PRINTEBOIE

• Victoria l- itapa a Vl-a a 
„Cursil păcii" a revenii rutiiru- 
lul sovietic Valeri Llhaciov. care
1- a întrecut la sprintul final pe 
francezul Jian Louis Bangui 1- 
laume, și pe cehoslovacul An
tonin Bartonlaik. Toți irel au 
fost a-o-meirați pe distanța de 
151 km cu timpol de 3h 38'42”. 
Pe locol patru a fost clasat ro
mânul Teodor Vaslle.

Astăzi se desfășoară etapa a 
7-a pe traseul C-acovla—Klelce 
(118 km).

• „Cupa Cupelor" la fotbal 
a fost cîștlgaiă î- acist an de 
formația linllnnă A.C. Milan, 
î- finala competiției, dispu-a^ 
la Salo-ia î- prizi-ță a oes-i 
45 Q00 de spectatori, fotbaliștii 
de la A.C. Milan au învins ra 
scorul de 1—0 (1—0) formația 
engleză Leeds United. Golul 
vlc-orlil a fos- marcat in mi
nutul 4 de Chiarugl.

• Echipa de fo-bal a R.D. 
Girmani a susținui la Karl 
Marx Siadt un meci de verifi
care cu formația Ungarlil. Fot
baliștii dl- R.D. Germană ao 
obținui victoria cu scorol de
2- 1 (1-1).

• în urma -izultaielor î-ri- 
glstrati în cele iril competiții 
ciclis-e clasice i „Turul Spani
ei", „Turul Romandiii" și cursa 
de ia Dunkirqui, în clăsamen* 
-ui „Trofeului Super P-isilgi- 
Pirnod" ao-duce campionul bel
gian Eddy Merckx, au 260 de 
poBi-e.

Solemnitatea inminării
unor înalte decorații

(Urmare din pag. I) 

sirulri a socialismului șl aon- 
trlbuția adusă la dezvolta-ia 
Uzinei de pompe. si-u-garului 
Ioniță T. Marin l-au fos- con
ferite titlul de „Erou al Muncii 
Socialiste" șl medalia de aur 
„Secera șl Cioianul".

De la aceiași întreo-l-di-i, 
ing. Dlmitrle Grecov a fos- 
dlstins co Ordinul Stiaua Re
publicii Socialiste România, 
clasa a II-a, ia-r tovarășii 
Ghiorghi V. Codln, sudor, Ion 
C. Dumitrescu, lăiă-uș. Con- 
sta-il- V. Matachi, iur-ător, 
Dumitru V Musai, maistru 
iu-năior, Euge- Tlbirlu loan 
L. Za-auta, i-gini-, au fost 
distinși au Ordinul Muncii cla
sa a Il-a.

De nsemlnen, prin diirei aii 
Consiliului de Stai au mai fost 
conferiți 31 de ordine și 80 de 
medalii unor muncitori, mai
ștri. tihniiiini, ingineri, econo
miști și fu-cțlo-a-l de la Uzi
na de pompe-Bucuriș-i.

îniripri-dirll poligrafice
„Fabrica de timbre" l-a fos- 
confe-lț Ordinul Muncii ilasa I, 
peniru contribuția adusă la 
dezvoltarea indus-riil poligrafi
ce și partlclpa-ia activă a '*o- 
lecilvului său la opi-a de con
struiri a socialismului, iu pri
lejul a-lvi-să-ll a 100 di ani 
de la î-ființari.

De la aiiastă î-triprl-dire, 
pentru mirlii dioseblie în 
muncă. au prilejul ie-tl-n-ulul 
fabricii, au fost distinși cu 
Ordinul Muncii clasa a II-a to
varășii Ion Gh. Du—it-a-a, 
specialist gravor. Elena E. Ior
dan, direaior, Illi R. Nliolae, 
specialist anrndnr. De asemi- 
nia. prin decret al Consiliului 
de S-a- au mal fost conferiți 
12 ordini șl 42 de medalii u
nOr munal-orl, maiștri, Leh-iil- 
enl. ingini-i șl functionarl dl— 
ladrol î-țreprlndiril poligrafi
ce „Fabrica de -imbre".

Cu prilejul n-lve-sarll a 75 
de ani de exlsie-ță a î-văță- 
mî—iulul superior di nrhitelțu- 
ră. pentru contribuția adusă la 
formarea soeii^ll$tllo- șl la 
dezvolLa-ea șiolli naționale de 
arhlteciură. InsilLuiului de ar- 
hi-ec-ură „Io— Ml—iu" dl— 
București l-a fost conferit Or- 
di—ul Muncii clasa I.

Cu același prllij, pentru î—- 
delj—gaLă și rodnică m-lvitate 
didac-lcă. siila.țiSiă. p-ac-iiă si 
ed u iari.ă. orifewr^Cnr univer
sitari Ml.-iea A. Aiifan-i și 
Gri-o-e G Io-escu Ie-a for: 
^nferii - ț! J de JPr-f-^^r U- 
rh. e-a-iar Emerit- al Recubll- 
iii So-i^iste RorJlr-i : profe
sorilor u-iverslurl Alixa—dru 
1. Cîșmlgiu. Nlanlne Gh. Lupu, 
Ștefan Piire P. Mănclulescu. 
Gheo-ghe Gh. Piirasiu, Gheor- 
ghe L Slmota. Gabriil Napoli-

CORESPONDENȚII 
ACTUAL rTÂTIi 

TRANSMIT

• De oe meleagurile Buzăului 
vi- ‘.-eș-i bu-e. C<onstrucinrii de 
drumuri ș- poduri, fro-tnși pe 
ramură doi nnl In rtnd. nu as
faltat aprnnoe ÎS km drumuri, 
ndicâ aproape 50 in sută din 
pln-ul ce naett ar. Prin orgn- 
nlznre și dotare proprie bozole- 
nii Isî exicu:ă in fnțn locului 
grinzile ore:ensii-n:e oentru 
poduri (si—corii din țnrâ). inr 
stnțiili de heton-asfa]:, de aon- 
tepție proprie, intrate tn ex
ploatare tn această aampanii, 
nu un -a—dnmer.: șl o mobili- 
tnte de 2 ori mai mnri deilt 
stațiUe obișnuite. La reușita ge- 
nernlâ n l-^ir*riln- contribuii 
ixiele—tn mobilizare n -echipe
lor remu—ale spiniaiiBti" iu 
nctlvlLnie nerma—entă. compuse 
mal ales din tineri. care au mo- 
u^mixat 25 la sirii din volumul 
torid al lucrărilor. IC A-k

• Di— Ini,:ntiva Cc miletului
orăs^naac Ctdlea al U T.C. s-a 
deschis zileli -recute un nou 
șan-ii- al t-nere-uloi pen--u
ami—ajnrea 'aiului 2 de niuao 
lari si ifreme—L, dl- zo-a 
ștrandului orașului. 150 de ii—erl 
de la secția di mobilă .Măfu 
ra-. Grupul școlar forestier.
Centrul școlar de ihlmli șl Li- 
cio’ dl- locali-nie au fost pre 
zi—.ți tn prima zl Ia luarări.
Potrivit program-ulul, alai v- 
activa zilnic cite 30—40 de -l-e-i 
de la diferite 1--rep-inde-i ș 
instituții ale orașului, ia-cit.
Chiar In aursul aais-ei veri, la 
baza di ngreme—L di in Ștran
dul dl— Codlia, să fii dne !— 
fnlnzința naist nou obiectiv 
(A. VF1EAI.

, shihțA ■ ■ 1

„FUM-METRU"
Prof. dr. Vasile Berindia-o 

di in catedra di mninare a Poli
tehnicii timișorene n -inliza- un 
noaraț di măsurari a imisll|nr 
di gazi Ufum-mitru-) pe-t-u 
moton-ele Dlisel d? mari efi- 
ile-ță șl ze-zlbilltnte. Aparatul 
si bnzează, co—st-uitlv. pi hîr- 
tla di filtru tip -Litia". di fa
bricații româneasca care iri- 
cută p-intr-un ilmp fntnilla- 
irli, măsoară t-a-san-i-țn în- 
ir-o u-liate de timp. Aparatul, 
aflai I— fu-cțlu-e in combinatul 
din Reșița, ponte fi folosit io 
succes în toaii unități1* „Servi
ce- si î- autobuzili din țn-ă, 
ca o primă șl —ecisn-n măsură 
de acțiune antipolunre. (C. A.).

Studenții cluieni 
în „război" 
cu poluarea

Cu înleoiri de a—ul acista, 
la U-lvirsltatea din Cluj vn 
fu—ițlona un Comitiț știl—țifli 
iniirdlscipli-ar pi-tru comba- 

o— N. Sudan și mnfire—țlarulul 
u-lve-sliar Ion Eugin N. Ghl- 
aa. Ordinul Muncii ilasa a II-a 
la- conf. u-lv. Ludwik Teodor 
H. Stnndllklr a fost distins au 
ordinul „Mlirliul Științific" cla
sa a II-a.

P-l- diirii al Consiliului de 
Siai au mai fos- co-firi-e un 
număr de 12 ordini și 8 meda
lii, unor cadre didactice șl sa- 
larlnțl de la Insiliuiul de ar- 
hiieiiură „Ion Ml-iu" di- 
Huiuriș-i.

Mulțumind conduii-ll de
partid șl de stat, tnvn-așulul 
Nicolai Ciausiscu, pi-tru î-al- 
tile dlstlnițll aio-dati Uzi—ei 
di pompe și unor membri ăi 
loleitivului din' cadrul îniri- 
prlndirll. Dimli-li G-icov, a 
spus :

Este Un moment deosebii î— 
istoria de 90 ani a uzl-il noas
tre aieastă î-alță apriiii-e a 
rezultatelor obținuii prin mun
ca pll-ă de abnegații a u-ui 
loliitiv iu bogate tradiții -i- 
voluți-a-e.

Folosim și acest prllij pen
tru a ne exprima îniă o da-ă 
rllunnștintn -oasi-ă fii-binii 
piniru p-ltlnnslle indliațll daii 
de dumneavoastră, tovarășe si- 
iretar gi-iral, cu prilejul vi
zitii di lucru î— uzl-ă, care 
au nrlinint lolietivui spri pu- 
ier-iia mobilizare a iuiuror 
resurselor minl-ă «ă conducă 
la sporirea ificiințel fondurilor 
de investiții p-imlti. Vă rapor
tăm lă producția de pompe a 
sporit în aiia- clnilnal pî—ă 
î— prizeni au pisti 50 la sută, 
urml—d ca pî—ă î— 1975 ia să 
reprizl-ie de peste 2,5 ori ni
velul a-ulul 1971. Se rializia- 
ză. de nsimi-en, l-dliațilli pri
miți de la dumneavoastră ao 
privire la sporirea necn—-inltă 
a iflalinței fondurilor fixi, 
p-iium și au privire la criș- 
terin masivă a exportului di 
pompe.

Vă a-igurăm mult stimate to
varășe «icritar ge—iral, că nu 
vom precupeți niil un efori, 
că vom faii to-ul, munil—d co 
dăruire și pasiune pintru în
deplinirea exemplară a sarci
nilor ie -e revin, contribuind 
astfel la progresul și p-npa«l- 
rea srum—el —oastre M-ril. Re
publica S^lallsLă România.

Exorimlnd. in —umele între
gului aolei-iv al Fabricii de 
Limb-e, .ele mal aaldi mulțu
miri conducerii partidulol și 
•U-jlOl, personal tovarăș-ului 
Ni - o'..ae Ceaușesao, pentru î-al- 
tele distincții abordate, dlriito- 
rul îni-i-ri-diril. Ele—a Ior
dan. a arătat. Intri alieli : Noi 
vedim î— aieaeia —u numai a- 
preilerea ncilvitațll rodnice a 
colectivului fabricii —oas-re 
care. au pasiune, priaepire și 
migală a făcut din maria poș
tală rnmâninsla un simbol mi- 

iiria poluării șl protecția mi- 
dlului î^lnnjurăinr. Inițiativa, 
de fapt primul răspu-s al stu
denților in li-l-ța exprimată 
expres di conducerea partidului 
—osiru. si p-nfilinza d-ipt o 
serioasă și eflciin-ă acțiuni de 
studiere si ilnbornri n u—or 
soluții pi ll-ia dimi-uărli efec
telor poluării.

— Faptul că am conceput n- 
les- ..război" co focarile di ln- 
fis:ari n mediului, ca, o cerii- 
ta-e iaterdlsclpllnară — —i in
formează autorul inițiativei, to
varășul Radu Mu-tinnu. vlci- 
președir.ie al Consiliului Asocia
ției Studenților Comuniști dl— 
Cluj, asigură cnracterul com
plex nl acțiunii șl implică tot
odată o foa-ti sirînsă 1'18^- 
-a-i între tonte facultățile si 
l-silLuiili dl— ce-trui nostru 
universitar. Activitnten si va 
desfigura oi baza unul pla— 
n-ual. defa- - ai pi departamen
te d« studiu. Vor funcționa 
rlr.C departamente : de biolo
gie di studii midlcnii, di stu
dii agricole. de studii l-dustria- 
li. de aparatură și cercetări 
ixpirimi-in1» «- d» studii de
mograf :ce. (S. SOFIA).

Elevii îți aleg profesia
Cari este momentul opțiunii 

pentru profesia viltnnre ? Nu 
■•im dacă ilivil ultimelor cia«i 
nle Scolii gi-ernie nr. 72 din 
Buiureș'L s-au p-o-untat, cert 
•••• că-l orini■opa acenstă pro
blemă di viată. Șl ni el și p° 
ci- isre au misiunea să-l 
lălăuFinscă. Co-sultările pe—tru 
o-len tnrea școlară si p-ofisin- 
-nlâ di- nici tot mnl frecven
te In atest scon . n avut loc o 
frrE—ire a elevilor co i—gl-i-ul 
L^ia Marii- d- la Co^^^ativn 
Radln-Prn<rlz•ul. u— tehnician 
si -— mu-ci-or, fru-iașl în pro
ducție, cnri au p-eze--n: aspgi- 
te n* ncțlvității acestei u-ități, 
profîî’u. meseriei de eleciro-’s!. 
««•jșfsrt'lii muncii în niist do- 
""inio. Elevii s-nu arăiai deose
bi: di interesați șl au solîclia- 
sâ vlzi-ere n:iliereie locpe-ați-

I 1
Școala — 

factor de cultură 
ți civilizație

Organizat dl— inițiailvn labo
ratorului de cirietări în dome
niul știl-ților soclal-polltlce al 
comitituiul județean de partid, 
în colaborare cu inspectoratul 
școlar, comitetul județean de 
cultură șl educație socialistă și 
Casa corpului didactic, simpo
zionul „Formnria gî-dlrll mati- 
rlallsi-dialictiii despre lumi și 
viață n il-i-iiulul școlar" s-n 
bucurat de participarea o—or 

-inturnl ai bogățiilor matirlale 
șl spirituale ale poporului ro
mân, ci și o înaltă prețuire a 
muncii tuturor tipografilor din 
țara noastră, pusă in slujba 
promovării idillo- înnl-inii ale 
Partidului Comunist Român, a- 
firmăril celor mal valoroase i- 
limenti ale culturii socialiste.

Dînd glas si-timenillnr de 
dragosti nețărmurită fîță de 
partid, față de dumneavoastră, 
cel mai iubii fiu al poporului 
român. avi-d drept prețios e- 
ximplu -iobosi-a dumneavoas
tră ai-ivltate desfășurată pin
iru bineli întregii națiuni, 
piniru prnoașirin pairlii noas- 
iri sociallsti, — muncltnrll, in
ginerii și tehniilenil, în frun
te cu comuniștii dl- fabrica de 
timbre si angajează să dipu-ă 
innie iforturili piniru depășl- 
-ia saril-llor di plan pe anul 
1973, -intru înde-li-lrm planu
lui i'ncinal în patru ani și ju- 
mătaie,

î-arfteli ordini cu aa-e ați 
il-siit astăzi școala de arhltic- 
iură româ-iasiă șl pe slujitorii 
el. a spus arh. Ceza- Lăzăres- 
cu. -ictorul Institutului, -e 
umplu inimili de buiurii sl 
mîndrie.

Sărbăiorl-d acum 75 di a—i 
di viață a acestui înalt for de 
cultură șl știință, omagiim p* 
toți arhltiații tării lari șl-au 
adus lnntr|buțln la edificarea 
soilalistă a pairlil noastri, 
pi-tru aă toți au î-vălai pe 
băncile acistii școli.

Studenții șl profesorii I-sil- 
iutulul de arhl-ei-ură „Ion 
Ml-iu" -ui-esc gî-du-i de 
profundă riiunoștința față de 
Partidul Comunist Român, fa
ță de dumniavnnaira, invn-ăși 
Nicolae Ciaușesiu. pi-tru con
vingerile au care ne-ațl întărit 
în munia noastră de căutări 
pi-maninte, pintru suiiesile 
pe ia-e ii-am î-reglstraț ia 
urmare a orli-tăril ilari, a 
sprijinului moral și mniirinl 
de iare ne bucurăm în pi-ma- 
nință.

în numili nrhltiltllnr țării, 
vă exprim Int-iaga -icunoștin- 
ță pi-tru înalta aoriileri oi 
care aii dat-o arhitiiiurii ro
mânești si vă a'lgurăm că ne 
vom strădui să ducem și mai 
deon-ti, pe iripie mai înalte, 
iradlțllli mistei școli.

Felicltînd pe iei dicorați. * 
lua- cuvîntul tovarășul Nicolai 
Ceaușiscu.

Cuvintele caldi d« fillclLn-i 
adresate di o-iȘldlntili Con
siliului de S-at au fost subli
mate cu putirnlie anlauzi.

Tovarășii Nliolae Ci-ușisi)!, 
Io— Ghio-ghi Maurer, iel'alțl 
conducătorii de partid șl d* stat 
s-nu î-t-ițl-ui, apoi, co-dinl 
cu ael decorați.

(Agirpris)

PENTRU 
TINERET

cadri știi—țlflie o-istlglnasi de 
in Acadimin „Șiifnn Gheor
ghiu". nitivișii cu mu—cl de 
răspunderi al cabinetului ju- 
diția— di partid, circi-ătnri 
locali, numirnasi cadre didacti
ci di- municipiu și din județ. 
DiMăsurnte atîi în plen. «Mt și 
In cadrul n 4 secții (Ștll-ți so- 
ilnli, Ștll—ți riale, Biolngll- 
giogrnfii, Activități școln-i șl 
ixirnslnlnr^i). lui-ărlli simpo
zionului au reușit să elucideze 
o nrle lnrgă de aspecte lignie 
de dezvoltn-ia șl oirfilțln—a-ia 
sistemului iducnționnl niiisi. 
Discuțiile nnlmati cari nu ur
mai au oglindii deosebitul in- 
iiris cu cari au fost primite 
-ifi-atili sl s-au soldn- cu con
cluzii practice, prițlonsi piniru 
nctlvitntin instrucilv-educailvă 
a cadrilor dldniilii vîlcini. 
(DORU MOTOC).

TINERII PITESTEINI 
IN DRUMEȚIE

Acțiunlli de d-umiții mo—tn- 
-ă sîni tot mal f-ecvinie în 
tlm—ul llbir nl tlni-ilor di- o’"- 
gnnizațlili U.T.C. Piste 300 di 
il-erl din cadrul nrgnnlznțllln- 
U.T.C. de in Combinatul de ar- 
illnli ieh—lie di- cauciuc Pl- 
-eș-l. ..Argeșâ-a", C.E.I.L., 
C.I.P., U.M.M. șl Șmala gene
rală nr. 1. di pildă, au organi
zat o ixcursie pi Valia Dîmbo- 
vlclna-il, la Brusturii. Cu ă- 
(instă ocazii au străbătu- dru
mul piste munți, pînă la peșiira 
Ulucen. (VASILE MĂRUȚA).

★

Parcul de ambarcațiuni nl 
Capitalei s-a mărit î- niinstă 
primăvară cu un vnpn-nț ci 
ponte transporta 160 de pirsm- 
ne. dat In exploatari pi lacul 
Pnntillmon. cu î-iă 200 de bărci 
si 70 hldroblilcliii pintru 
agreme-t pe celiinlti lacuri.

Salon 
„Eitudiantina"

în cadrul serbării de lnrgă 
nmplon-e „Es-udlnntina", la 
Casa de cultură a studenților 
din Brașov a fost deschis un 
Salon de artă foing-aflca șl o 
expoziție de caricaturi. Sînt ex
puse circn 140 fotografii, apar- 
țl-l-d celor 513 di membri nl 
fotoclubulul studențisi, î-fil-- 
țat cu —umal 2 luni î- urmă și 
43 de caricaturi ale cîiorva dl— 
membrii cercului de grafică.
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Securitatea europeana
cauza tuturor popoarelor

sI lI
I

continentului,
a tinerei generații

I

Fundament trainic
■ V ■■ ■conlucrării pașnice

Pe măsură ce lucrările reuniunii multilaterale de la Hel
sinki înaintează spre faza finală, devin rizibile șî cunoscute 
progresele realizate in atingerea scopului său — pregătirea 
conferinței europene privind securitatea și cooperarea. 
Printre problemele dezbătute de delegațiile celor 34 de state 
participante, la loc de seamă s-a situat, atît in ce privește 
ordinea de piioritate, cit si durata și amploarea eforturi
lor solicitate, formularea principiilor pe care trebuie fundate 
in viitor relațiile dintre statele continentului. Rezultatele de 
pînă acum al? consultărilor au fost primite cu satisfacție 
de opinia publică din România, care consideră că s-an 
creat condițiile pentru convocarea încă in vara acestui an 
a conferinței general-europene. Principiile cristalizate pe 
„lista provizorie de norme- — ce vor primi. în fazele al-e- 
riocr? ale conferinței, fermă definitivă — simt rezultanta 
eforturilor și contribuției -u-nror statelor participante ta 
consultări și exprimă fidel interesul major al popelareler 
de pe continent pentru principiile care trebuie «ă gutenei- 
în viitor raporturile statale și \oirța lor unanimă ea noul 
sistem de relații să fie o operă europeană colectivă. In ce 
privește conținutul, printre normele acestei „.liste provizo
rii" se numără principii afirmate și promovate de Romanic 
în politica sa externă cu ardoarea și consecvent* demne de 
înalta cauză spre care țintesc : instaurarea unor relații nou 
de esență democratică, bazate pe respectarea independenței 
și suveranității naționale a fiecărui stat, pe egalitatea MB 
drepturi, neamestecul in treburile interne. Mima și avanta
jul reciproc, pe abolirea forței < amenințării ce forța — 
adică pe dreptul popoarelor de a-și hotăr singure soarta, 
cale» propriei dezvoltări. Potrivit punctului de vedere afir
mat de țara noastră, securitatea europeană trebuie «ă ofere 
un cadru apt să garanteze dezvoltarea liberă a fiecărei na
țiuni. să pună popoarele la adăpost do orice fel de ame
nințări, intervenții și presiuni. să înlăture sursele de con
flict, tensiune și suspiciuni reciproce și să asigure o coo
perare rodnică între toate statele eortineatul■li Astfel )■■- 
damentată, securitatea europeană va reprezenta o cootiibu- 
ție de preț la cauza păcii in ir-r?*ga lame nu numai pmr 
scoaterea în afara zonei de încordare a unui intrer ceuci- 
nent, ci și prin valoarea de exemplu a relațiilor pe tare le 
va instaura, prin calitatea superioara pe care ar re pre ren
ta-o. Principiile afirmate în toate documentele partidului 
și statului nostru și aplicate cu strictețe in politica externă 
a României au fost îmbrățișate, după cum au arătat «i re
uniunile europene ale tineretului de la Snarov. Maaehe*. 
Helsinki șî Florența, de cercuri largi ale opiniei publice in
ternaționale, demonstrindu-șî astfel valoarea si valabilita
tea universală Elaborarea si recunoașterea definitivă a c- 
cestor principii ca norme de conduită in relațiile -atereu- 
ropene prin documentele Conferinței general-europene ca 
reprezenta un act politic international de importanță ma
joră. Istoria arată insă, câ simpla lor recunoaștere este in
suficientă pentru îndepărtarea oricărui pericol la adresa 
drepturilor suverane »•* popoarel0-. motiv pentru care Ro
mânia consideră necesar ca la conferința de la Helsinki sâ 
se ajungă la un angajament solemn de respectare de că
tre fiecare stat, in raporturile cu toate celelalte state, a c- 
cestor principii considerate ca un tot. stipulirdu-se că ni
mic nu poate justifica încălcarea lor — aceasta fiind echi
valentă cu violarea dreptului popoarelor la independență, a 
Cartei Națiunilor Unite. cu un atentat la cauza colaborării 
și păcii în lume.

Necesitatea elucidării tuturor aspectelor si a definitivării 
normelor funde mentale ale noilor relații latereuroceae tre
buie să stimuleze eforturile pentru convocare* cit m«i cu- 
rimd posibil a Conferinței senercl-enropene.

îI
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BAZ1L ȘTEFAN

Reuniunea de la Helsinki
Continuă ședințele grupurilor de lucru pentru 

redactarea documentelor și organizarea 
Conferinței general europene

HELSINKI 16. — Corosnon- 
dentă de la D. Ținu: Reuniu
nea multilaterală de la Hel
sinki, consacrată pregătirii
conferinței pentru securitate și 
cooperare în Europa, cunoaște 
o amplă desfășurare. Miercuri, 
au avut loc frai multe ședin
țe ale diferitelor grupuri de 
lucru. Astfel,. a avut o nouă 
întîlrire grupul de lucru 
pentru problemele cooperării 
culturale și relațiilor umane, 
care a început redactarea tex
telor referitoare la dezvoltarea 
contactelor și schimburilor de 
persoane. Totodată, continuă 
negocierile privind redactarea 
textului integral al preambu
lului la acest capitol al ordi- 
mi de zi a 
rimțe.

viitoarei comfe-

S-au reunit de a«emenea- 
membrii grupului de lucru în
sărcinat cu problemele coope
rări: economice, tehnico-știin- 
tifice si In domeniul protejări! 
?i ameliorării mediului încon
jurător. precum și ai grupului 
care se ocupă de definirivaree 
documentelor privind princi
piile ce trebuie să guverneze 
relațiile între statele naKmel- 
pante- La riadul lor. exper: 
financiari au avut un nou 
schimb de păreri referitor la 
distribuirea cheltuielilor lega
te de desfășurarea conferinței, 
în cadrul unui alt grup de 
lucru au fost discutate unele 
aspecte ale organizări: confe
rinței.

de peste hotare
„Imperativul realizării 

securității efective 
și egale a tuturor 
țărilor europene"

Cuvîntul conducătorului delegației României la 
Consultările preliminare privind reducerea tru

pelor și armamentelor în Europa centrală
ATKXA

«utr- 
M mo»

__ __ _ «Wta ^<âar Imp 
•c^pra jart tpe
aMemf *1
ce mie: a luat cuv.ittu.
roodjrâ^aj i»gatie.i Rumă- 

VAs**_ C oay*vi.x.^^io*<u- In 
*3ore<rec a^es^o^ proM«m*',
ca de al :fel a oricăror as
pecte militare oare oCmesn Eti- 
r-pa, a apes r•Cr«■Kt*L-.m^! ro
mân. t.reixâe câ se norm.sca
c? la imp^rativ-tl realizării se- 
euritâții elective si egale a ru- 
tii-or țârilor eur^ceme- de la 
aecesifntna ce a se contribui in 
mod practic La atingerea aces
ta obiectiv.

Excluderea forței si amenin
țării cu folotrrea forței " 
co^ț’urlle dintre cx*.?;? 
pene, instaurare* unui 
de colabmra.r?- înțelegere 
c? intre toate popoarele 
ner-tuloi, sin direct legate d? 
realizarea unor mâsur efecti
ve de dezangajare militară și 
de dezarmare atît in ansamblu. 
c?rțln?rttlui. cit și in diferite 
regiuni ale sale. î^nfăptuirea u- 
n.c- aseffî?m?a măsuri constițu- 
ie deci, o parte integrantă a 
secuit-ății europe'-*: edificarea 
unui sistem trainic de securi-a- 
te șî co^^rare in Europa re
clamă adoptarea unor măsuri 
concrete în domeniul dezanga
jării militare și d?ztrmârlli

In conținuare, reprezentanțul 
român a expus punc-ul de ve
dere al tării noastre potrivit
cărui* soluționarea acestor pro
bleme trebuie să fie rezul-atul 
efor-urilor comune ale țu-uror 
statelor continentului și să se 
facă in interesul tuturor. Gu
vernul român, a sublinia- el, 
*ocoie^.e necesar sâ se pomeas- 

c*i la o viziune de insam.- 
bl^u. de la me^cesiț*t?* eitb^îră- 
-iî și țrtnânam?rll ic 
n** ? j noe. a <s*ii 
rjmoiex «î itt^trimZ^âtir 
suri de dez^^g^.jare 
si dezarmare, atiî pe î* 
c■onțlr*rț. cit și în diferi 

ale sale. Acesț program 
ru-e* cuprinde i r?dtui?r?el 
apoi -ea-cTerea tuturor 
i-r r-rt^ioe de p? ‘eritcr 
-or st*t? îm limitei? fr 
lor .or r*trtlcnale :* 
bazele m.Ofț*?» atit 
toriil? altor s-a-e : 
ia mar?”r? mlllț*^e- 
sțratifte d? forță la 
—• tnw Ja 
tae tta*Ă ‘ 
eMlTarr _ 
•He ța-Uer «art F 
aa tr. Mkcwterva e  _____ c-
rfter; c*vtetâ !• zvdu-
rcrt» •rapfiar *nr-aa:«e.te, • 

*5 Soarea ■-—If kw O- 

r^grtxste ța gtferte jbrtt ate 
Bartaei st »»--narrt 4* eâ’*e 

^eee>eay» d* «zta» bm» 
riaarf * WW. de * «a t» 

aea*<r ars» tBPMbtv* «e»- 
tebtr r*r« rarte d xr. ar<ax*- 
«w at-j» t aflU»-
îa» vmteo ^■afKstar^a 'MoewȘ- 
<r -itiML’» *k Mfil *
<are*. .rdthtar»* 
aaalasl ■usr. a <rât*£ -n 

țârt I Boartre.
*A M irSiH» la cgle ur-^ 

tr* ->e’nf-rian * v
nor mâaur! de tatrr*
rxat * l'Bf.n^Tear* ai • 
rirtuser «riali 
trugai ■ <3 staaâ

ir. ra- 
euro-
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OAMENI DE STAT EUROPENI SUBLINIAZĂ IMPORTANTA CON
FERINȚEI PENTRU SECURITATE Șl COOPERARE

ciuda numărului comside- 
de probleme complexe 

își așteaptă rezolvarea, pe 
t___  internațional. pnincapaia

trăsătură a actualei situații o 
constituie îmbunătățirea clima
tului politic în Europa și în în
treaga lume — a arătat, la di
neul oferit în cinstea Iui Gemă' 
Biedici, președintele Consiliu
lui Executiv Federal al R.S.F. 
Iugoslavia, aflat în vizită la 
Berlin, Willi Stoph. președintele 
Consiliului de Miniștri al R.D.G. 

Subliniind importanța viitoa
rei Conferințe general-europe- 
ne pentru securitate și colabo
rare, WiHl Stoph a arătat că 
R.D. Germană va milita și în 
continuare în. mod activ pentru 
ea această conferință să încea
pă în curînd și să fie încunu
nată de succes.

In cuvîntul său, Gemal Bie- 
dici a subliniat satisfacția Iugo
slaviei față de destinderea care 
are loc în Europa și înțelegerea 
reciprocă manifestată în reia-* 
-file dintre țările europene — 
rezultat al acțiunii forțelor ce 
se pronunță pentru colaborare 
pe baze egale între toate țările 
continentului. în această ordine 
de idei, a apreciat că viitoarea 
Conferință general-europeană

în 
rabil 
care 
plan

pentru securitate și colaborare 
reprezintă o șansă istorică de 
realizare a păcii, securității și 
a unei colaborări multilateral* 
pe baze egale între popoare și 
țări suverane și a subliniat că 
întreaga activitate a Iugoslaviei 
în domeniul pregătirii Conferin
ței a fost călăuzită- de dorința 
de a fi atins acest țel.

Intr-un Interviu acordat zia
rului „Izvestia", cancelarul R.F. 
Germania. Willy Brandt, după 
ce s-a referit la vizita secreta
rului general al C.C. al P.C.U.S., 
Leonid Brejnev, în R.F.G.,' a 
subliniat ca guvernul țării sale 
acordă o mare însemnătate bu
nelor relații cu toate statele so
cialiste europene. Sperăm, a 
spus el; că • vom putea încheia, 
în curînd. tratatul dorit cu 
Cehoslovacia, și că, de aseme
nea, se va netezi calea spre 
stabilirea de relații- diplomatice 
cu Ungaria și. Bulgaria. în rest, 
a adăugat Willy Brandt, R. F. 
Germania va avea un rol ac
tiv și pozitiv în eforturile mul
tilaterale care se depun în pre
zent la Helsinki, și Viena, Can
celarul și-a ■ exprimat, apoi, spe
ranța ca apropiata Conferință 
general-europeană va servi la 
așezarea pe o bisăi solidă-a-pu- 
liticii de destindere, va contri
bui în mod real și efectiv la

:£

securitate* 
Europa.

și colaborarea în

Comitetul 
Europa din . 
erată Germană s-a pron'unrtin 
favoarea convocării rapide a 
conferinței europene de secu
ritate și colaborare, arărind â 
salută schimbările pe calea re
ducerii încordării pe continent, 
succese--realizate datorită, prin
tre altele, eforturilor țărilor 
socialiste.

pentru securitate tn 
Republica Deno-

Luînd cuvîntul In cadrul Co
misiei pentru afacerile externe 
a Senatului italian, ministrul 
de externe Giuseppe Medici a 
declarat cășuna . din direcțiile 
pr-i^ncip^«le* în care țările Euro
pei occidentale trebuie să-și o
rientez? efortul este normaliza
rea relațiilor cu țările . din Est. 
Abordînd problema convorbiri
lor pregătitoare de la Helsinki 
conducătorul diplomației italie
ne a subliniat că începerea dia
logului în capitala Finlandei va 
da posibilitatea așezării relații
lor dintre statele europene pe 
baze noi și va putea Insufla 
acestor.* un spirit de înțelegere 
și COlatbrrafe.,*lbe aici — a pre
cizat ministrul de externe ita
lian — derivă necesitatea ca 
orincipiile dreptului internațio
nal să servească ca baza temei
nică? coebxMenței - dintre statele 
ettîdpene,.”

fe/Merra
unei justiții

in pămini- 
un arc de

-Off

de tun. Zeii îl acceptaseră 
așa străluci-or și puternic 
dar vremurile car? urmau flă- 
mîrzecu cu guri de tun și 
aveau nebună nevoie de 
ghiulele. Inci-, im istoria Ro
mei, ' ' '
spune 
dren-tl 
fost ur 
lor pe 
proprioseră de cultul 
și în car? implantaseră gloria

mai tîrziu, 
că 
cu 
război 
care

se poate 
s-a tras de-a 

statui, 
al 

romanii

Co a 
statui
le ex- 
zeilor

-re- fiindcă statuia însăși a 
rezistat. Ideea sfîrșitului lumii 
a fost amînată și uitată apoi, 
îngropată ’ '
de aur 
acum, în 
Capitoliu. 
fost viața 
multe dintre ele au devenit 
argumente apo'., în măsură
să explice istoria. Dintre toate 
științele însă, arheologic a 
fost cec care le-a dat cell

sub chiar petelâ 
care strălucesc și 
soarele de peste 
Viața legendelor a 
însăși a Romei, iar

C^?3»ider^mi a «sus repr?' 
res-ar-sil rc-mâru câ orice mă
sor* de aca-rl politică sau mi
litară întreprinsă oe continent 
împo-ri v* aici unul «ut sau 
«nfl-eKt. re trebuie să afect-- 
ze securitatea altor state, altor 
zor.? ale Eurooei sau altor con- 
tire.r-.?.

.Vinnd H examinarea mâsj- 
rilor de interes general eu*o- 
oean privind dezangajarea mi
litară șî dezarmarea ne confi
nes: trebuie încredințată unui 
for plenar european, vorbitorul 
a coreei*: că măsurile c*re vi- 
sesză in mod nemijlocit numai 
o regiune sau anumite țâri pot 
sâ formeze obiectul ne-goclerilor 
in cadrul unor foruri specifi
ce. cu participarea tarilor di
rect implicate și a altor state 
care manifestă interes. In toate 
cazurile cînd se abordează une
le categorii de măsuri parțiale
— a spus reprezentantul român
— toate statele europene tre
buie să fie informate in mod 
sistematic, convenind — într-un 
spirit de cooeare — asupra 
viitorilor pași ce urmează a fi 
intreprinși pe această cale.

Prezentind. în continuare, co
ordonatele poziției țării noas
tre, vorbitorul a arătat că gu
vernul român și-a exprimat vo
ința de a lua parte la aceste 

$i la negocierile ce 
vor urma, însă delegația româ- 
pă nu va participa la adoptarea 
hotăririlor, România nu va fi 
parte și nu va semna docu
mentele și înțelegerile la care 
se va ajunge, c--im«lderimd câ
aceasta este de competența 
statelor nemijlocit interesate.
Ea își va aduce în mod efec
tiv, în soirit constructiv și in 
co^borare cu celelalte delega
ții. întreaga contribuție > des
fășurarea cu succes a negocie
rilor.

In ^^^mc^nțla delegație: româ
ne, întreaga organizare a lu- 
ef^til'^or^. pr^i^^dura si metodele 
de lucru, atit la reuniunea pre- 
limina^. cit și Ia negocierile 
□-.•priu-zise. trebuie sâ creeze 
condiții adecvate pentru armo
nizare* eforTurilor, intereselor 
id p-tziț^or tutur-or statelor 
•p-artidO*ri■tOi -a state egale, s *• 
verane si imdenendentei In a- 
cas*. spirit, delegația româna 
înțelege sâ participe la lucrări 
pe bața dreptului tuturor dele
gațiilor de a lua cu- intui si;de 
a prfiTe^t^ documente, fără 
nici o îngrădire, a^pra proble
melor c^-e fac obie^:t^;l diacu- 
tiilori

Considerăm a sous repre
zentantul român, că înțelege
rile la care se va ajunge in 
urma acestor negocieri i?ms*^- 
K3* <oar *s nrim nas, liml^at 
la o regiune a ooetir'.e^rtzjla,
dm procesul de retragere a tu
turor trupelor străine, în limi
te!- frontierelor naționale.
Pentru ca măsurile de reducere 
si oinâ la urmi retragerea for- 
țel-or armate din Europa să re
prezinte nași reali de dezanga- 

’ jare militară si dezarmare, 
con^necesar ca trupele 
retrase să fie. în același timp, 
d*mc^billla■rei In nkti un caz. 
trupele retrase dirir-o țară sau 
din regwn.ea T^>neitlvă să 
£e dislocate in alte târî 
regiuni aie ^«««^9:, unde 
mări astfel concentrarea 
torțe armate- ceea ce ar da 
tere la o nosă 
tară, la noi tenâi

Măs-urile de de _ 
litară și dezarmare pe 
nent, a subliniat 
sint privita de guve: 
ca acțiuni nu d* eoojun: 
ci de 5țatormliir* a unui 
climat, a unor nos relații 
acest sens, aceste măsuri 
buie sâ aibă un caracter 
versibil și ar urma sâ fi* asoci
ate cu angajamentul părților 
că în viitor nu vor mai fi tri
mise trupe oe teritoriul altor 
state.

Evidențiind ins^n^^atea deo
sebită a înțelegerilor o- dan 
regional și subregiomal- dele
gatul român a menționat pro
punerile guv^.ului român pri
vind transformarea r * "
intr-o zonă a păcii si 
rii. libera de arme 
eforturile sale oentru 
acestui obiectiv.

Delegația României, . 
vo’-bitoro! în îmcheierei își ex
primă din nou hotârirea de a 
Eace tot ceea ce depinde de ea 
pentru a contribui la reușita 
acestor consultări.

Un grup statuar din imen
sa aripă cu statui a muzeului 
Vatican se numește „Dobo- 
rirea taurului". Privindu-I, 
senzația inițială e că asiști
la o corîdă Si totuși, nimic 
fioros. nimic sălbatec in 
ochii și încordarea taurului. 
Mai degrabă ceva solitar, ac
ceptarea parco a 
nevăzute.

Taurul se uită 
gitul intors p*-?
cer intepenit in pămint

Omul, de o suplețe ireală, 
înfige cu-i-ul și singele care 
curge ii golește parcă lui în
suși vinele. Către rana des
chisă (sau către cuțit ?) din 
pomint își ridică meteoric 
capul un sc*pe.

Si roci care f 
țarina frecirdu-ji 
tr-un gri apăsat, 
du-se surd către 
Deci nu despre 
vorba, nu despre 
aproape sigură reprezentarea 
unui ritual. A unei jertfe
adusă deopotrivă cerului și 
pâmintululi Dar te întrebi, 
cerului - de ce 1 Zeii romani 
se născuseră pe cerul home
ric doar, autoritatea lor nu 
era absolută și o legiune, 
s-a văzut, ero moi puternică 
deci- chiar protecția unui 
zeu. Am dreptate sau nu? - 
l-a întrebat împăratul Adrian 
pe un tînăr filozof cu care se 
confrunta în Senat. Replica 
acestuia l-a înmuiot : „cineva 
al cărui cuvint se bazează 
pe treizeci de legiuni și toate 
înarmate, are întotdeauna 
dreptate". De unde se vede 
că impera-orii ca și interlo
cutorii lor, citeodată, erau cu 
mult mai pasionali decît zeii 
de deasupra lor. In Senat și 
circula o butadă : tu crezi în 
zeul pe care-l invoci ? Dacă 
n-ar exista și tot aș crede in 
el, se răspundea, ' 
taină, bineînțeles, 
convingerea că nu 
șește un sacrilegiu.

Dintre toți zeii lumii, cei aî 
Romei au fost cei mai'slabi, 
împărații în schimb au fost 
de o inegalabilă forță. Spre 
deosebire de greci, unde zeii 
se amestecau în viața oame
nilor, la Roma oamenii se 
amestecau moi degrabă în 
viața zeilor. De aceea și sta
tuile care se văd, cele mal 
multe îl reprezintă pe om. Și 
încă într-o strălucire care ar 
fi concurat și enervat divini
tatea. Bronzul lui Marc Aure
liu a fost în întregime aco
perit cu aur și numai faptul 
câ o fost confundat cu Con
stantin l-a salvat de la me
tamorfozarea sa în ghiulele

Italia în treacăt (IV)
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românești”
în Italia

ROMA 16. — Corespondentul 
Agerpres-. Radu Bogdan, -rams
mite : In c*piz^^ I-*liei au
fjș*. inaugur*-? „Zilele culturii 
romanești-. mamif?s-ar? di
pres-igiu ^^ga^.i*a-* de „C?m- 
trul de artiun-? latină". îm cola
bora— cu *wb*e*da română, im 
ia-impâniret vizi-ei pe car? 
va efectuc im Italia pres-etimri- 
‘■'■niil^ul-^i de S-** al Republi
ci Socia4^-e Bomânii- -ovfă- 
șul Nîc *e Ceaușejeu. ..Zilele 
cul-urii romârești- ișv propun 
să ilustreze prfrtr-ur program 
i?^-lex de mcmife^ări boga-el? 
tradiții ti- r?l*tlilcr secular? 
r'mino-i-*l'ier? și. ir *^1*?; 
-imp, sâ tacă .cumo*cu- mesajul 
umamis- aî miruri: românești 
^-?mpar-ane_ de cultura
-iliană se sîm-?_ azi ca si ier., 

la fel de legc-ă.
Cu orii-j ul ter-ivi-âtii im*u- 

gurale. au luct ruvîr-ul Alb^- 
-o Foîcbi. vi rppmșeain-e al 
..Cemtruiu.i de acțium? 1a-lmă". si 
laoob lomașcu. ambasadorul țării 
noastre .c Rom* care cu sub- 
linict impor-imți *ces-ei *-1^^mi- 
pem-ru mii bun* cunoaștere și 
apropiere din.tre popoarele ro
mân si ltillim- pemtru s-rimg?^ș* 
continuă a legăturilor fi prie- 
-emiei dirtre cele două țâri și 
popoare. In com-inucre, a fost 
deschis* o expoziție românească 
de carte, cuprimzînd cele mc: 
moi și mai semnificative cpc- 
riții edi-oricle dim țcra moas-ră

Cooperarea româno - iraniană
Miercuri. la Teheran a avut loc semnarea de către tova

rășul Ion Pățan. vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, 
ministrul comerțului exterior al României, și Houșhcng Am—, 
sari, ministrul iranian al economiei, a protocolului celei de-a 
9-a sesiuni a Comisiei mixte. Documentul .prevede extinde
rea și diversificarea cooperării bilaterale în domeniile con
strucțiilor de mașini, industriei petrolului și chimiei, minie
re și metalurgice, forestiere, materialelor de construcții, elec
trotehnice. precum și în sectoarele agriculturii, asistenței 
tehnice, pregătirii cadrelor etc. Se prevede, de asemenea, 
lărgirea și diversificarea schimburilor de mărfuri între cele 
două țări.

Cu ocazia încheierii lucrărilor sesiunii, ambasadorul Româ
niei la Teheran, Alexandru Boibă,-a oferit un cocteil.

k •

Statui și legende

însemnări de A. I. ZÂINESCU

Romei cu spiritul și împărații 
ei. Noroc că grecii, în teme
ritatea și fidelitatea lor 
tistică, au copiat tot ce 
putut ' '
manii îi copiaseră pe ei 
și au restaurat multe din 
lorile unui -?2âur comun, 

Cînd de pe statuia
Marc Aureliu se va șterge și 
ultima fibră de aur, se zicea, 
atunci va fi sfîrșitul lumii. Să 
fie aceasta o explicație că 
statuia a fost atît de bine 
păstrată șî ascunsă sub iden
titatea împăratului Consten
tin, pentru a opri mina celor 
ce s-ar fi atins de ea ?

Oricum, legenda s-a păs-

atunci — doar și

cr- 
s-a 
ro

I - 
va-

lui

mai mare credit. Și, de cele 
mai multe ori, n-a greșit. 
Excavatoarele mai scot și azi 
la iveai* vestigii pe deasupra 
cărora plutește un abur cald 
de legendă. Și, la suprafață, 
ca și în adîncuri, Roma este 
un tulburător depozit al aces
tora. E și acesta unul din 
motivele pentru care, în fie
care an, orașul primește, ca 
pe un formidabil pelerinaj, 
peste trei miiloane de turiști.

Italia veche și nouă: colonade 
și mașini.

Foto : C. VOITIȚCHI

NOTE DE DRUM

Nofwgianul Ș marea
Bygdoy e^te o simplă suburbie din Oslo. Liniștită in mod 

obișnuit ea se animează în week-end cînd mii de norvegieni 
Șt turiști străini își croiesc dr^m cu greu prin mulțimea ma
șinilor ca să descifreze în seindura nscat-ă a corăbiilor, vechi 
dc »ecole. destinele zbuciumate ale unor călători, cercetători și 
cuceritori de păminturi noi — vikingii. Sintem la „Muzeul Ma
ritim*. cel mai mare de aoe^t fel din lume, care etalează mai 
puține mărturii tehnice și mai multe istorice. Corăbiil-e, dez
gropate din adîncimile nisipoase, uneori la peste 20 metri, își 
îndreaptă virfurile spre fiordul pe al cărui mal opus se desfă
șoară panorama viu colorată a capitalei norvegiene. Par pre
gătite să-și rî^(^‘ice ancora pentru întâlnirea, cu apele reci de un 
albaslrit-pefrol, propriu numai acestui meridian: „Corăbiile 
'tt'igr* -posedă zveltețea dăruită de mîinile prici^j^i^de ale con- 
stmctordor de demult care se exprimau cel mai bine în ani
malele fabuloase de la provă și pupă ce-i îngrozeau cu feroci
tatea falsă C guilor deschise pe locuitorii neobișnuiți ai tinu- 
tuntor noi scoase la lumină de marinarii norvegieni. Istoria 
T^^lelor următoare a confirmat contrnuiiaiea acestei vocații 
a navigației pînă în zilele noastre. Alte puncte de interes ale 
cteitei zone muzeistice susțin afirmația. Pluta lui Thor

.Kon Tiki‘*t este găzduită într-o clădire special 
m^nar^tă, unde la lumina puternică a reflectoarelor zărești 
printr-un geam gros de un deget, imitînd feeric apa de jad 
r nanc'^r. cj-r^ictul curiozității tuturor vizitatoriior: pluta cu 
corul de nuiele atir^inid ded^^ubt care dădea de știre despre 
rcJil'd batariCf' si a legăturilor lor. Mai încolo, barca de 
papirus a aceluiași navigator de renume. Și mai departe
muzeul al marilor exploratori F^^i^irrlf Nansen și
Rodd Amundsen.

Oslo et^e tri port tn r^tia câr^ria acostează vase pur-
tin^ pavilioanele cele mai diverge. Constructorii lansează nave 
comand^e de numeroase țări. Puterea tradiției în materie de 
construcții navale e dovedită de fapte și cifre : tot orașul pare 
că trăiește prin acest port, casele sînt orientate spre el, toate 
ihrăziae. dar absobift toate, sfitșesc în pantă lentă la gura 
porttdai: flot.i comercială norvegiană cu un tonaj de
19 675000 ocupă locul 4 în lume la o populație de 3,8 mi- 
:iCJne oameni. Norvegienii și-au legat dintotdeauna viața de 
apă. După marinari si constructori de nave, /
pescari din satele semănate printre fiorduri au făcut ca etiche
tele peodugelor lor să fie căutate în magazinele de pe toate 
continentele. Norvegia e^^te unul dintre cei mai mari exporta
tori de pește din lume Fămîatul neproductiv (doar 2,6 la sut^s 
este teren agricol ș> numai 0.5 sută pășuni) a descurajat 
orice inițiative' agricole. Apa a lămas elementul geografic cel _ 
mai darnic. După gursă de hrană, iat-o sursă inepuizabila de 1* 
ani^fede. Torânții de munte au produs în 1968, (t0,1 miliarde A 
kWh ceea ce r^^ea^ă țara pe locul I în lume la energia elec- j 
trică pe cap de locuitor. Celelalite industrii — electeomag^^neti- A 
că, a lemn^ilai — alimentate de aceeași energie și-au ciștigat / 
un r^^ume international, lot marea și-a deschis stritfundurile \ 
pentrii a le mai dărui o bogăfie neprețuită — petrolul. Izolate / 
de jur împrejur de apă. primele platforme petrolifere au j 
apărut. Pte ele lucrează o^i^ieni ca pe a^e^ăr^t^ corăbii mo- / 
derne. perpetuind viața pe mare a norvegienilor. )
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Din nou 
„febra 

aurului“
„Febra atrt1ul"- ccre a 

mcrcct ic sfîrșitul sân-âml- 
nii trecute -ramzccțiil? la 
principele.? burse vesț-euro- 
pene c a-irs la începu-ui 
ac-ualei săptămiri co-?l? u
nei veri-abile fremezij e 
gocmei după me-elul galben. 
La burse din Pcris prețul 
aurului depășec marți secre, 
cu cei 118,28 dolcri uncia, 
toat? recordurile s-cbilit? 
vreoda-ă, r?nr?zer-ird d? a- 
procp? trei ori cursul oficial 
(-eor?-ic fixc-, in februarie 
1973, după cea de-a douc de
valorizare c dolarului 1* 
42,22 dolari uncie). Ceielcl- 
-e pieț? ci? metalului galben 
dim Europe occidentală și 
Japonia cău-au să merțiră 
„ritmul infernal de creș-er? 
c prețului unciei" (FRANCE 
PRESSE). Aceasta in timp 
ce dolarul s? clă-ina p? a- 
nroan? toat? piețele valu-c- 
r? din Europe occider-clă 
eeuzimd scăderi sensibile pe 
parcursul umei singure săp- 
-ămini.

Noul puseu pu-ernic de 
„febră a curului" reflectă in 
mod evidem- o neîncredere 
accentuc-ă feță d? princi
palele monede occiden-ele 
— im speciei feță de doier 
cere a suferi- două devalori
zări succesive — reîrcreder? 
ee-și ar? izvorul în meliriș- 
-il? și ircer-i-udinile gene
rate de si-uație economică 
și poli-ică din lumec occi- 
dertcH. „Urieșul și r?mci- 
intîlni-ul procem- de aproc- 
p? 200 ic sută care desper-e 
cursul real de cel oficici ci 
aurului — no-ează cotidianul 
francez LE FIGARO — mă
soară fragili-c-ea și dezechi
librele actualului sistem va- 
meter occidental. Es-e svA 
cien- ca Weshimg-omui .<• 
mul-lnllce gefele volur-ar? 
și consilierul Cesei Alb? dl. 
Fleniger să pronunțe cu
vântul devalorizare p?m-ru 
ca o veritabilă frenezie, ve
cină cu rebunia să s? pro
ducă pe piațe curului". Alu
zia cotidianului parizian i* 
„gafei? volurtere" el? ofi
cialităților imericen? nu 
es-e ir-imp^-ocre și unii 
comen-e-ori vest-europeri se* 
îr-rechă dacă tecmc d? o 
mouă devalorizare a dolaru
lui mu c fost fec-orul prir- 
cinc1 cer? a declanșa- creș
terile record de p? piațe 
aurului. Mergind mai denar,- 
-e, ccești observe-ori avar - 
sează supoziție că noii? cor- 
vulsiuni pe piața curului și 
-eama de o nouă devalori
zare a dolarului i-ar pu-ec 
focrt? bim? servi p? ameri
cani pe * două planuri. „Res- 
noms*billi cmericeni — ro
tează DIE WELT — nu vor 
in-îrzia, desigur, să cfirm? 
că realitățile confirmă teze
le lor, că piața curului e 
speculativă in cel mai îralt 
gred și că mu e posibilă 
construirea urui sistem mo- 
ne-cr, pe baza curului. în 
plus, -oată conjuncture ac
tuală și roua clătinare a 
dolarului riscă să-i pună 
repede p? vesț-europeri în- 
tr-o si-uație delica-ă. cu 
cere, d? ci-fel, au mai fosț 
confruntați și în trecut : fi? 
să accep-e o revalorizare 
progresivă a monedelor lor 
in d?-rimen-ul compctitivi- 
-âtii p? piețele străin? și 
implici- îr cvam-ajul $.1^., 
fie să reImc?cpâ să înmaga
zineze dolcri". Preocupările 
ce se fac simțite în Europa 
ocrid?m-a^ în legă-ură cu 
noile simptom? d? dezec^iili- 
bru la bursei? de aur și de
vize trebuiesc privi-e îm 
corelație cu perspectivele u
nei confrurtari dur? îr-r? 
S.U.A. și țările vest-europe- 
ne la negocierile comerciale 
și mone-cre dim -oamră (aș* 
numi-a „rundă Nixom"). Ul
timei? declarații ele minis
trului american de fimenâe. 
George Schultz, onir?lW 
FRANCE PRESSE, „par *ă 
*-?s-? o înăsprire a poziției 
SiUiAi"- care își merțire ce
rerile ca ncrt?r?rii săi să 
contribuie |a ameliorerec ba
lanței comerciale emericen? 
(defici- cîfrct la peste 10 mi
liarde dolari îr primei? pa- 
-ru lumi ale arului in curs), 
mefiimd disnure, im același 
timp, să accepte nrlmclnlt1 
concesiilor reciproce solici
te-? de v?s--europ?mi.

E prea devreme per-ru a 
eveluc lmpllcctlll?- evertua- 
lel? urmări *1? ac-uclelor 
frămirtări la bursei? de aur 
șî devize. Ceea ce iese in 
evidență cu cleri-a-e este 
n?rsis-?ntc crizei monetar? 
occidem-ale.

EM. RUCAR

„Skylab": 
o nouă 

aminare ?
Lemsarea primului echipaj 

din cadrul, misiunii „Sky- 
i*b", fixată de N.A.S.A. pen
tru 20 s*u 25 m*i. ar nt-ea 
fi di* mou cmîrată cu cî-eva 
sântămirl — s-a anunța-, 
miercurii l* Centrul spațial 
de la Cape Kenmedy. Inci
dentul p^voca- de desprin
dere* umor plăcuțe de *'•- 
mimiu care au bloca- desch - 
derea a două din cele 6 pa
nouri exterioare echipați cu 
celule solare și destina-? a- 
sigurârii energiei electrice 
în interiorul cabinei, vc avea 
și al-? com^^^imțe. în «noclal 
in ceea ce privește mlm1lme- 
rea capicîtiții termice a ca
binei.


