
r
Dwa

SALA DE LECTURA

Proletari din toate țările, uniti-vă

ÎN PAGINA
A II-A

Un frumos succes
al boxului românesc

ORGAN CENTRAL AL UNIUNII TINERETULUI COMUNIST

Etapa a XXVII la 
fotbal

* Actualitatea

ANUL XXIX. SERIA II.Nr. 7483 4 PAGINI 30 BANI LUNI 11 IUNIE 1973 pe scurt

CUVlNTAREA TOVARĂȘULUI
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PARTICIPANȚII LA

CONFERINȚA NAȚIONALĂ
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VIZITĂRII EXPOZIȚIEI

„125 DE ANI DE LA

REVOLUȚIA DIN 1848

ÎN ROMÂNIA"

Stimați tovarăși,

felul acesta,

Aș dori să încep — deși sîn- 
teți la sfirșitul lucrărilor con
ferinței — prin a vă adresa sa
lutul și felicitările Comitetului 
Central, ale Consiliului de Stat 
și guvernului, ale mele perso
nal, pentru încheierea cu suc
ces a conferinței pe țară a Uniu
nii Artiștilor Plastici, (Vii aplau
ze)

Am fost invitat de conduce
rea Uniunii să particip la des
chiderea Conferinței. Nu am 
avut această posibilitate. Ne-am 
gîndit. pînă la urmă, să mai 
aducem și aici unele inovații, 
să ne întîlnim in cadrul acestei 
expoziții alcătuită de artiștii 
plastici în cinstea aniversării a 
125 de ani de la revoluția din 
1848. Cred că am făcut bine că 
am procedat în
deoarece vizitînd expoziția, am 
putut căpăta o imagine a ceea 
ce ați realizat, a ceea ce puteți 
realiza atunci cînd vă propu
neți să dați expresie unor mo
mente importante din istoria 
națională, să înfățișați eroismul, 
lupta pentru o viață mai bună, 
mai dreaptă, pentru progres și 
civilizație, a poporului nostru. 
Împresia pe care mi-am forma
t-o despre expoziție este bun5. 
Sînt înfățișate, prin imagini 
variate, momente importante, 
în stiluri deosebite Ceea ce 
constituie însă caracteristica 
«enerală a expoziției, caracte
ristică ce corespunde orientări
lor date de Congresul al X-lea 
și de Conferința Naționale ale 
partidului este că. folosindu-sr 

'stiluri si maniere diferite de 
exoresie. s-au realizat lucrări 
hune, cu un conținut menit «X 
-ervească educării poporului. 
Cred că această expoziție a re-
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ușit In mod minunat să dea ex
presie orientării date de Con
gresul al X-lea al partidului 
nostru. (Aplauze outernîce) 

înțelegeți că mi-ar fi greu să 
spun ce mi-a plăcut mai mult. 
Mi-ar fi greu ca, în fața tutu
ror celor care au expus aici, să 
exprim preferințele mele. Pot 
spune însă că. în general, atît 
ca orientare, cît și ca expresie 
artistică, mi-au plăcut mai toa
te lucrările. De aceea, aș dori 
să-i felicit călduros pe toți ar
tiștii plastici care au contribuit 
la realizarea expoziției. care 
au creat lucrări consacrate a
cestui eveniment — chiar dacă 
ele nu sînt expuse aici — pro- 
punîndu-și ca prin arta lor «3 
evoce unul din marile momente 
ale Istoriei României, și să le 
urez succese și mai mari în vi
itor. (Aplauze puternice).

Desigur, așa cum se întîmplă 
întotdeauna, cînd vezi că se 
pot face lucruri hune. începi să 
devii mai pretențios. Aș putea 
spune că în această situație 
mă găsesc eu acum. Compara
tiv cu expoziția pe care am vă
zut-o tot aici, cu cîțiva ani în 
urmă, pot spune că s-au făcut 
pași foarte mari, mal cu scamă 
în direcția redării unui conți
nut bogat de idei, într-o mare

a*

varietate de expresii. De aceea, 
aș dori să nu-mi luați in nume 
de rău dacă voi folosi momen
tul încheierii conferinței dum
neavoastră și al deschiderii a
cestei minunate expoziții, pen
tru a-mi exprima dorința, do
rința conducerii noastre de par
tid. a întregului popor, de a 
vedea noi opere de înaltă va
loare educativă și artistică.

Avem în față o serie de mari 
evenimente legate de istoria 
luptei revoluționare a poporului 
nostru. Sărbătorim chiar in
ceste zile 25 de ani de la națio
nalizare. Desigur. în citeva zile 
nu se mai poate face nimic, dar 
chiar și peste un an lucrările 
inspirate din acest eveniment 
vor fi bine venite. Sper câ vă 
veți angaja să faceți ceva in a- 
ccastă privință. Anul
vom sărbători 30 de ani de 
victoria insurecției 
armate antifasciste. . .
ca arta plastică să fie. de ase
menea. prezentă la această 
mare aniversare, cel puțin cu 
același succes ca și la expoziția 
prezentă. Am dori, chiar, mai 
mult.

Realizările, preocupările de 
astăzi ale României socialiste, 
munca de făurire a societății 
socialiste multilateral dezvol-

viitor 
la 

naționale 
Așteptăm

tate, eroismul cu care întregul 
popor înfăptuiește politica par
tidului nostru sînt, fără îndoia
lă, bogate și inepuizabile surse 
de inspirație. Sint convins că 
vă veți strădui să puneți în 
valoare acest bogat material 
faptic, acest puternic entuziasm^ 
de masă. După părerea mea. 
arta plastică are posibilități 
nelimitate de a realiza aceasta.

In politica internațională au 
loc, de asemenea, mari schim
bări. Se obțin succese spre des
tindere, spre intensificarea co
laborării între state. iată, 
chiar ieri, la Helsinki, s-au în
cheiat cu succes lucrările pregă
titoare ale Conferinței general- 
europene. stabilindu-se data de 
3 iulie pentru conferința mi
niștrilor de externe. începe 
deci conferința pentru securita
te europeană. Acesta este un 
succes deosebit de important al 
națiunilor europene — deci și al 
națiunii române — a) tuturor 
națiunilor lumii. Ar trebui să 
vă gindiți să dați expresie prin 
arta dumneavoastră și acestcr 
schimbări, năzuințelor popoare
lor spre o lume mai dreaptă, 
mai bună, spre o lume a păci'. 
Îată ce «urse de inspirație vă 
oferă viața

de la Lotru iși reafirmă

HOTĂRÎREA DE A

ÎNFĂPTUI CU CINSTE

SARCINILE
ÎNCREDINȚATE

Constructorii marelui obiectiv hidroenergetic au sărbătorit 
ieri trei ani de la constituirea Șantierului național al tineretului

Duminică, cei 3 000 de briga
dieri ai Lotrului au trăit clipe 
sărbătorești : aniversarea a 3 ani 
de la constituirea Șantierului 
național al tineretului. Pe înal
tul catarg de pe platoul de la 
Voineșița a fluturat iarăși trico
lorul, văile au răsunat de cin- 
tece tinerești. Sărbătoarea har
nicilor constructori în uniforme 
albastre a fost onorată de pre
zența tovarășului Petre Dănică, 
prim-semtar al Comitetului 
județean Vilcea al P.C.R., a to
varășului Îon Traian Ștefănescu, 
prim-secretar al C.C. al U.T.C., 
ministru pentru problemele ti
neretului, a altor oaspeți și in
vitați de onoare.

Careul festiv al brigadierilor, 
care a reunit reprezentanți ai 
tuturor loturilor și șantierelor, 
a prilejuit evidențierea rezulta
telor bune obținute de tineri, a 
contribuției majore pe care a
ceștia o aduc la desfășurarea 
activității productive. Colecti-

vul de ooinstructori a realizat în 
anul precedent o producție su
plimentară de peste 7,5 mili
oane lei, concretizată în depu
nerea a 1 217 000 m.c., umplu
turi în barajul de la Vidra, e
vacuarea a 28,4 km galerii și 
betonarea a peste 11,5 km. Cele 
nouă schimburi de onoare ale 
tineretului, organizate la lotu
rile Lunca văț aval și amonte, 
la secția autoateliere, la Sterpu, 
la fabricile de betoane Petri- 
manu și Gura Latenței și la 
Jidoaia au obținut rezultate 
foarte bune. Așa cum sublinia 
primul secretar al Comitetului 
județean de partid, istoria 
scurtă în timp, dar bogată în 
semnificații a șantierului națio
nal al tineretului de la Lotru, 
oglindește în chip grăitor capa
citatea creatoare a genera [iei 
celei mai noi de constructori ai 
socialismului. _

Anul acesta, întrecerea ute- 
cistă a prilejuit o angajare șl

mai vie și mai responsabilă a 
tinerilor 1a realizarea sarcinilor 
de plan. Acțiunea inițiată de 
Biroul C. C. al U.T.C. sub de
viza „Tineretul — factor activ 
în îndeplinirea cincinalului îna
inte de termen" a catalizat e
nergiile tinerești, a dat un nou 
avînt muncii brigadierilor. Ei 
s-au angajat să devanseze ter
menul de punere în funcțiune a 
hidroagregatului nr. 2 de 170 
megawați și realizarea primului 
paralel la sistemul energetic 
național pînă la 23 august, În 
cinstea celei de a XXÎX-a ani
versări a eliberării, și să dea 
cale liberă apelor pe tronsoa
nele Balindru — Baraj și Gal- 
benu — Vidra, încheind ast
fel cu succes prima parte a bă-

DORII MOTOC

(Continuare in pag. a ll-a)

LA IMPERATIVELE CAMPANIEI 
AGRICOLE, UN SINGUR RĂSPUNS:

Concentrarea
tuturor eforturilor
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Vernisajul expoziției omagiale
In prezența tovarășului Nicolae 

Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Consiliului de Stat, 
s-a deschis simbătâ la amiază, 
la sala ..Dalles" din Capitală, ex-

poziția jubiliar! de artă plastică 
.,125 de ani de la Revoluția din 
1848 In Romana'. Ea reprezintă 
un vibrant omagiu pe care pic
torii. sculptorii ți graficienii de 
pe întreg cuprinsul țării îl aduc

glorioasei aniversări, marilor 
înaintași, celor ce au purtat 
steagul mișcării revoluționare 
pașoptiste, luptînd, cu inimile

(Continuare fn pag. o ll-a)

Am dori ca, așa cum ați 
ușit acum să prezentați în 
ceastă expoziție momente 
trecutul mai îndepărtat al 
triei noastre, să realizați 
anii următori noi expoziții
care să fie oglindite momente 
din istoria de astăzi a poporu
lui nostru, din prezentul vieții 
și muncii sale, imaginea felului 
în care se realizează programul 
partidului nostru. Totodată, să 
redați succesele popoarelor in 
lupta ce se duce astăzi pentru 
o lume mai bună, mai dreaptă, 
pentru destindere și pace pe 
plan internațional. Sper că atît 
cei mai în vîrstă, cei de vîrstă 
mijlocie cit și cei tineri — care 
s-au întrecut, aș putea spune,, 
pentru a prezenta opere cit mai 
valoroase în această expoziție 
— se vor lua în continuare la 
întrecere pentru a da poporului 
opere și mai bune, și mai valo
roase. pentru a contribui și pe 
această cale la ridicarea nivelu
lui de cultură al maselor, la 
elevarea spirituală, la formarea 
gustului pentru frumos al oa
menilor. la realizarea un*i 
vieți mai bune pe pămîntul pa 
triei noastre.

Sînt convins că ne vom întîl- 
ni la noi expoziții și mai mari 
și mai * 
succes în 
neavoastră, 
pe care . „
in îndrumarea activității 
creație. Aceste succese ’ 
de munca tuturor . . 
plastici, de felul în care fiecare 
înțelege să servească poporul, 
prin tot ceea ce face. Văd că, 
intr-adevăr, pe acest drum 
vrea fiecare să meargă. în fe
lul său, servind poporul, cauza 
socialismului și păcii. (Aplauze 
puternice, prelungite).

frumoase, Vă urez 
activitatea dum- 
urez comitetului 

l-ațî ales, succes
' de

depind 
artiștilor

1125 DE ANI125 DE LA
REVOLUȚIA 
DIN 1848 a unei zile istorice...

Dubla semnificație

NOBILELE ASPIRAȘI
ALE ÎNAINTAȘILOR

Au trecut cinci pătrare de 
veac din ziua istorică de 11 
Îunie 1848, zi în care întreaga 
populație a Capitalei Țării 
Românești, că prinsă du entu
ziasm și patriotică dorință eli
beratoare, a aclamat pe stăzile 
orașului „cele 21 de punturi 
decretate de popor" cuprinse în 
Proclamația de la Îslaz și a silit 
pe domnitorul Gheorghe Bibe^u 
să semneze „Constituția" revo
luționară. în acest fel, Bucu- 
reștiul, a fost cuprins de flacăra 
revoluției, de ’ ” v ’
^spaim^ta^ 
nor rînduieli 
perimate, la 
pămîntul Moldovei și al Transil
vaniei și care se va întinde apoi 
tot mai mult de-o parte și de 
alta a Carpaților.

aceeași flacără ce 
pe susținătorii u* 

social-economice 
Îași și la Blaj, pe

Doar două zile trecuseră de la 
adunarea de pe cîmpia Islazu
lui, suficiente insă ca teritoriul 
Țării Românești să se încadreze 
în fluxul revoluționar, ca mase
le din Muntenia să impună un 
guvern și un sistem de guver
nare care să conducă, fie și 
numai pentru trei luni, destinele 
țării după principii cu totul no
vatoare, să rupă firul tradițio
nalelor așezăminte feudale.

Se cuvinte deci omagiată a
ceastă revoluție, această eroică 
manifestare a voinței poporului 
român de a lupta pentru drep
tate socială, pentru libertăți de
mocratice, pentru unitate și in
dependență națională. Rezultat 
obiectiv al unor profunde cauze 
interne, consecință firească a

propriei evoluții istorice a țâri
lor române, revoluția de la 1848 
s-a desfășurat în contextul ge
neral european caracterizat, La 
cumpăna veacului trecut, prin 
cuprinderea în valul luptei re
voluționare a unui mare număr 
de țări, manifwtindu-se însă 
în forme specifice șl pro
mo vî nd 
zătoare 
nești care 
voluția 
reliefa 
patriot

manlfestindu-sn 
î specifice șl 

obiective corespun-
realităților româ- 

au generat-o „Re- 
română de la 1848 — 

cu îndreptățire marele 
Nicolae Bălc^cu — n-a

VASÎLE NÎCULAE 
cercetător la Institutul 

de studii istorice și sociai-politice 
de pe lingă C.C. al P.C.R.

(Continuare In pag. a 111-a)

Zilele acestea sînt deosebit de aglomerate 
pentru lucrătorii ogoarelor. Sînt hotărîtoare 
pentru soarta tuturor culturilor. Legumele re
clamă lucrările de întreținere specifice ; po
rumbul, floarea-soarelui și sfecla de zahăr sînt 
—vremea ploioasă e de vină — invadate de bu-. 
ruieni, prașilele trebuind executate tot la 2—3 
săptămini. în locul furajelor recoltate, precum 
și a griului, orzului și secarei, se cer însămîn- 
țate culturi duble. Și, să nu pierdem din vedere,

sîntem în pragul secerișului, cînd combinele și 
celelalte mașini — ultimele dintre ele — sînt 
supuse verificărilor atente: de asemenea, ma
gaziile constituie obiective ale muncii construc
torilor, iar pregătirile în vederea insămînță- 
rii unor mai mari suprafețe cu culturi duble 
practic au înregistrat amplitudinea maximă. 
Simbătă și ieri ne-am oprit în Bărăganul ilfo- 
vean, pentru a vedeai răspunsul cooperatorilor 
și mecanizatorilor la aceste stringențe ale „cam
paniei belșugului".

Intrefinerea culturilor
„Secretul producțiilor mari, 

ne încredința inginerul Îon Oan- 
cea, directorul Î.A.S. Chirnogi
— unitate distinsă, anul trecut, 
cu Ordinul Muncii, este ca din 
hrana porumbului, ori a sfeclei, 
ori a florii-soarelui, ori a legu
melor să nu consume și buru
ienile. În acest sens, prașilele
— acolo unde nu s-au folosit
erbicidele — sînt lucrările cheie 
în bătălia 
smulgerea de recolte mari 
pe fiecare palmă de , 7 
Îar la Chirnogi, de două . . 
tămîni și mai bine cultivatoarele 
au fost folosite continuu pe su
prafețele semănate în primăvară 
cu floarea-soarelui și porumb, 
cu soia și sfeclă de zahăr, prin 
învingerea unor greutăți cu to
tul aparte pricinuite de apa în 
exces adunată pe pămînturile 
smulse prin îndiguirea lacului 
Greaca. Cifrele ambițioase fi
xate ca angajament de către cei 
de aici — peste cinci vagoane 
la hectarul de sfeclă, două mii 
cinci sute de kilograme la floa
rea-soarelui și soia, și încă pe 
atîta la porumb, determină o 
mobilizare deosebită a forțe
lor. De pildă, ieri, pînă la chin
die, eîmpul a avut înfățișarea

unei zile normale de lucru. Au 
fost prășite mecanic o sută pa
tru hectare de porumb și floa
rea-soarelui precum și două 
treimi din cele treizeci de hec
tare cu sfeclă de 2ahăr. Mîine, 
marți, cea de-a doua prașilă la

porumb și floarea-soarelui va 
fi încheiată. Și, se va începe la 
cultura de soia semănată pe a
proape o mie cinci sute de hec
tare. Oamenii fac tot ce le stă 
în putință pentru ca angaja-

GH. FECIORU
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OE D E A N t 
■■W DE LA

NAȚIONALIZAREA 
PRINCIPALELOR MIJLOACE 

DE PRODUCȚIE INDUSTRIALĂ

PUTEREA
ECONOMICĂ

în condițiile create de victo
ria insurecției naționale antifas
ciste armate, după 23 August 
1944 viața politică a României 
era dominată de puternice 
lupte pentru instaurarea unui 
regim cu adevărat democratic, 
pentru înfăptuirea reformelor e- 
ronomlce și sociale cerute de 
dezvoltarea societății româ
nești. Realizarea acestor obiec
tive necesita o permanentă con
solidare a rolului partidului co
munist în viața sorlal-polltlră 
a țării, păstrarea permanentă a 
inițiativei politice și crearea 
unui raport de forțe preponde
rent în favoarea democrației.

Poporul român, condus de 
partidul comunist, a înfrînt prin 
revoluție împotrivirea claselor 
reacționare, a răsturnat domina
ția politică a acestora și șl-a 
instaurat puterea sa politică.

În esență. cucerirea depli
nă a puterii de stat de către 
popor a însemnat instaurarea 
unui guvern democratic (la 6 
martie 1945). alegerea unui 
parlament democratic (în no
iembrie 1946) 
republicii (la
1947). Pentru .
următoare momentului 
ririi depline a . 
principalele obiective erau în- 
fringerea opoziției claselor răs
turnate de la guvernare — care 
dețineau încă pozițiile cheie în 
economie : crearea condițiilor 
pentru construirea unei econo
mii socialiste dezvoltate, care să 
asigure prosperitatea țării, creș
terea nivelului de trai pentru 
întregul popor. Pregătind cuce
rirea puterii economice de către 
popor, partidul a întreprins ci- 
teva măsuri preliminare ine

alegerea 
(in 

și proclamarea 
31 decembrie 
etapa imediat 

‘ cuce- 
puterii de stat,

înainte de cucerirea deplină a 
puterii politice. Etatizarea Băn
cii Naționale, înființarea oficii
lor industriale, organizarea con
trolului de stat asupra întreprin
derilor capitaliste au determinat 
un început de stabilitate In e
conomie, au întărit poziția cla
sei muncitoare în viața econo
mică a țării. S-au creat astfel 
condiții optime pentru ca ime
diat după proclamarea republi
cii. clasa muncitoare, în frunte 
cu partidul comunist, să folo
sească puterea de stat in ve
derea trecerii la realizarea o
biectivului ei fundamental : con
struirea societății socialiste. Cu
cerirea putorii economice a în*

ADRIAN VASÎLESCU

(Continuare In pag. « lll-a)

BUN VENIT
PREȘEDINTELUI REPUBLICII

VOLTA SUPERIOARĂ,
SANGOULE LVMIZAAA!

La invitația pre
ședintelui Consiliu
lui de Stat al Re
publicii Socialiste
România, Nioolae 
Ceaușescu, luni co
sește la București, 
într-o vizită ofi
cială în tara noas

’ președintele 
Volta 
gene- 

divizie 
Lami-

tră, _ .
Republicii 
Superioară, 
ralul de
Sangoula 
za na.

Președintele San- 
goule Lamizana s-a 
născut în anul 1916, 
in localitatea Dian- 
ra, din d^trictul
Tougan, unde și-a 
făcut și studiile 
primare. Încorpo
rat în armata fran
ceză la 18 ianuarie 
1936, a primit, la 
Kati, pregătirea de 
bază ca militar, în 
cadrul celui de-al 
doilea regiment de 
trăgători . senega- 
lezi. În luna de
cembrie a aceluiași 
an. este transferat 
la Statul Major 
al Comandamentu
lui Militar al Mau- 
ridaniei, la Saint-Lo
uis du Senegal, 
unde va rămîne pînă în anul 
1943. cînd este transferat în 
Africa de nordL

După ce. în aprilie 
numit sublocotenent. 
Lamizana efectuează, 
nuarie pînă în iunie 
stagiu la Centrul de 
fricane și asiatice di____ ...
calitate de instructor de limba 
lambara. În 1951 este numit lo
cotenent. iar în iulie 1957 e îna
intat la gradul de căpitan.

In iulie 1961. Săngoule Lami
zana este pus la dispoziția gu-

1949. este 
Săngoule 
din *

1950, 
6tudii a- 
Paris, în

ia- 
un

vemului Voltei Superioare, 
vederea organizării armatei 
ționale. Transferat 
serviciul forțelor 
Volta Superioară, ___ _____
comandant de batalion și, conco
mitent, primul șef al Statului 
Major al armatei În ianuarie 
1964. este avansat la gradul de 
locotenent-colonel

În ianuarie 1966. Sangoul* 
Lamizana devine președintele 
Republicii Volta Superioară. În-

ulterior 
armate 
este

în 
na- 

în 
din 

numit

(Continuare in pag. a IV-a)

Astăzi, 11 iunie, in jurul orei 16,00, posturile noastre de radio 
li televiziune vor transmite direct de la Aeroportul Otopeni cere
monia sosirii președintelui Republlcii Volta Superioara, generalul 
Săngoule Lamizana, care, la invitația președintelui Consiliului 
de Stat al Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu, face 
o vizita oficiala in țara noastrâ.
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VERNISAJUL EXPOZIȚIEI OMAGIALE
viața și lupta poporului nostru, 
care făurește astăzi, sub condu
cerea partidului, societatea so
cialistă multilateral dezvoltată.

Tovarășul Nieolae Ceaușescu, 
ceilalți conducători de partid și 
de stat se opresc îndelung în 
fata a numeroase opere din ex
poziție, apreciind calitățile lor 
artistice, forța lor sugestivă, e- 
vocatoare. Secretarul general al 
partidului se întreține călduros 
cu membrii conducerii Uniunii 
Artiștilor Plastici, subliniind că 
operele expuse relevă faptul că 
pictorii, sculptorii, graficienii 
s-au apropiat, cu dragoste și în
țelegere, de marile teme ale 
realității vieții noastre, ale is
toriei, de momentele sal* de 
seamă, care reprezintă simbo
luri ale luptei pentru libertate 
și independență a poporului 
nostru. Conducătorul partidului 
și statului arată că artiștii plas
tici trebuie să aibă în vedere, 
permanent, realizarea unor lu
crări monumentale, inspirate 
din trecutul de luptă, din tradi
țiile noastre revoluționare — 
adevărate mărturii ale istoriei 
noastre vii — lucrări care să 
înfrumusețeze orașele țării, 
noile lor cartiere, piețele publi
ce. în discuția cu personalități 
ale vieții noastre culturale, to
varășul Nieolae Ceaușescu ap re
ci azi că unele imagini din ex
poziție pot oferi puncte de ple
care pentru crearea unor mari 
compoziții de masă, a unor 
monumente de înaltă valoare 
artistică închinate Unirii, Eli
berării patriei, altor momente 
de Importanță covîrșitoare din 
cronica națiunii noastre.

Mulțumind pentru onoarea 
deosebită ce 1 s-a făcut întregii 
obști a artiștilor plastici, pen
tru Jntîlnirea cu participanțli la 
Conferința națională a Uniunii 
de creație, pentru prezența se
cretarului general al partidului 
la vernisajul expoziției, pictorul 
Brăduț Covallu, președintele 
Uniunii Artiștilor Plastici a 
spus i

Mult atimate șl Iubite tova
rășe secretar general,

Stimați tovarăși din conduce
rea de partid si de stat.

Este pentru noi, astăzi, o mare 
bucurie acest moment emoțio
nant — pe care îl reprezintă vi
zita dumneavoastră — prin pare 
se încheie Conferința Uniunii 
Artiștilor Plastici din România.

Aș dori să vă informăm, to-

(Urmare din pag. 1)

înflăcărate de o nobilă iubire 
de neam și tară, pentru liberta
te și progres, pentru unitatea și 
independența națiunii române.

La vernisaj au luat parte to
varășii Manea Mănescu, Paul 
Niculescu-Mizil. Gheorghe Pană, 
Gheorghe Rădulescu. Virgil Tro- 
fin, Ilie Verdeț, Maxim Berghi- 
anu, Gheorghe Cioară, Emil 
Drăgănescu. Janos Fazekas, Pe
tre Lupu, •• ------
Leonte ““ 
Ștefan 
Miron 
Dalea, 
Vasile

De asemenea, erau prezenți 
membri ai C.C. al P.C.R., mi
niștri. conducători de instituții 
centrale și organizații obștești. 
Sînt de față participanțli la 
Conferința națională a Uniunii 
artiștilor plastici, mulți dintre 

• ei prezenți cu opere în expoziție, 
critici de specialitate și alți oa
meni de cultură.

Este ora 12.15. La intrarea în 
sala expoziției, secretarul gene
ral al partidului este întîmpinat 
de Ion Jalea, președintele de 
onoare a) Uniunii artiștilor 
plastici. Brăduț Covallu. preșe
dintele U.A.P.. de membrii Bi
roului de conducere al U.A.P.

Creatorii plastici care timp de 
trei zile au dezbătut în cadrul 
Conferinței lor naționale pro
blemele majore ale artei căreia 
li s-au dedicat, au tinut să fie 
Drezenți la această festivitate. 
El au făcut o călduroasă și 
însuflețită primire tovarășului 
Nieolae Ceaușescu. exprimîndu- 
și satisfacția pentru prilejul de 
a se întîlni din nou cu conducă
torul partidului și statului.

Tovarășul Nieolae Ceaușescu. 
ceilalți conducători de partid și 
de stat, sînt invitați să viziteze 
expoziția, care are drept „mot
to44 cuvintele pline de semnifi
cație rostite de secretarul gene
ral al partidului la recenta adu
nare populară de la Iași : ..Săr
bătorind Împlinirea a 125 de ani 
de la Revoluția de la 1848 în 
Țările Române, cel mal înalt 
omagiu pe care-1 putem aduce 
memoriei acelora care au ridi
cat și tinut sus. în acele vremu
ri grele, steagul luptei pentru li
bertate națională, pentru unita
tea și progresul patriei, este de 
a ne angaja cu toții să muncim 
cu toată energia șl priceperea 
pentru înfăptuirea politicii in
terne și externe a partidului și 
statului, pentru edificarea so
cietății socialiste multilateral 
dezvoltate în România".

De o parte șl de alta a panou
lui unde este înscris citatul, se 
află, tntr-o simbolică alătura
re. un grup sculptural repre- 
zentfnd mai mulți revoluționari

Dumitru Popescu, 
Răutu, Gheorghe Stoica, 
Voitec, Cornel Burtică, 

Constantinescu. Mihai 
Mihai Gere. Ion Ioniță 
Patilineț.

pașoptiști și un bust, realizat in 
bronz, al tovarășului Nieolae 
Ceaușescu

Sînt parcurse sălile expoziți
ei, care reunește circa 300 de lu
crări, selecționate din cele pes
te 1 000 prezentate juriului. Nu
mărul mare al exponatelor, va
loarea lor artistică și educativă, 
tematica bogată ilustrează re
velator largul și viul ecou pe 
care aniversarea Revoluției de 
la 1848 J-a găsit în inima și con
știința artiștilor din toate gene
rațiile — români, maghiari, ger
mani și de alte naționalități — 
care cinstesc memorabilul eve
niment, una din paginile cele 
mai mișcătoare și înălțătoare 
ale istoriei noastre, izvor de 
generoasă inspirație. Așa cum o 
atestă aceste noi opere ale lor, 
ei duc mai departe tradiția ar
tei noastre plastice în oglindi
rea principalelor momente din 
trecutul de luptă eroic al po
porului român, tradiție strălucit 
reprezentată, în zilele fierbinți 
ale lui ’48, de creatori patriot! 
ca Ion Negulici, I. D. Rosenthal, 
Barbu Iseovescu, particlpanțl 
direcți la revoluție, care fl-au 
pus talentul în slujba marilor 
idealuri naționale. Revoluția de 
la 1848, pe care au slăvit-o, in 
decursul timpului, atiția iluștri 
artiști, ne este înfățișată astăzi 
In noi viziuni plastice, de pe 
pozițiile înaintate, militante, ale 
artei noastre socialiste. Pic
torii noștri contemporani fae 
să strălucească, din nou 
stindardul înălțat de gene
rația de la 1848, împurpurat 
de flacăra luptelor transmisă 
prin vremi de toți acei ee și-au 
vărsat sîngele pentru înfăptui
rea aspirațiilor de libertate ii 
progres, de unitate și indepen
dență națională. La loc de cins
te sînt așezate, in expoziție, 
portretele — imortalizate pe 
pînză, dăltuite In piatră sau 
lemn — ale neînfrlcaților con
ducători ai revoluției de la 
1848 i Nieolae Bălcescu, Avram 
Iancu, Mihail Kogălniceanu, A- 
lexandru Ioan Cuza, Vasile A- 
leesandri, Gabor Aron, Eftlmie 
Murgu, Andrei Mureșanu, Si
mion Bămuțiu, Ana Ipăteacu, 
Popa Șapcă, Cristian Teii și 
mulți alții

Lucrările înmănunchiate în 
expoziție constituie o pregnan
tă mărturie a prețuirii pe care 
artiștii o dau trecutului glorios 
al patriei, năzuințelor statorni
ce ale poporului român pentru 
păstrarea și afirmarea ființei 
naționale, eroismului șl demni
tății sale, vocației sale creatoa
re. Ele sînt, în același timp, o 
dovadă vie că artiștii î$i înde
plinesc sarcina de onoare ce le 
revine de a oglindi, în operele 
lor, cele mai de seamă eveni
mente din istoria patriei, din

%

varășe secretar general, că lu
crările conferinței s-au desfășu
rat intr-o atmosferă foarte vie. 
in spirit constructiv ; au luat 
cuvîntul peste 40 de tovarăși, 
care au manifestat, împreuna, a- 
deziunea totală a artiștilor plas
tici pentru politica partidului 
nostru, pentru o artă care să 
servească poporul, care să tacă 
legătura între efortul creator și 
dorința maselor largi. S-au dis
cutat aspecte importante ale ac
tivității noastre, cum ar fi arta 
pentru public, problema expozi
țiilor, s-au discutat aspecte ma
jore privind rolul «octal al tu
turor genurilor, s-au formulat 
și critici pentru că uniunea mai 
are foarte multe de făcut, de 
realizat

Not stimate tovarășe secretar 
general, am vrea să vă asigu
răm. în măsura in care am reu
șit această expoziție, că sîntem 
hotăriți să facem artă din idea
lurile sociale și revoluționare 
ale partidului nostru, ale po
porului nostru, o artă care să 
deschidă un orizont larg spre 
viitorul socialist al patrie! noas
tre.

Întîmpinat cu îndelungi apla
uze de sutele de artiști prezenti 
la inaugurarea expoziției, a 
luat cuvîntul tovarășul Nieoiee 
Ceaușescu.

Aprecierile secretarului ge
neral al partidului la adresa o- 
perei artiștilor noștri plastici, 
mesajul pe oare l-a transmis, 
creatorilor de frumos, care, 
reuniți la conferința lor na
țională, au reafirmat hotă
rîrea întregii obști de a dues 
mal departe tradițiile luminoase 
ale plasticii românești. îndemnu
rile sale ca arta să slujească 1- 
dealurilr poporului, să reflecte 
năzuințele și aspirațiile sale, 
lupta pentru progres și o lume 
mal bună au găsit un puternic 
ecou, au fost primite cu deplină 
aprobare, cu conștiința răspun
derii ce incumbă artistului-cetă
țean al României socialiste.

Aceste simțăminte și-au găsit 
expresia în mulțumirile pro
funde adresate secretarului ge
neral al partidului de către pre
ședintele U.A.P.. care a relevat 
că îndemnurile partidului și 
cuvintele calde ale tovarășului 
Nieolae Ceaușescu. adresate a- 
cum, ca și cu prilejul altor în- 
tllniri. trec prin inima tuturor 
artiștilor plastici (Agerpres)

Manifestări 
cultural-artistice

(Urmare din pag. I)

mentele formulate în întrecerea 
socialistă, pentru îndeplinirea 
înainte de vreme a prevederilor 
cincinalului, să prindă

Ieri a fost zi normală 
in mai toate unitățile 
‘lfovene. La Manasia, 
și Sinești s-a prășit la

<

UN NOU ȘANTIER

AL MUNCII PATRIOTICE
a fost inaugurat 

in prezența a
ieri la Constanța, 
două generații

de brigadieri
Duminică dimineața, la Con

stanța, soarele strălucea încăl
zind bluzele albastre ale celor 
peste 1 300 de brigadieri. Tot 
din acest loc, acum un sfert de 
veac au pornit spre șantierele 
de la Bumbești-Livezeni, Salva- 
Vișeu, Agnita-Botorca și cele 
din zona Prutului brigadierii 
constltuiți în „Brigada IlI-a 
Constanța". Brigadierii prezenți 
aici, sînt cei care lucrează la 
șantierele T.C.H. din Valea Ca- 
rasu, NAVROM, I.C.H., Șan
tierul de construcții navale 
etc. Sînt cunoscute realizările 
brigadierilor din județul Con
stanța. care au ridicat nume
roase obiective între care Ter
mocentrala de la Ovldiu II, 
Fabrica de ciment Medgidia, 
Combinatul chimic Năvodari și 
au construit șoselele Constanța 
—Negru Vodă, Constanța—Tul
cea. Astăzi cei adunați pe fa
leză au venit să sărbătorească 
un eveniment marcant pentru 
locuitorii județului, adică îm
plinirea a 25 de ani de la în
ființarea primelor brigăzi de 
muncă patriotică. Cei prezenți 
au defilat pe străzile orașului, 
oprindu-se la Sala sporturilor, 
frumos îmbodobită. Alături de 
ei au venit locuitori ai muni
cipiului, in total peste 4 000 de 
oameni. La această manifestare 
tinerească a participat tova
rășul Vasile Vilcu, prim-secre- 
tar al Comitetului județean 
P.C.R. Constanța, împreună 
cu ceilalți membri ai bi
roului județean de partid. 
Cuvîntul de deschidere a fort 
rostit de tovarășul Constantin 
Jurcă, prim-secretar al Comite
tului județean al U.T.C., care 
a arătat printre altele : „Aceas
tă acțiune are ca scop sărbăto
rirea a 25 de ani de la consti
tuirea brigăzilor de muncă pa
triotică și deschiderea unui nou 
șantier al muncii patriotice în 
județul nostru". In numele ce
lor două generații prezente au 
vorbit printre alții : locotenent 
colonel Ilie Dumitru fost com
ponent al „Brigăzii a IlI-a 
Constanța" de la Bumbești—Li- 
vezeni. „A fost greu spunea 
veteranul brigadier, dar entu
ziasmul nostru era mare. Bri
gada noastră a fost o familie 
a muncii aspre, dar a fost o 
brigadă fruntașă care a 
bnit cu tot efortul la 
strucția țării".

în sală, printre cei 
brigadieri de acum un 
secol, se mai aflau :
tin MSnăilă fost șef de briga
dă, azi marinar. Pascu Popa, 
organizatorul brigăzii a III-a, 
Constantin Cirnici organiza
torul întregului șantier, Ila- 
rion Ciobanu (Calaris) astăzi

contri- 
recon-

130 de
sfert de
Constan-

cunoscut actor. Jear. Constan
tin, tehnicianul brigăzii a III-a, 
azi de asemenea actor, Mihai 
Brătulescu, mezinul de atunci 
era acum prezent cu unul din 
copiii săi Costică Benche, Nico- 
lae Dobrin, Urni Boabec și 
mulți alții. „Noi brigadierii de 
azi, arată Ion Barbu, comandan
tul șantierului de la Docul us
cat, lucrăm cu același entuziasm 
cu care au lucrat cei de acum 
25 de ani. Entuziasmul lor • și 
azi, și al nostru. Vrem ca na- 

' vele noastre de mare tonaj pe 
care le vom construi, aici, să fie 
cunoscute pe toate continentele. 
De fapt, arată vorbitorul, am 
dat la apă vasul „Amiral- de 
55 000 tone, primul de acest fel 
din țară". „Tinerii de atunci 
sînt părinții noștri de azi", ara
tă elevul pionier Ionel Panteli- 
mon, care asigură asistența că 
pionierii din județ prin acțiuni
le lor vor înfrumuseța satele, 
comunele, orașele în care ee 
află. Au mai vorbit brigadieri 
virstnici și tineri care au arătat 
că sînt hotăriți ca acolo unde 
lucrează, să facă totul pentru a 
obține rezultate din ee in ce 
mai bune în muncă, de a-și 
aduce contribuția la dezvolta
rea județului. In încheiere a 
luat cuvîntul tovarășul Vasile 
Vilcu care, adresindu-se celor 
prezenți a subliniat faptul că 
aceste două generații de briga
dieri, cei de acum 25 de ani. și 
tineretul anului ’73, sînt astăzi 
integrați organic în programul 
partidului pentru construcția so
cietății socialiste multilateral 
dezvoltate. Tineretul țării a fă
cut ca în viața social politică a 
patriei noastre să se nască 
munca voluntar patriotică. Anul 
1948 a lăsat o pagină de neuitat 
în istoria patriei, a organizației 
U.T.C. Brigada a III-a Constanța, 
arată in continuare vorbitorul, 
rămine de neuitat în istoria 
muncii voluntar patriotice, con
stituie o pildă vie de dăruire, 
de patriotism și de elan revo
luționar".

După acest program, toți 
brigadierii s-au deplasat la 
marginea orașului, unde a 
fost deschis șantierul local 
al tineretului „Complexul cul- 
tural-sportiv*. Aici, pină in 
1977, brigadierii din orașul Con
stanța vor constitui una dintre 
cele mai mari baze sportive din 
țară care cuprinde printre alte
le, trei terenuri de fotbal cu 
cite 10 000 locuri, o piscină, 
olimpică, 4 terenuri. de tenis, 4 
terenuri de volei, ha.idbal, bas
chet, o sală de sport, un teatru 
in aer liber și altele.

OVIDIU MARIAN

Peste 5 000 de tineri din Baia 
Mare și alte localități din ju
deț s-au întilnit duminică la 
Festivalul „Stejarul ’73". ma
nifestare a cintecului. dansului, 
poeziei și sportului, a tineretu
lui din Maramureș. Organizat 
de Comitetul județean Maramu
reș al U.T.C. și Comitetul ju
dețean pentru cultură si educa
ție socialistă Maramureș, con
cursul a reunit cele mai bune 
formații de amatori din aceste 
zone biografice cu tradiție.

★

Duminică s-a încheiat Festi
valul cultural-artistic ..Cununa 
rozelor14, organizat de Casa de 
oul tură a orașului Calafat. Timp 
de trei zile. 46 de artiști ama
tori 
Olt 
2 000 
dite 
tece _ _ ______ _____ ____ ___
îndeosebi din poezia patriotică. 
Vernisajul unei expoziții de 
artă plastică si a uneia de fo
tografie artistică, o gală de fil
me realizate de membrii cine- 
duburilor de amatori au com
pletat programul festivalului.

din județele Dolj. Gori șl 
au prezentat celor peste 
de spectatori dntece ine- 
din folclorul Olteniei, dn- 
de muzică ușoară, versuri.

(Awprss)

în strada Dorobanți 31—33. 
se inaugurează azi o mare uni
tate Autoservi ce, dotată cu 
cea mai modernă aparatură de 
verificare și Întreținere din 
țară- Un stand aparte, electro
nic, verifică motorul și îl re
glează In vederea reducerii e- 
misiei poluante de gaze. Alte 
standuri automate încarcă ra
pid acumulatorii și reglează lu
minozitatea (in limitele admise) 
farurilor. Pentru conductorii 
auto s-a amenajat un bar- 
cafenea în chiar corpul clădirii. 
Personal de înaltă calificare 
Migură întreținerea și repararea 
unui număr de aproape 300 au
tomobile pe zi. (C. A.)

viață, 
de lucru 
agricole 
Afumați 

___ „____ ... — culturile 
de cimp și in legumicultură. Ci
frele raportate aproape că nu se

deosebesc cu nimic de cele În
registrate în zilele precedente. 
Și, ceea ce constituie un lucru 
demn de apreciat, în cadrul ac
țiunilor uteciste desfășurate 
ieri la întreținerea culturilor au 
participat și cîteva mii de ti
neri navetiști, sprijinind astfel 
strădaniile părinților lor, frați
lor șl rudelor de a smulge pă- 
mîntului roade pe măsura posi
bilităților.

Pregătirea secerișului
atenție intră combinele,în ___________ ________ .

presele de balotat și magaziile. 
Recolta celor 147 000 de hectare 
cultivate de către unitățile a- 
gricole ale Ilfovului cu cereale 
păioase se anunță a fi deosebit 
de bună, perioada optimă înce
perii secerișului fiind apreciată 
pentru 28—30 iunie. Acum, me
canizatorii își împart forțele 
între lucrările din cîmp ?i cele 
privind încheierea reviziilor la 
combine și presele de balotat 
paie. 80 la sută dintre combine, 
90 la sută dintre presele de 
balotat paie șl tot în aceeași 
proporție mijloacels de trans-

port au și fost puse in bună 
stare de funcționare. Se remar
că inițiativa mecanizatorilor de 
la S.M.A. Călugăreni, unde pre
ocuparea de a asigura o foarte 
bună etanșeitate la combine s-a 
concretizat în organizarea unui 
punct de confecționare a fîșiilor 
din material plastic posibil de 
montat operativ și foarte puțin 
costisitor la toate tipurile de 
combine. Iar cu concretul aces
tei idei valoroase ne-am întîl- 
nit și în cadrul secțiilor de me
canizare ce deservesc cooperati
vele agricole din Balotești, Sna- 
gov, Gruiu și Moara Vlăsiei. 
Aici, ieri, mecanizatorii au lucrat

V

cîte șase ore la revizuirea ulti
melor combine și la efectuarea 
probelor cu grîu. Asigurările 
date pentru desfășurarea în bu
ne condițiuni de recoltare a pă- 
ioaselor sînt de bun augur. Mal 
puțin la cooperativa agricolă 
din Ciolpani unde nici una din
tre cele cinci combine C-l și 
C-3 nu au fost aduse în perfec
tă stare de funcționare. Revi
zia a fost începută la toate, dar 
la nici una încheiată. Și ploile 
deteriorează, cum de fapt s-a 
și întîmplat, ansamblele și sub- 
ansamblele demontate. De ce 
nu se intervine și aici operativ ? 
Iată o întrebare pe care o a- 
dresăm tovarășilor din cadrul 
trustului județean de mecani
zare. Și tot necorespunzător se 
desfășoară și acțiunea de revi
zuire a spațiilor de depozitara. 
La mai bine de jumătate din 
cooperativele agricole cuprinse 
în raidul nostru anchetă maga
ziile n-au fost încă eliberate de 
îngrășăminte și alte produse, iar 
spațiile de depozitare pentru 
moment a griului (grajduri, a- 
dăposturi simple etc) încă n-au 
început a intra în atenția gos
podarilor ilfoveni. Sperăm că 
acest semnal de alarmă va fi 
recepționat acolo unde trebuie...

HOTĂRÎREA DE A ÎNFĂPTUI CU CINSTE
sarcinile Încredințate

(Urmare din pag. I)

tățiel pentru apă, purtată pa 
toate fronturile aici, la Lotru.

Feliei tindu-i pe tineri pentru 
succesele obținute, tovarășul 
Ion Traian Ștefănescu, prim- 
secretar al C.C. al U.T.C., mi
nistru pentru problemele tine
retului, a inmînat brigadierilor 
Nieolae Boțocan, Dorin Frăsin- 
caru și Ion vizitiu. Diploma 
de Onoare a C.C. al U.T.C. 
Aceeași distincție a venit să în
cununeze bunele rezultate obți
nute de organizațiile I.C.H. Lo
tru — Sebeș și organizația 
U.T.C. de la atelierele auto 
Voineasa. Detașamentul de bri
gadieri de la această ultimă or
ganizație a primit denumirea 
onorifică „A XXV-a aniversare

a șantierelor naționale ale tine
retului din România". In Înche
iere s-a dat citire telegramei pe 
care brigadierii au adresat-o 
C.C. al P.C.R., tovarășului 
Nicolas Ceaușescu, în care, 
printre altele, se spune • „Con
tinuatori ai unor înalte șl fier
binți tradiții de muncă, izvori- 
te dintr-un profund patriotism 
revoluționar, noi, cei peste 3 000 
de brigadieri constructori din 
șantierul național al tineretului 
Lotru-Sebeș, Întruniți astăzi în 
adunarea de analiză a activită
ții desfășurate pentru realizarea 
grandiosului proiect hidroener
getic din Munții Lotrului, trans
mitem conducerii de partid, 
personal dumneavoastră, iubite 
șl scumpe tovarășe Nicola© 
Ceaușescu, hotărîrea noastră

fermă de a milita neabătut cu 
Întreaga responsabilitate pentru 
Îndeplinirea exemplară a tutu
ror sarcinilor de plan în așa fel 
Incit aportul nostru să fie tot 
mai mare In vederea Îndeplini
rii cincinalului Înainte de ter
men".

Sărbătoarea brigadierilor de 
pe Lotru a constituit o nouă a- 
firmare a responsabilității co
muniste a tineretului nostru, a 
angajării sale cu toată capaci
tatea, cu tot entuziasmul pro
priu vîrstei celor mai frumoase 
idealuri în opera de înfăptuire 
a obiectivelor construirii socie
tății socialiste multilateral dez
voltate, operă .pe care întregul 
nostru popor o desfășoară sub 
conducerea înțeleaptă a Parti
dului Comunist Român.

SPORT e SPORT • SPORT S SPORT
LA „EUROPENELE" DE LA BELGRAD

Un frumos succes
FOTBAL

Rezultate divizia B
SERIA L

Politehnica Iași — Progresul 
Brăila 2—1, Metalul București — 
Chimia Rm. Vîlcea 0—0 !, S.N. 
Oltenița — Dunărea Giurgiu 
4—0. Ceahlăul Piatra Neam — 
C.S.U. Galați 3—1, Mc ;lul Plo- 
peni — Gloria Buzău 2—1, 
F. C. Galați — Știința Bacău 
2—1, C. S. Tirgoviște — Delta 
Tulcea 2—1.

în clasament, cu trei etape 
înaintea încheierii campionatu
lui, conduce Politehnica Iași cu 
33 de puncte, r.rmată de Meta
lul București (32 p) și F.C. Ga- 
lațl (30 p).

• Mihail Tal arată fntr-un 
Interviu acordat ziarului ..Trud", 
că turneul interzonal de la Le
ningrad este foarte dificil și că, 
după părerea sa. șanse foarte 
bune de calificare au aici Lar
sen. Korcinoi, Karpov. Gllgorici, 
Tukmakov, Hubner. în schimb, 
marele maestru Flohr îl acuză, 
oarecum, pe Tal de... prea mul
tă modestie (’). considerindu-1 
principal favorit al întrecerii de 
la Leningrad. în urma marilor 
succese înregistrate în acest an.

versată! Astfel. în locul rundelor 
1—4 turneul a debutat 
disputarea rundelor 14—17. 
aceste condiții, startul lui 
Korcinoi este și mai remarcabil, 
întrucît în patru runde el i-a 
Întilnit pe Tukmakov, Karpov 
și Taimanov !

SERIA a Ii-a.

Metrom Brașov — Politehnica 
Timișoara 1—1, F.C. Bihor — 
Olimpia Satu Mare 0—1 !, Mi
nerul Anina — Corvinul Hune
doara 1—1, C.S.M. Sibiu — 
Olimpia Oradea 3—1, Gloria
Bistrița — Metalul Drobeta Tr. 
Severin 4—1, - - - •
Electroputere 
C.F.R. Timișoara 
Baia Mare 3—0, Ni tram on ia Fă
găraș — Metalurgistul Cugir 
3—1.

După 27 de etape, clasamentul 
seriei are în frunte pe Politeh
nica Timișoara cu 37 de puncte, 
secondată de F.C. Bihor (34 p).

C.F.R. Arad — 
Craiova 3—1.

Minerul

• Rezultatele primelor patru 
runde ale interzonalului lenin- 
grădean par să dea dreptate lui 
Tal, întrucît lider este în pre
zent Korclnoi cu 3.5 pct., un 
rezultat excelent 11 urmează 
Larsen cu 3 (1) și Karpov cu 
3 pct Desigur, este prea de
vreme pentru a da un pronos
tic exact, însă se pare că trio-ul 
menționat mai sus se află in
tr-o formă sportivă excelentă ! 
De menționat și prima mare 
surpriză a turneului — Tal a 
fost Învins de cubanezul Este
vez !

• Campionul mondial Robert 
Fischer a declarat reprezentan
ților rețelei hoteliere „Interna
tional Hilton" că este de acord 
să-și pună titlul în joc înainte 
de termenul fixat de F.I.D.E. — 
1975, în fața oricărui mare ma
estru dacă premiile ating suma 
de 1.4 milioane dolari! (conform 
ziarului sovietic „Trud44 din 7 
iunie a.c.).

• Tir

CAMPIONATELE
INTERNATIONALE 

ALE ROMÂNIEI
Cotate printre cele mai pres

tigioase competiții de pe conti
nent, Campionatele internațio
nale de tir ale României, des
fășurate la poligonul ..Tunari", 
au confirmat așteptările tehni
cienilor. înregistrînd un frumos 
succes. Numărul mare de con- 
curenți (aproape 400, din 19 
țări), rezultatele tehnice deo
sebite. ca și buna organizare 
au contribuit la reușita acestei 
ample întreceri soortive, aflată 
la a 16-a ediție. Alături de tră
gători cu renume, medaliațl al 
Olimoiade’ de la Munchen șl 
campioni europeni. în cel* pa
tru zile de concurs au evoluat 
mai multi tineri, care au obți
nut o serie de rezultate valoroa
se. Printre protagoniști s-au nu
mărat sl soeranțele tirului nos
tru. juniorii Laurențiu Iloviei. 
învingător în urnba de armă 
standard. 60 de focuri, notat eu 
596 de puncte. Mihai Ispasiu 
(locul 2), Trafan Zaharescu (lo
cul 4) la proba de talere arun- 
rate din șanț, Gh. Adam (locul 
41 la proba de seniori armă 
liberă, calibru redus, 60 foruri 
si notăm, mat ales, ne tînăml 
tră^lto’- TIU Codreanu (21 de 
ar.h. rîstigăfnrul Drobeî de se
niori la armă liberă, calibru 
r»dii«. 60 focuri, cu performanța 
de 598 nunete — record euro
pean egalat sî la numai un 
otinet d“ recordul mondial. Tî- 
năra Ana Buțu a ocunat locul I 
la nî«to1 snort, cu 576 niînrfe. 
s*rUn(jată de Anlsoara Matei cu 
578 puncte. Dîntr* nasnetl. a-

E J

al boxului românesc

• Conform hotirfrii F.I.D.E., 
pentru a permite jucătorilor so
vietici — șase la număr —, să 
se întîlnească între ei cit mai 
eurlnd cu putință, ordinea run
delor interzonalului a fost in-

• Partide : mari maeștri — 
robot ! După turneul internațio
nal de la Dortmund. marii 
maeștri sovietici Keres și 
Spasski au luat parte la o in
teresantă confruntare șahistă cu ’ 
un „robot de șah" al centrului 
de calcul al Universității din 
Bonn. Marii maeștri sovietici au 
învins relativ ușor (28 și res
pectiv 18 mutări), demonstrlnd 
încă o dată că, in domeniul șa
hului, creierul omenesc este su
perior cuceririlor electronicii.

FLORIN GHEORGHIU

• Marele maestru danez Bent 
Larsen se menține lider în tur
neul internațional de șah de la 
Leningrad, totalizind, după run
da a 6-a, 5 puncte și o partidă 
Întreruptă. Urmează în clasa
ment Byrne (S.U.A.) — 5 puncte 
și Korcinoi (U.R.S.S.) 4 puncte 
și o partidă întreruptă. în runda 
a 6-a. Larsen l-a învins pe Hub
ner, iar Byrne a cîștigat la Es- 
tevas. Remiza a fost consemna
tă în partidele : Kuzmin — Tai- 
manov ; Uhlmann — Torre ; Ru- 
kavina — Radulov.

• Stadionul central din Bra
tislava a găzduit un concura in
ternațional atletic la care au 
participat sportivi d’n Algeria, 
Cuba. Uganda. România. R. D. 
Germană, Ungaria, Iugoslavi* șl 
alte țări. Un frumos succes a 
obținut atleta româncă Elena 
Mîrza, învingătoare in proba de 
100 m garduri cu timpul de 
13**9/10.

• Prima înfringere a campio
nilor mondiali. Comentînd me
ciul de fotbal Italia — Brazilia, 
disputat la Roma și cîștigat de 
jucătorii italieni cu scorul de 
2—0. corespondenții agențiilor 
internaționale de presă subli
niază că aceasta este prima în- 
frîngere a campionilor mon
diali după 35 de partide inter
naționale in care nu cunoscuse
ră eșecul. „Stadionul olimpic44 
din Roma ,notează comentatorul 
agenției France Presse, s-a cu
tremurat sub tunetul de aplauze 
al celor 90 000 de „tifosi".

• LOCUL DOI IN CLASAMENTUL PE NAȚIUNI • C. GRUIESCU 
Șl S. CUȚOV - CAMPIONI EUROPENI • MEDALII DE ARGINT: 
M. TONE Șl ALEC NASTAC • MEDALII DE BRONZ : S. TIRILA 
G. POMETCU SI I. ALEXE • FRUMUSEȚEA UNUI SPORT LEZATA 
DE MASINAȚl'UNI

C. GRUIESCU S. CUȚOV 
performanță remarcabilă la edi- 
de box. desfășurată ia Belgrad.

ucfualiliileu
Gheorghe Constantin la 10 
marș : 46 : 59,8 : Gabriela 
răngoi la 400 m. garduri 
sec. ‘ ‘
800

si Gheorghe Ghipu 
cu 2 : 51,2.m.

SILVIC DUMITRESCU

mințim pe francezul Gilbert 
Emptazi, cîștigător în două pro
be, pe spaniolul Eladio Vallduvi, 
Învingător îp „Marele premiu 
Carpați14 la talere aruncate din 
șanț.

• Altetism
M. L.

ÎNTRECERI
SPECTACULOASE,

REZULTATE BUNE
Pentru amatorii de întreceri 

riirze, de spectacole de bună ca
litate, le recomandăm să parti
cipe la întrecerile atleților noș
tri juniori. Dăruirea generoasă 
de energie, forțele dezlănțuite 
pe care ei le aruncă în luptă, 
oferă clipe de mare satisfacție.

întrecerile republicane școlare, 
contopite cu concursul republi
can de primăvară al juniorilor I, 
desfășurate sîmbătă și duminică 
pe Stadionul Tineretului din 
Capitală, au excelat, mai ales 
prin confruntări de voință și 
măiestrie pentru ocuparea pri
melor locuri șl a dreptului de 
selecționare în reprezentativele 
de juniori pentru întîlnirile in
ternaționale.

Ne-a impresionat în mo^ deo
sebit, de exemplu, ambiția cu 
care tlnărul Mihai Ifrim, pier- 
zînd metri prețioși la o cădere 
după un obstacol, se ridică șl 
reușește să recupereze și să a-

jungă pină în finalul cursei, doar 
la un metru de învingător. De 
«semenea, spectaculoasa întrece
re de la disc fete, începută încă 
de acum o săptămînă. cind Flo
rența lonescu realiza la Craiova 
un nou record republican 
de junioare, continuată ia acest 
concurs, cind Mariana Nan reu
șește să ridice recordul repu
blican la 50,20 m. și terminată 
deocamdată — cu lacrimile Flo
renței care deși a aruncat peste 
proaspătul ei record totuși a 
trebuit să se recunoască învin
să. Au mai fost doborite re
corduri valoroase : Doina Spî- 
nu la săritura în lungime cu 
6,19 m. și Gh. Megelea, care a 
trimis sulița la 76,44 m. în lista 
recordurilor este corect să men
ționăm și pe Dorel Cristudor, 
care a reușit să egaleze cu cele 
10.4 sec. recordul la 100 m.. deși 
a> alergat cu vînt potrivnic.

Totuși, această simbioză între 
concursul republican de primă
vară al juniorilor I și campio
natele republicane școlare nu a 
fost fericit inspirată din multe 
motive. Este suficient să arătăm 
că datorită numărului mare de 
concurenți, organizatorii au fost 
obligați ca seriile de 100 m. să 
le dispute contra timp, împotri 
va regulamentului, mai ales că 
vintul capricios a avantajat mai 
mult pe unii concurenți decît pe 
alții.

Reținem dintre rezultatele 
mal notabile ne acestea : înălți
me băieți : Constantin Cîrstea 
2.08 m. ; 1 500 m. si 5 000 m. câș
tigate <3p Constantin Berhereche 
3 :58.0 si 14 :52.2 : 100 m. gaguri 
Anca Hoinărescu 14.5 sec.; 400m.
fete : Niculina Lungu 55,2 sec. :

e RUGBI

FAVORITELE
AU CÎȘTIGAT»

Cu două etape înaintea Înche
ierii campionatului, actuala li
deră, STEAUA, se poate consi
dera virtuală campioană. Pen
tru a confirma și a ne convin
ge de această performanță, mi
litarii au realizat ieri o nouă 
victorie și la un scor categoric, 
învingînd pe Farul cu 33—3, 
Steaua a demonstrat încă odată 
că. râmîne aceeași echipă seri
oasă și „silitoare" care, indife
rent de adversar, Iși desfășoară 
jocul ei sobru, dar ofensiv, or
ganizat și eficace. „Farul44 a 
fost ieri o deziluzie, tinerii în
cadrați în noua formulă de e- 
chipă fiind departe de preten
țiile unei divizionare A.

Tot ieri. Gloria a cedat pe 
teren propriu în fața Sportului 
Studențesc la scorul de 6—12. 
victorie care apropie pe studen
ții bucureșteni de echipele din 
primul eșalon al clasamentului.

Sîmbătă. Dinamo, care are 
pretenții îndreptățite și merita
te la locul III în erarhia valo
rică a diviziei naționale, a În
vins pe Rulmentul Birlad cu 
scorul de 30—11.

Alte, rezultate din țară : Știin
ța Petroșani — Politehnica Iași 
16—0 : Precizia Săcel* — Gri- 
vița R°sip 6—3 : C.S.M. Sucea
va — Vulcan 16—18: Universi
tatea Timișoara — C.S.M. Si
biu 32—0.

GABRIEL FLOREA

Boxul românesc a realizat o
ția jubiliară, a XX-a, a C.E. _ ___ _ ___ __ .« .
Această întrecere de anvergură a venit să confirme tradiția 
valoroasă a pugilismului nostru. După succesul net dobîndit la 
ediția din 1969, de la București, cînd au fost cucerite 4 titluri 
de campioni ai continentului, in recenta confruntare, cu cei 
mai apreciați maeștri ai ringului, boxerii țării noastre au de
monstrat o reală valoare, o bună pregătire fizică, cunoștințe 
tehnice de un nivel superior și o orientare tactică în ring 
apreciabilă, atribute care le-au permis să triumfe in acest ma
raton al „careului magic44 cucerind, în total, șapte medalii : două 
de aur, două de argint și trei de bronz, bilanț care-i situează; 
în clasamentul pe națiuni, pe onorabilul loc doi. Prezentă, în 
finale, cu patru boxeri, școala românească de box a confirmat 
din nou aprecierile unanime de care se bucură In rîndul tehni
cienilor de pretutindeni: Constantin Gruiescu, Simion Cuțov— 
campioni europeni, Tone Mircea, Alec Năstac — medalii de 
argint, Gabriel Pometcu, Ion Alexe și Sandu Tirilă — medalii 
de bronz, au fost cei șapte boxeri români care au urcat pe po
diumul de onoare.

Succesul echipei României apare și mai semnificativ dacă 
ținem seama câ am prezentat zece candidați în loc de 11 (fără 
semigrea), șase dintre ei fiind debutanți. La Joc de frunte se 
situează, desigur, performanța înregistrată de debutantul 
Simion Cuțov, unul ain eroii campionatelor. Medaliat cu aur 
Ja Campionatul european de tineret de la București, Simion 
Cuțov se dovedește un boxer redutabil după promovarea la 
seniori. Victoriile sale, obținute la capătul unor partide electri
zante, în compania unor campioni recunoscuți ca sovieticul 
Solomin și fostul campion european polonezul Tomczyk, în 
finală, relevă potențialul de luptă al acestui tînăr înzestrat. 
Constantin Gruiescu, aflat în ultimul an al carierei sale spor
tive, ne-a convins din nou că boxul nostru a av»it întotdeauna 
pugiliști talentați la categoriile mici, pîrtia fiind deschisă acum 
48 de ani de*celebrii Lucian Popescn și Toma Aurel, care au 
avut demni urmași în Mircea Dobrescu, Constantin Ciucă, 
Nieolae Gîju și, acum, Constantin Gruiescu.

Succesul reprezentanților noștri ar fi fost și mai net dacă 
erorile grave de arbitraj nu l-ar fi înlăturat nedrept pe G. Po- 
metcu din finală (el cîștigase de-o manieră clară și impresio
nanta semifinala cu est-germanul Forster) și dacă arbitrul 
Wolf (R.D. Germană) „care a condus In ring meciul Năstac—Le- 
meșev, nu l-ar fi stopat pe pugilistul roman din seriile furibun
de la care îl supusese pe campionul olimpic încă din prima re
priză. Dar abilul arbitru, care — ciudată coincidență, pe același 
Năstac l-a oficiat și la „europenele de la Madrid — l-a oprit 
mereu, a ținut să-i dea prea multe lecții inclusiv un avertis
ment gratuit, și, curios, exact în momentele de dificultate pen
tru adversar, cînd acesta era groggy. Cred că singurul sport 
în care nedreptatea este în cel mai mare grad un act inuman, 
dîndu-1 învins pe învingător, este boxul. Păcat că frumusețea 
unui sport al forței, curajului și bărbăției, este dezonorată de 
mașinațiuni de culise...

La sfîrșitul campionatelor, oficiali, antrenori și tehnicieni ai 
boxului mondial au făcut declarații revelatoare trimisului spe
cial al Agerpres la aceste campionate, Paul Ochialbi :

DONALD HULL (S.U.A.), președintele asociației americane 
de box amator : „Am venit special la Belgrad pentru a urmări 
finalele „europenelor44, Sîntem interesați, deoarece echipa ameri
cană va evolua anul acesta în Europa. Din nou am fost impre
sionați de excelenții boxeri români".

J. RESTEAU (Franța), președintele Federației franceze de 
box : „Românii sînt boxeri plini de temperament. Imprimă lup
tei un ritm rapid, sînt totdeauna în atac. Cei mai tehnici boxeri 
ai competiției au fost Pometcu și Cuțov, precum și iugoslavul 
Parlov".

LUCIANO FILENI (Italia) membru în Comitetul executiv al 
A.E.B.A. : „După părerea mea, echipa României este una din 
cele mai bune. România trebuia să aibă trei campioni europeni 
și nu doi, Pometcu fiind adevăratul Învingător la categoria 
pană".

ION POPA, antrenorul echipei României : „Sîntem mulțu
miți de rezultatele obținute, rezultate care ne obligă și mai 
mult în viitor. Vom selecționa în viitoarele două săotămîni 
lotul pentru Jocurile Olimpice de la Montreal. Vom face și 
schimbări. Avem cîțiva tineri de mare talent pe care îi vom 
Pregăti pentru ringul olimpic44.
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Doi ani, capete de pod, la distanță de un secol în care șirul lung, neîntrerupt al generațiilor 
a putut să ajungă pînă la noi și să ni se arate ca o dovadă a propriei noastre existențe. Anul 1848 
în tulburătoarea sa manifestare de forță și semnificație revoluționară, anul-nerv, deopotrivă de ro
mânesc și european, anul care prin generația sa de tineri și mari bărbați politici a devenit cel mai 
politic și mai cuprinzător an, prefațator al chiar istoriei noastre moderne, anul 1848 avea să întîl- 
nească, exact peste un secol și exact în aceeași zi de 11 iunie, una din cele mai hotărîtoare împli
niri, cucerirea de către popor a puterii economice.

Puterea politică, așa cum fusese visată de înaintași și cum într-o clipă care a devenit eternă, 
a fost exercitată de mase prin acel prim guvern provizoriu din istoria democrației române, era 
exercitată și propulsată acum de forța cea mai înaintată și mai înnoitoare, clasa muncitoare,

partidul nostru comunist. Marele act al naționalizării era așadar o fundamentare a politicului și o 
consecință firească a acestuia. Lege care schimba și înnoia. Perspectivă care se hrănea din orizon
turi largi de un secol și care-și avea înfipte rădăcinile în multe din gîndurile și aspirațiile revolu
ționarilor de la 1848. Realitate de la care aveau să emane noi aspirații și îndemnuri noi. Căci tot 
ceea ce a însemnat și înseamnă pentru noi marele act al naționalizării depășește în semnificație va
loarea unui demers administrativ. Era confirmarea și predarea către popor, cum gîndeau acei 
tineri bărbați, a chiar puterii sale, era confirmarea și predarea către mase a chiar drepturilor lor. 
Se semna atunci nu numai un simplu act de proprietate, revoluționar, ci se decreta însuși amplul 
program al dezvoltării noastre continue, se decretau înseși spiritul și contemporaneitatea noastră 
de fapt, identitatea noastră moral-politică și socială de azi.

MOBILELE
ASPIRAJII 

ALEÎNAINTAȘILOR

AVUȚIILE ȚĂRII-BUN AL POPORULUI

Un pas fundamental spre PROGRES,
Permanentele
perspective

(Urmare din pag. I)

Lost un fenomen neregulat, efe
mer, fără trecut și viitor, fără 
altă cauză decit voința intîmplă- 
toare a unei minorități sau miș
carea generală europeană. Re
voluția generală fu ocazia, iar 
nu cauza revoluției române. 
Cauza ei se pierde în zilele 
veacurilor. Uneltitorii ei sînt 
optsprezece veacuri de trude, su
ferințe și lucrare a poporului 
român asupra lui însuși". Deter
minată de condiții economice, 
sociale și polTtice asemănătoare, 
revoluția s-a desfășurat într-un 
singur torent neîntrerupt — de 
La Iași la Blaj și Lugoj, de la 
Islaz și București în citadela 
revoluționară a Apusenilor și a 
proclamat deziderate comune, 
fapt care i-a conferit un profund 
caracter unitar.

tn fruntea revoluției s-a aflat 
burghezia, forță care era în plin 
avînt, din rîndurile ei s-a ridi
cat o generație ilustră de mari 
personalități, militanți revoluțio
nari și patrioțj Înflăcărați, cu
noscători profunzi ai aspirațiilor 
de atunci ale societății româ
nești — Nicolae Băleescu, Avram 
Iancu, Mihail Kogălniceanu, 
Eftimie Murgu, C.A. Rosetti, 
Ion Ghica, Simion Bărnuțiu, 
I. Heliade-Rădulescu, Vasile 
Alecsandri, George Barițiu și 
alții. Rolul hotărîtor în desfă
șurarea evenimentelor revoluțio
nare l-au avut masele largi 
populare, animate de idealurile 
nobile ale eliberării șociale și 
naționale. Țăranii și orășenii, 
muncitorimea în formare, au dat 
înălțătoare dovezi de eroism 
revoluționar la Blaj și la Islaz, 
in încleștarea cu reacțiunea in
ternă care a încercat în mai 
multe rînduri înlăturarea gu
vernului provizoriu de la Bucu
rești, sau în munții Transilva
niei apărați cu strășnicie de 
moții lui Iancu — au pecetluit 
cu sîngele lor jurămîntul pe 
steagul libertății ridicat de re
voluție.

A fost nevoie de coalizarea a 
trei mari imperii retrograde și 
absolutiste — otoman, habsbur- 
gic și țarist — în sprijinul con
trarevoluției interne, pentru ca, 
vremelnic, revoluția română să 
fie Înăbușită. Consecințele sale 
pentru dezvoltarea ulterioară a 
țării au fost însă dintre cele 
mai pozitive.

„Revoluția de la 1848 —
sublinia tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU — a zguduit din 
temelii vechile rînduieli feudale 
care frinau mersul Înainte al 
societății românești, a marcat în
ceputul unei noi etape in dez
voltarea economico-socială a 
țărilor române, in lupta pentru 
libertate și o viață mai bună, 
împotriva exploatării și asupririi 
maselor muncitoare, pentru rea
lizarea unității naționale, for
marea statului național unitar 
român, scuturarea jugului do
minației străine și cucerirea in
dependenței și suveranității 
patriei noastre".

în adevăr, ecoul revoluției în- 
ceput'ă la 1848 s-a repercutat 
asupra deceniilor următoare, iar 
obiectivele sale și-au găsit trep
tat expresia în marile înfăptuiri 
ale poporului nostru din dece
niile post pașoptiste. Cu toate 
că burghezia devenită forță de 
guvernămînt, le-a imprimat un 
caracter de clasă, totuși, marile 
împliniri din a doua jumătate 
a veacului trecut și de la înce
putul, veacului nostru au deter
minat înaintarea țării pe dru
mul progresului și civilizației. 
Aceasta a devenit posibilă da
torită luptei maselor populare, 
păstrătoare ale idealurilor pa
șoptiste, care au imprimat eve
nimentelor cruciale ale istoriei 
noastre un profund conținut eli
berator și le-a definit caracterul 
de împliniri ale dezideratelor 
exprimate în timpul evenimen
telor revoluționare de acum 125 
de ani.

Unirea Principatelor din 1859

s-a realizat ca un prim pas pe 
drumul înfăptuirii statului na
țional unitar român după cum 
preconizau și revoluționarii 
pașoptiști munteni și moldoveni 
în programe și în întreaga ac
tivitate desfășurată pe planul 
luptei naționale. Eroismul os
tașilor români din timpul răz
boiului independenței amintea 
rezistența eroică a soldaților 
garnizoanei București în lupta 
de la 13 septembrie 1848 din 
Dealul Spirii ca și faptele de 
legendă ale moților din Munții 
Apuseni. Actul istoric de la 1 
decembrie 1918. cînd cei peste 
100 000 de români adunați la 
Alba Iulia aclamau desăvîrșirea 
statului național unitar român, 
a însemnat o replică în timp a 
dezideratului adunării de pe 
Cîmpia Libertății de la Blaj, la 
care zeci de mii de glasuri ex
primaseră o singură voință : 
„Noi vrem să ne unim cu țara".

Misiunea de a prelua și dez
volta pe o treaptă superioară 
tradițiile revoluționare pașop
tiste a revenit proletariatului 
interesat în lichidarea oricăror 
forme de asuprire, în cucerirea 
de drepturi și libertăți demo
cratice. în realizarea unor re
forme menite să deschidă drum 
larg dezvoltării României. încă 
de la începuturile afirmării sale 
pe arena istoriei proletariatului 
s-a manifestat ca exponent con
secvent al aspirațiilor poporului, 
ca un autentic purtător al idea
lurilor de dreptate și libertate 
ale revoluției pașoptiste.

Apărut pe scena vieții social- 
economice și politice a țării în 
aceleași condiții economice, so
ciale șl politice care au deter
minat izbucnirea revoluției, pro
letariatul, deși tînăr și fără o 
experiență de luptă, s-a încadrat 
activ în desfășurarea evenimen
telor revoluționare, angajîndu-se 
încă de pe atunci într-o uriașă 
operă revoluționară, într-un 
examen de foc trecut, la 1848 și 
în nenumărate rînduri după a- 
ceea, cu deplin succes.

Ceea ce trebuie subliniat este 
faptul că proletariatul și-a apro
piat dezideratele, rămase ne
rezolvate, ale revoluției de la 
1848, le-a înscris pe steagul său 
de luptă și a militat pentru îm
plinirea lor, fără a neglija obiec
tivul final al luptei sale — 
făurirea unei societăți lipsită de 
exploatare și asuprire, socie
tatea socialistă. Programul mar
xist din 1886, programul de acum 
8 decenii al Partidului Social- 
Democrat al Muncitorilor din 
România (1893), programele miș
cării noastre muncitorești ulte
rioare au fost alcătuite Unlndu- 
se seama de acest obiectiv prac
tic major — împletirea luptei 
pentru realizarea dezideratelor 
cu caracter general-democrat, 
preluate de la generația pașop
tistă și adaptate cerințelor cla
sei muncitoare, cu țelul final al 
luptei proletariatului. In acest 
mod cerințele realizării unui 
regim social-politic democratic, 
in cadrul căruia clasei munci
toare, țărănimii, altor pături 
sociale asuprite, să li se asigure 
o viațâ mai bună, cerințe reali
zabile chiar în cadrul orlnduirii 
burgheze prin lupta clasei mun
citoare, își legitimau obîrșia la 
1848 și aveau menirea a ușura 
împlinirea de către proletariat 
a misiunii sale istorice.

Această istorici misiune a 
fost înfăptuită In zilele noas
tre de poporul muncitor 
sub conducerea partidului 
său comunist. „Condus de 
partidul clasei muncitoare — 
sublinia tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU — poporul român 
a reușit să răstoarne vechile 
rinduieli bazate pe exploatare și 
asuprire, să făurească o socie
tate nouă, societatea socialistă, 
Întemeiată pe egalitate și drep
tate socială, in care poporul este 
pe deplin stăpîn pe destinele 
sale și își făurește in mod con
știent propriul viitor, propria 
istorie".

generații
— Fără întrerupere, de trei 

zile și trei nopți supravegheam, 
împreună cu alți comuniști, bi
rourile oamenilor lui ” ’ 
isi amintește maistrul 
CONSTANTIN DU TU 
Uzinele „23 August*, 
măsură de prevedere, 
de partid, premergătoare națio
nalizării. In dimineața lui 11 iunie am par
ticipat la ocuparea posturilor cheie ale do
meniilor Malaxa. Acest moment a devenit 
apoi punct de referință pentru tot ce avea 
să devină uzina, pentru însăși viața 
noastră.

— Ce au însemnat pentru dumneavoas
tră, acești 25 de ani ?

— Datorie împlinită cu drag. Am trăit 
din plin saltul spectaculos de la produc
ția de vagoane-cistemă și de marfă din 
1948, la produsele de inaltă tehnicitate de 
acum — locomotive Diesel hidraulice de 
1 250, 700 și 450—250 cai putere, motoare 
Diesel de Ia 350 la 1 000 cai putere, fabrici 
de ciment și prese mari cu 6 și 15 etaje 
pentru industria lemnului — exportate 
cu succes in peste 20 de țări din Asia, 
America. Europa și Africa. Ca autori ai 
acestei evoluții ne-am schimbat, desigur 
și noi, am învățat să creștem, să fim la 
înălțimea cerințelor și a condițiilor ce 
ni se oferă. Zilele trecute, într-o diminea
ță, un muncitor la fel de în vîrstă ca 
mine, prieten „de la naționalizare", mă 
oprește în curte și-mi zice : „Iți mulțu
mesc că mi-ai făcut băiatul om. Nu l-ai 
învățat doar meserie, ci și să prețuiască 
munca. Acum e la politehnică. Se va în
toarce aici". Și a plecat în secția lui. n-am 
apucat să-i amintesc că nu-i merituj meu, 
zeci de tineri „devin oameni" în colec
tivele uzinei noastre. Tot mai mulți își a- 
duc și copiii în uzină, să-i facă oameni. 
Așa aș fi făcut și eu dacă aveam un bă
iat, îl aduceam aici să mă înlocuiască, 
dar n-am. Mă continuă sutele de băieți 
pe care i-am învățat meserie.

Malaxa, 
strungar 

de ]a 
Era o 
hotăritâ

Veteranul montator de locomotive Emil Stoia 
lucrează acum cot la cot cu fiul său.

Intr-adevăr, mulți dintre participanții 
la actul istoric de la 11 iunie 1948, aflați 
acum în pragul pensionării vor preda șta
feta propriilor lor fii. Așa se face că din 
viața unei singure familii — și sînt nu
meroase familii de acest fel la .,23 Au
gust" — poți afla trecutul, prezentul și 
viitorul marii uzine. Veteranul strungar 
Ion Preda este în secția mecanică din 1942. 
în 1950 și-a adus băiatul în uzină și sînt 
nedespărțite de atunci. Tatăl e strungar, 
iar fiul, electrician, șef de echipă la în
treținere.

Și sînt multe cazuri la „23 August** cînd 
fiul și tatăl sînt în aceeași echipă. N-ar 
fi o noutate. Tovarășul Emil Stoia. con
ducătorul de acum al unei echipe de la 
secția montaj L.D.H., e în uzină de 42 de 
ani. Prin mina lui au trecut toate tipu
rile de locomotive fabricate aici, de la 
cele cu aburi din 1936, pină la locomoti
vele Diesel hidraulice, de 1 200 cai putere 
de acum. De mai bine de 13 ani le mon
tează cot la cot cu Vasile, singurul lui 
fiu. 11 aducea în uzină de pe cind avea 
8 ani, să vadă, să prindă și el pasiunea 
locomotivelor.

Și dacă am continua investigațiile, am 
vedea că mulți din cei peste 7 000 de ute- 
ciști ai uzinei sînt înrudiți in chipul cel 
mai exact cu generația de muncitori de la 
’43. Fiecare împlinire deschide noi pers
pective. E și aceasta o garanție că viito
rul uzinei se află in mîini bune. Și ce 
poate fi mai reconfortant ca rodul trium
fător al acestei tulburătoare osmoze in
tre generații-

IL’STIN MOR \RU

Fabrica
Rîșnov. Stăm de 

vorbă cu un comu
nist — Miron Gurgui 
— fost director al fa
bricii, de la naționali
zare pină acum cinci 
ani cind a ieșit la pen
sie. Este surprinzătoare 
memoria acestui bărbat 
cu chipul radiind de 
bună dispoziție, volubil 
dar riguros in logica 
demonstrațiilor, cu ae
rul omului extrem de 
activ în ciuda vîrstei la 
care părul alb aureo- 

o 
viață. Este capabil să 

a 
sute de muncitori din 
fabrică, cu specialitatea, 
locul exact de muncă, 
adresa de acasă și 
membrii familiei, bucu
riile și necazurile fiecă
ruia.

— Trecînd în mîini
le noastre, ne spune 
dineul, micul atelier în
cropit într-o șură, în 
podul căreia lucrau lă
cătușii, a devenit sub 
conducerea clasei mun
citoare, cea mai mare 
fabrică de scule a ță
rii, numită metaforic 
„sculerul șef“ al in- 
industriei. Localitatea 
însăși, fosta comună 
Rîșnov a devenit 
oraș, fără îndoială cel 
mai frumos oraș mie 
din Țara Bîrsei, cu toa
te atributele civilizației 
urbane, decorat anul 
trecut pentru frumu
sețe.

Vorbind despre noile 
dimensiuni ale fabricii 
și localității, comunistul 
Gurgui are în memoria 
sa datele contrastelor 
impresionante: In 1948 
atelierul din șură a-

lează munca de

precizeze numele

azi

și orașul
40 de mașini, 
fabrica are de 
sute de ori i 

erau 60

vea 
cum 
leva 
multe; 
muncitori, acum 1 900 ; 
executam 12 tipodimen- 
siuni de scule, acum se 
execută 2 800. Ar fi 
inutile orice comentarii 
al acestor cifre. Rîșno- 
vul și-a schimbat ra
dical înfățișarea, au a- 
părut bulevarde cu 
blocuri cochete, unități 
medicale și de învăță- 
mînt, dispune de unul 
dintre cele mai atrăgă
toare puncte turistice 
în Valea Cetății, s-a 
mai construit o fabrică 
chimică. Apoi tovară-

a- 
! ri
mai 

de

șui Miron Gurgui con
tinuă :

— Modificările, di
namica fabricii și loca
lității în devenirea lor, 
s-au desfășurat în pa
ralel cu modificările și 
dinamica prosperității și 
evoluției fiecărei fami
lii de muncitori, a fie
cărui locuitor al Rîș- 
novului. Peste 200 de 
muncitori au devenit 
in cei 25 de ani, ingi
neri, maiștri fi tehni
cieni, s-a format un 
nucleu de specialiști 
de înaltă clasă în pro
ducția de scule.

ROMULUS LAL

Atelierul „Getop", astăzi moderna Fabrica 
de scule din Rîșnoc-

(Urmare

CIVILIZAȚIE,
BUNASTARE

Uzina „Unio* — Satu Mare.Cum a arătat fi cum arată astăzi

al unei
Directorul uzinei UNIO din Satu 

Mare, inginerul Vasile Cădaru, îmi 
spunea zilele trecute că producția de 
azi a întreprinderii înseamnă de o 
sută de ori producția anului 1948. Mai 
concret, uzina era un atelier mește
șugăresc în care cea mai importantă 
„sculă" era un strung. Astăzi, colosul 
industrial produce utilaj pentru aproa
pe toate ramurile economiei naționale 
și întreține relații de export cu peste 
douăzeci de țări ale lumii.

Ne vorbește lăcătușul-sudor Adal
bert Pacu, comunist din 1935, munci
tor la UNIO din prima zi de funcțio
nare a vechiului atelier.

— In ’45, aici, in uzină, erau deja 
150 de comuniști. ' .......
muncitori credeau 
noastră. Așa îneît, 
primit-o ca pe un _ . . . 
unicei noastre voințe muncitorești.

în douăzeci și nouă de ani de mun
că neîntreruptă la UNIO, Adalbert 
Pacu nu are nici o zi de absență — 
motivată sau nemotivată. Și nu mai 
numără nopțile pe care le-a petrecut 
— peste program — la noile puneri 
în funcțiune, la instalarea unor uti
laje.

Un alt muncitor, sculerul Gheorghe 
Cosma, îmi spunea :

— Cea mai mare bucurie a mea este 
să fiu în uzină, să mă simt respirînd 
odată cu ea. Sînt și eu, de aproape 
treizeci de ani la UNIO, și dacă am

uzină, erau deja 
Iar toți ceilalți 

adine în lupta 
naționalizarea am 
destin comun al

din pag. I)
pas ho-semnat în acest sens un 

țărilor.
La 11 iunie 1948, forul 

al puterii de stat, Marea Adu
nare Națională, a votat legea 
naționalizării principalelor mij
loace de producție industriale, 
bancare, miniere, de asigurări 
și transport. Erau create acum 
— pentru clasa muncitoare — 
toate condițiile în vederea dez
voltării într-un ritm rapid a 
forțelor de producție.

Estp relevant că din prima zi 
a naționalizării procesul de pro
ducție s-a desfășurat în condi
ții optime. Luînd în stăpînire u- 
zinele, fabricile, minele, clasa 
muncitoare, în frunte cu comu
niștii, a făcut dovada unui înalt 
devotament în activitatea pro
ductivă. în conducerea econo
miei s-a afirmat spiritul munci
toresc, exprimat prin vigilență 
revoluționară, capacitate orga
nizatorică. disciplină și pricepe
re gospodărească. Clasa munci
toare a demonstrat că poate 
conduce economia, că poate asi
gura progresul și prosperitatea 
țării.

în condițiile concrete ale

suprem

comun
voințe

rămas este pentru că atunci cînd am 
deprins meseria, am avut un meșter 
bun, un comunist, care mi-a spus că 
meseria nu se învață numai cu miinile 
ci și cu inima.

Astăzi, pentru Gheorghe Cosma, 
meseria lui — „inima" lui, înseamnă 
42 de inovații și o invenție care însu
mează 5 600 000 lei economii pentru 
uzină.

— Aici, la noi, a spune ,,o viață 
pentru o uzină" nu mai uimește pe 
nimeni.

Avea să-mi confirme aceste cuvinte 
și forjorul Mihai Pop, omul pentru 
care data de 4 mai are trei semnifi
cații majore : în această zi. in 1929 
s-a născut, in 1945 s-a angajat ucenic 
la UNIO și în 1971 a primit înaltul 
titlu de Erou al Muncii Socialiste.

— Aveam in anul naționalizării 19 
ani. Pot spune că pe data de 11 iunie 
am devenit cu adevărat muncitor. 
Atunci, omul care mă învăța meserie, 
comunist și el, a plecat în altă între
prindere sătmăreană pentru împlini
rea naționalizării. M-a lăsat pe mine 
să termin o piesă dificilă. Și am fă
cut-o. Atunci m-am simțit muncitor 
cu adevărat. Și, o oră mai tîrziu, cînd 
auzeam in curtea uzinei decretul na
ționalizării, mă simțeam trup și suflet 
cu toți cei care ovaționau, cu munci
torii.

EMANUEL ISOPESCU

„Știam că vom avea probleme 
șt trebuie să mărturisesc că une
ori ne întrebam cum le vom 
face față. Ne familiarizam cu 
termenii economici, imaginam 
posibile soluții, fiindcă — în
cheie tovarășul Gheorghe Ghim- 
baș, azi secretar de partid la 
Uzina „Poiana* Cimpina, do
ream ca evenimentele să ne g&- 
•ească pregătiți".

Muncitorii Văii Prahovei, în
delung încercați în greve șl ac
țiuni bine organizate, au pre
luat fabricile din mîinile patro
nilor, ca pe un drept al lor. de 
mult cuvenit. Au urmat zile, luni 
și ani trăiți cu o intensitate neo
bișnuită. Oameni, marea majo
ritate foarte tineri, comisii 
muncitorești plecau în zone în
depărtate ale țării — să asigu
re aprovizionarea uzinei ; cole
gii rămași scormoneau cu febri
litate halele și împrejurimile, 
căutînd tot ce putea să însem
ne materie primă, în special 
țevi de tunuri din care se pu
teau face pașnice prăjini de 
foraj...

Directorii-muncitori încercau 
primele organizări ale fluxului 
tehnologic ; înceneau să se pro
ducă piese noi, utilaje mai com
plicate, cerute de piață. Ceasu-

Conducători 
si creatori

rile nu 
oamenii . _
importanță mai avea cit stai în 
uzină, dacă stăteai în uzina ta ? 
Numără cineva orele petrecute 
acasă ?

..A fost desigur greu", recu
nosc azi, cei care au fost în ’48 
participanți activi la evenimen
te. Din glasul lor se ghicește cu 
ușurință că „greul" este o re
marcă tardivă. „Atunci" nu era 
timp pentru constatări și nici 
pentru odihnă I

Anul 1949 — primul an de e- 
conomie planificată a impus 
noi cerințe, noi necesități — nu 
mai era suficient doar entuzias
mul, nu mai era suficientă nici 
singură munca. Trebuia să știi 
să muncești organizat.

Uzina a fost cuprinsă de o fe
bră nouă, toată lumea, tineri și 
vîrstnici, pleca la cursuri. S-au 
deschis primele școli de norma- 
tori și planificatori, școlile de 
maiștri, facultățile muncitorești. 
Cei plecați să învețe se întor
ceau în uzină. înarmați cu cu
noștințe care le permiteau să-și 
dezvăluie calități nebănuite. 
Foștii ucenici deveneau condu
cători ai proceselor de produc
ție, organizau întreprinderea pe 
baze științifice. Foștii ucenici 
creșteau Ia rîndul lor ucenici, 
pentru uzina în dezvoltare. 
Imediat după ’50, în uzină s-a 
declanșat o adevărată furie a 
invențiilor și inovațiilor. Fieca
re voia să producă mal mult, 
mai bine, în timp record. Oa
menii căpătaseră o încredere 
nemărginită în propriile forțe, 
aveau idei și le doreau mate
rializate.

In 25 de ani. atelierul de în
treținere a sondelor petrolifere 
din Valea Prahovei, proprietate 
a unei societăți de acțiuni cu 
capital străin, a devenit între
prindere de interes republican 
— Uzina Poiana Cimpina, orga
nizată la nivelul tehnicii celei 
mai avansate, execută azi repa
rații capitale de tractoare pe 
șenile și mașini grele, pentru în
treaga țară.

MONICA ZVIRJINSCHI

mai serveau la nimic, 
nu le mai priveau. Ce

PUTEREA ECONOMICA
au în- 

către 
pentru va- 

resurselor 
orînduire. 

pro- 
industri»- 

și a transfor- 
a agriculturii,

României, comuniștii 
suflețit întregul popor 
un neobosit efort 
lorificarea tuturor 
oferite de noua 
Elaborînd o concepție 
prie, în realizarea 
lizării socialiste 
mării socialiste 

a creat ample posibi- 
consec- 
parcurs

P.C.R. 
lități de a aplica cu 
vență, înfăptuind pe 
importante perfecționări, o poli
tică menită să determine un re
marcabil avînt al economiei ro
mânești.

Cucerirea puterii economice 
s-a afirmat în istoria patriei ca 
unul dintre cele mai importan
te momente ale procesului de 
făurire a noii orînduiri sociale 
în România. Dezvoltarea impe
tuoasă a societății noastre so
cialiste se desfășoară astfel în 
condițiile în care miiloacele do 
producție sînt proprietatea po
porului. Totodată, democratis
mul orînduirii noastre, în esen-

ța sa. este asigurat în primul 
rînd datorită faptului ca toate 
bogățiile solului și subsolului 
țării reprezintă proprietatea po
porului, realizîndu-se în acest 
fel abolirea asupririi și exploa
tării omului de către om. Asi
gurarea egalității reale în drep
turi a tuturor cetățenilor, în 
toate domeniile de activitate, 
statornicirea cu adevărat a su
veranității poporului ar fi fost 
de neconceput fără cucerirea 
puterii economice de către cla
sa muncitoare, în alianță cu 
țărănimea, cu intelectualitatea, 
sub conducerea partidului co
munist.

Anii de după cel de-al IX-lea 
Congres al partidului, progra
mul cutezător elaborat de Con
gresul al X-lea și de Con
ferința Națională din vara a- 
nului 1972 sînt 
bilă ilustrare a 
forței partidului de a folosi pu
terea. economică a poporului în 
scopul asigurării progresului în-

o romarca- 
capacității și

tregii națiuni. Partidul a promo
vat și promovează dezvoltarea 
social-economică a patriei noas
tre într-o concepție unitară și 
de lungă perspectivă. pornind 
de la condițiile complexe ale 
României socialiste, de la ex
periența acumulată pe plan na
țional și internațional, avînd în 
vedere necesitatea valorificării 
tot mai eficiente a resurselor 
naturale, participarea mai acti
vă a țării noastre ia schimbul 
de valori cu toate țările socia
liste, cu celelalte state ale lu- 
m»i. Realizările poporului ro
mân în domeniul dezvoltării e- 
ccnomice. bine cunoscute atît îr» 
țară cît și peste hotare, reflectă 
semnificativ politica marxist-le- 
ninistă a partidului nostru, e- 
forturile mari ale întregului po
por pentru rezolvarea proble
melor complexe ale făuririi so
cietății socialiste multilateral 
dezvoltate.



de peste hotare
U

n deziderat al po
poarelor continen
tului își găsește 
împlinirea : in cea 
de-a treia zi a lunii 
iulie începe confe
rința pentru recuritete și cecu<“- 

„rare in Europa la nivelul mi
niștrilor de externe. Va fi pri
ma fază a unui proces mai 
amplu conceput în etape, menit 
să ducă în final la edificarea 
unui sistem durabil de securita
te europeană, la afirmarea unor 
relații noi, democratice, intre 
statele acestui continent cu o 
istorie zbuciumată, astfel incit 
fiecare popor să dobindeascâ 
certitudinea realizării aspira
țiilor sale pașnice, să se poată 
dezvolta nestingherit, potrivit 
voinței suverane, la adăpost de 
orice ingerințe sau presiuni. 
Convocarea conferinței se în
scrie ca un moment important 
in viața continentului, ca o dată 
de referință în cronica europea
nă. După cum sublinia tovarășul 
Nicolae Ceaușescu „ACESTA 
ESTE UN SUCCES DEOSEBIT 
DE IMPORTANT AL NAȚIU
NILOR EUROPENE — DECI ȘI 
AL NAȚIUNII ROMANE — AL 
TUTUROR NAȚIUNILOR LU
MII".

Hotărirea adoptată la Helsinki 
prin consensul exponentilor ce
lor 34 de etate ne îngăduie să 
investigăm cu optimism viitorul, 
deoarece modul în care s-a des
fășurat reuniunea pregătitoare, 
spiritul constructiv care a prezi
dat-o, documentele ce au fost 
elaborate vădesc fertilitatea dia
logului, valoarea de neînlocuit a 
negocierilor, posibilitatea de a 
avansa în direcția unei înțele
geri utilizing gama extrem de 
largă de resurse a tratativelor 
directe, in condiții de deplină 
egalitate. Dar privind către 
viitor, exprîmînd speranțele cu 
care opinia publică salută apro
piatul eveniment pe care îl va 
găzdui capitala finlandeză este 
util să reamintim un trecut a
propiat. Ideea unei conferințe 
general-europene a fost pentru 
prima oară preconizate de sta
tele socialiste europene în De
clarația de la București din iu
lie 1966. Intre documentul adop
tat în capitala României și cel 
elaborat la sfîrșitul săptămînii 
trecute în nordicul oraș finlan
dez se află un drum lung care 
a fost parcurs cu succes — 
apte ani în care ideea securi- 

‘ățiî europene a cîștigat teren, 
a învins reticentele unora și 
împotrivirile altora. afirmîn- 
du-se ca un deziderat esențial 
al popoarelor continentului. 
Realismul acestei idei, profunda 
actualitate s-au vădit in între

gul curs al evenimentelor, în 
amplul proces de destindere din 
Europa, proces care poartă am
prenta mutațiilor înnoitoare din 
viața internațională. Cu un sen
timent de legitimă mindrie 
sub l iniem în acest moment con
tribuția valoroasă, de amplă re
zonantă, pe care România a 
adus-o la reușita eforturilor 
pentru convocarea conferinței. 
Anii care au trecut, prin evolu
ția politică de pe continent, au 
certificat clarviziunea orientării 
partidului și statului nostru, 
spiritul de inițiativă, luciditatea 
propunerilor și sugestiilor avan
sate, consecvența exemplară cu 
care România a militat și mili
tează pentru o Europă a bunei

Convocarea Conferinței pentru 
securitate și cooperare în Europa 

Moment rnportant 
în vmța continentul

vecinătăți, a unei profunde în
țelegeri, a păcii, cooperării și 
securității. Politica dinamică, 
constructivă, a țării noastre este 
indestructibil asociată numelui 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
a cărui neobosită activitate de
dicată nobilului țel al securității 
europene, cauzei păcii și Înțele
gerii între popoare, se bucură de 
o unanimă prețuire.

Citim documentele elaborate 
la Helsinki în vederea conferin
ței europene cu satisfacția de a 
regăsi afirmate și consacrate de 
acest forum în care s-au aflat 
reprezentate 34 de state, princi
pii. ide și propuneri pentru care 
România a militat din pri
ma zi a lucrărilor reuniu
nii pregătitoare. Dc altfel, 
pină în ultimele ore ale a
cestei reuniuni tara noastră a 
adus o contribuție activă la gă
sirea formulelor general accep
tabile. la depășirea dificultăți
lor si la găsirea căilor unui con
sens. Momentul final al consul
tărilor era întîrziat de un deza
cord în problema participanți- 
lor. Propunerea prezentată de 

România a permis înlăturarea 
neînțelegerii și obținerea unui 
consens. Efortul constructiv, 
spiritul de comprehensiune, 
realismul și principialitatea de- 
fiăvîrșită au definit prestigioasa 
activitate a României în faza 
pregătitoare a conferinței — a
preciată, pe bună dreptate, drept 
cea mai largă reuniune a repre
zentanților statelor europene 
înregistrată de-a lungul timpu
lui. Faptul că dialogul început 
în faza preliminară la nivelul 
diplomaților a progresat, că s-au 
obținut reușite evidente, va
loroase. vădește o realitate in
contestabilă : depistarea migă
loasă, cu răbdare și bunăvoin
ță, a modalităților unei înțele

geri poate fi fructuoasă în po
fida deosebirilor de păreri ce ar 
exista la startul discuțiilor. La 
Helsinki s-a demonstrat, incă 
o dată, că forța dialogului, efica
citatea lui. constă în partici
parea activă, pe o bază de de
plină egalitate, a tuturor state
lor, indiferent de proporțiile 
lor. de orinduire socială sau po
litică, de gradul dezvoltării sau 
de apartenență la un bloc mi
litar. Experiența acumulată in 
cadrul consultărilor de la Dipoli 
este deosebit de pozitivă și 
creează premise favorabile pen
tru evenimentul de la 3 iulie. 
Conferința a fost pregătită mi
nuțios. s-a arătat receptivitate 
față de părerile exprimate, s-au 
depus strădanii pentru a se a
junge la concluzii unanime. Re
gulile de procedură, adoptate la 
începutul fazei preliminare pe 
baza propunerilor prezentate de 
România, au recunoscut nece
sitatea participării tuturor sta
telor in condiții de deplină e
galitate. ca state suverane, in
dependente. lucrările desfăsu- 
rîndu-se în afara alianțelor mi

litare. In acest cadru, s-a con
sacrat consensul drept calea 
prin care se adoptă hotărinle și 
rotația ca principiu în condu
cerea întregii activități. Regu
lile de procedură adoptate — pe 
aceeași bază — pentru apro
piata conferință — au o amplă 
semnificație. Ele creează posibi
lități largi pentru o dezbatere 
profundă, fertilă, in care glasul 
tuturor națiunilor să se facă 
auzit și, in același timp, des
chide noi perspective pentru de
mocratizarea in continuare, a re
lațiilor dintre state, a vieții in
ternaționale in ansamblul ei.

Documentul final de la Hel
sinki reflectă convingerea opi
niei publice că un viitor pașnic 

al Europei nu poate fi clădit pe 
cursa înarmărilor, pe perpe
tuarea blocurilor militare, si pe 
divizarea artificială a continen
tului. ei pe făurirea unor rela
ții noi care să dea garanție fie
cărei națiuni europene că se va 
putea dezvolta in mod liber și 
independent, la adăpost de ori
ce agresiune sau atac din partea 
altor state. Documentul relevă 
..acele principii fundamentale pe 
care fiecare stat participant tre
buie să le respecte si să le a
plice în relațiile sale cu toate 
celelalte state participante, in
dependent de sistemele lor po
litice. economice sau sociale 
pentru a asigura pacea si secu
ritatea tuturor statelor partici
pante". Aceste principii sînt 
astfel enunțate : egalitate su
verană. respectarea drepturilor 
inerente suveranității ; ne- 
recurgerea la amenințare sau la 
folosirea forței ; inviolabilitatea 
frontierelor ; integritatea terito
rială a statelor : reglementarea 
pașnică a diferendelor : neinter
venția în treburile interne ; res
pectarea drepturilor omului și a 

libertăților fundamentale ; ega
litatea in drepturi a popoarelor 
si dreptul popoarelor de a dis
pune de ele însele ; cooperarea 
intre state ; executarea de bună 
credință a obligațiilor asumate 
conform dreptului internațional. 

Principiile enunțate urmează 
a fi incorporate intr-un docu
ment de formă corespunzătoare 
ce va fi supus spre adoptare 
conferinței, document ce va tre
bui să exprime dorința state
lor participante de a respecta 
$i aplica principiile în mod e
gal și fără rezervă. în toate as
pectele relațiilor lor reciproce 
si ale cooperării lor. Recoman
dările finale elaborate la consul
tările din capitala finlandeză a
bordează problema securității 
europene în ansamblul ei — a- 
tit aspectele politice, juridice, 
militare, cit si cele ce privesc 
cooperarea economică, tehnico- 
științifică și culturală. în dome
niul protecției mediului încon
jurător ca si urmările conferin
ței. Documentul prin complexi
tatea problemelor abordate, prin 
spiritul său. asigură un cadru 
prielnic pentru reușita etapelor 
următoare ale procesului edifi
cării securității europene, stimu- 
lind tendințele pozitive ce se 
înregistrează pe continentul nos
tru. Fără îndoială, rezultatele 
obținute pînă acum vor putea 
fi amplificate prin acțiunea co
mună a tuturor popoarelor Eu
ropei, a tuturor forțelor ce se 
pronunță pentru o pace traini
că. securitate si cooperare. E
dificiul securității europene 
pentru a fi durabil, pentru a 
răspunde aspirațiilor popoare
lor trebuie să fie opera comu
nă & tuturor statelor continen
tului, să fie rodul acțiunii 
conjugate a acestor state, indi
ferent de dimensiunile lor, de 
sistem social-politic sau de a
partenență la blocuri militare. 
Făurirea unei Europe a păcii 
este un obiectiv realist, existînd 
condiții favorabile pentru ca în
cercatul nostru continent să nu 
mai cunoască urgia războaielor.

Tînăra generație împreună 
cu întregul popor român salută 
cu deosebită satisfacție rezulta
tele reuniunii pregătitoare de la 
Helsinki, exprimindu-si spe
ranța ca viitoarea conferință 
pentru securitate și cooperare 
va exercita o influentă pozitivă 
asupra climatului politic în Eu
ropa și in întreaga lume, va 
deschide noi perspective unei 
conlucrări pașnice a popoarelor 
continentului sub semnul aspi
rațiilor comune.

EUGENIU OBREA

încheierea lucrărilor 
Conferinței interna- 
tionaie a tineretului 

cooperatist
La Sinaia s-au încheiat s:mbâtâ lucrările celei de-a ll-a Con

ferințe internaționale a tineretului cooperatist, organizata de Ali
anța Cooperatista Internaționala in colaborare cu organizațiile 
cooperatiste românești membre ale A.C.I. — U.N.C.A.P., CENTRO
COOP și UCECOM.

Timp de 5 zile, cei 63 de par
ticipant la conferință, repre
zentând 19 țări, au dezbătut, in
tr-o pronunțata atmosferă de 
lucru, problemele majore cu 
care sînt confruntați tinerii coo
peratori, organizațiile coopera
tiste naționale și mișcarea coo
peratistă internațională. La lu
crările reuniunii au asistat și 
reprezentanți ai unor organis
me ale O.N.U. — U.N.E.S.C.O., 
Organizația Internațională a 
Muncii și U.N.I.C.E.F.

In cuvîntul rostit la înche
ierea conferinței, directorul A
lianței Cooperatiste Internațio- 
nale,Dr. S.K. Saxena, a exprimat 
mulțumiri călduroase uniunilor 
cooperatiste din România pen
tru sprijinul acordat și efortu
rile depuse în organizarea și 
buna desfășurare a acestei re
uniuni, pentru ambianța plăcu
tă creată și ospitalitatea mani
festată de participant. Cuvin
tele calde rostite la adresa gaz
delor acestei importante mani
festări a tineretului cooperatist 
atît de participant, cit și de o
ficialitățile A.C.I., subliniază 
încă o dată aprecierea de care 
se bucură pe plan internațional 
politica de pace, înțelegere și 
cooperare între popoare pro
movată de România, atenția 
care se acordă în țara noastră 
problemelor tineretului.

In cadrul conferinței de pre
să care a avut loc la închide
rea lucrărilor, Dr. S.K. Saxena, 
director al A.C.I., și d-na Mu- 
riell J. Russel, secretarul pentru 
activitățile femeilor și tinerilor, 
au relevat problemele abordate 
în cursul dezbaterilor de parti- 
cipanții la această reuniune. 
Subliniind participarea rnai lar
gă și mai reprezentativă, conți
nutul mai bogat al intervențiilor 
și discuțiilor, responsabilitatea 
și maturitatea cu care au fost 
abordate temele aflate pe ordi
nea de zi, reprezentanții condu
cerii A.C.I. au apreciat că a
ceastă reuniune reprezintă un 
real pas înainte în comparație 
cu cea precedentă. Pornind de 
la tema de bază a dezbaterilor 
— abordarea căilor și mijloace
lor de educare, calificare și 
perfecționare profesională a ti
nerilor cooperatiștî — reuniu

nea de la Sinaia a prilejuit un 
rodnic schimb de păreri cu pri
vire la rolul cooperației în dez
voltarea economică și socială a 
statelor, în promovarea înțe
legerii și colaborării internațio
nale. Dr. Saxena și d-na M. 
Russel au făcut aprecieri elo
gioase la adresa realizărilor coo
perației din România, a contri
buției acesteia la dezvoltarea e
conomiei naționale, la grija pe 
care statul nostru o arată față 
de problemele pregătirii și edu
cării tineretului cooperatist, la 
sprijinul acordat mișcării coo
peratiste.

Schimbul de impresii și de 
experiență ocazionat de confe
rință este continuat zilele aces
tea în cadrul unei călătorii de 
documer tare, în timpul căreia 
participanții la reuniune vor 
vizita diverse obiective ale coo
perației agricole, de consum și 
meșteșugărești din țara noastră 
și vor avea intilniri cu tinerii 
cooperatori din aceste unități.

BAZIL ȘTEFAN

O hotărî re a delegației 
canadiene în C.I.C.S.
• DELEGAȚIA canadiană in 

Comisia internațională de con
trol și supraveghere (C.I.C.S.) i-a 
consemnat pe membrii săi în 
cantonamentele lor, ca măsură 
de precauție împotriva unei e
ventuale intensificări a luptelor 
tn Vietnamul de Sud în zilele 
care urmează, s-a anunțat la 10 
iunie la cartierul C.I.C.S., trans
mite agenția FRANCE PRESSE.

Reprezentanții unguri, indone
zieni șî polonezi au afirmat eă 
ei nu intenționează să recurgă 
la o asemenea măsură, „situația 
actuală nejustificî^^^^".

Delegația canadiană va con
tinua să-și îndeplinească sarci
nile și să facă anchetă pe teren. 
Acțiunea de consemnare nu ur
mărește decît deplasările „nene
cesare" ale forței de control ca
nadiene.

ROMÂNIA
LA TÎRGUL 

DE LA POZNAN
La 10 iunie, și-a deschis 

porțile Tîrgul internațional de 
la Poznan, manifestare de 
prestigiu, aflată la cea de-a 
42-a ediție a sa. lncepînd 
cu acest an, tîrgul se va des
fășura sub forma a două ma- 
nifestâri — Tîrgul tehnic 
(10—19 iunie) și Tîrgul bunu
rilor de larg consum, care va 
fi găzduit tot de Poznan, in 
luna septembrie.

Pe o suprafață de 135 000 
metri pătrați 4 000 de firme 

?din 30 de țări expun, în pri
mul rînd, produse ale indus
triei constructoare de mașini, 
electronice, de automobile 
tehnică de calcul, construcții 

melal.
România, prezentă pentru a 

22-a oară la Poznan, partici 
pă cu o expoziție generală in 
cadrul căreia ponderea prin 
cipala revine mașinilor și uti
lajelor. Oferta noastră comer
cială se afla amplasată pe o 
suprafață de 1100 metri pă
trați, înglobînd 200 de expo 
nate, provenind din 120 de 
uzine producătoare, ale eărm 
produse sînt valorificate tn 
mod curent de 22 de între
prinderi de comerț exterior, 
printre care figurează Oașini- 
exportimport, Electroexport
import, Autotractor, Dacia, 
Oecanoexportimport, Indus
trialexport, Tehnoexporiim- 
port, Forexim, Ilerim ș Rome- 
nergo. Sînt prezente, printre 
altele, strungul Carusel SC- 
2500 cu corp de copiat hdd. 
strungul paralel S.N.A.-710 
convertizoare și motoare asi 
metrice, mașini electronice de 
calcul. Sînt expuse, de aseme
nea, elemente de automatiza
re, tractoare fi autocamioane, 
autoturismul Dacia-1300, uti- 
laț petrolier, precum și un 
larg sortiment de produse 
chimice. In cadrul expoziției 
se vor prezenta fotografii ți 
diapozitive eu aspecte din 
principalele unități producă
toare ale exponatelor, panouri, 
grafice și vederi de ansam
blu ale unor obiective econo
mice din țara noastră.

Bun venit președintelui 

Republicii Vc^llta 

Supeirioară, Sangouk 

Lamizana!
(Urmare din pag. t) 

deplinește, totodată. funcțiile 
de președinte al Consiliului de 
Miniștri- ministru al apărării na
ționale și al foștilor combatanți, 
ministru al afacerilor externe 
și ministru aJ informațiilor, ti
neretului și sporturilor, pinâ la 
formarea unui nou guvern in 
aprilie 1967. este avansat la gra
dul de general de brigadă, iar 
în octombrie 1970 devine general 
de divizie în februarie 1971, 
după constituirea Adunării Na
ționale a Voltei Superioare, ge
neralul Sangoule Lamizana a 
fost instalat oficial ca oreședin- 
te al Republicii.

Pentru activitatea sa Sangou
le Lamizana a fost distins cu 
numeroase decorații naționale 
Si străine

Poporul Voltei Superioare de
pune eforturi însemnate pentru 
dezvoltarea și modernizarea a
griculturn. principala ramură a 
economiei naționale. pentru 
valorificarea, in internul pro
priu. a însemnatelor bogății natu
rale, in special de aur, fier, man
ga a, crom și uraniu. In cadrul 
noului plan de dezvoltare, a că
rui realizare a început în anul 
1972, unul din principalele pro
iecte, „Tambao", vizează exploa
tarea marelui zăcămint de mag
neziu descoperit in regiunea cu 
același nume. Se prevede, de a
semenea, construirea de fabric 
de textile și de întreprinderi 
pentru prelucrarea industrială 
a produselor agricole. Eforturi 
însemnate se fac pentru pregă
tirea de cadre cu înaltă califi
care și dezvoltarea rețelei me- 
dico-sanitare

Pe pian internațional. Volta 
Superioara promovează o politi
că de pace și înțelegere, bazată 
pe încredere $i respect reciproc, 
o politică de colaborare cu sta
tele vecine și cu celelalte țări 
ale lumii. In cadrul Organizați
ei Unității Africane, Volta Su
perioară aduce sprijinul său mo
ral și material luptătorilor pen
tru Libertate din Angola, Mo- 
zambic, Guineea-Bissau și Insu
lele Capului Verde, Africa de 
Sud și Namibia, în vederea eli
minării ultimelor vestigii ale co
lonialismului și a discriminării 
rasiale de pe continentul afri
can.

Vizita președintelui Sangoule 
Lamizana în țara noastră este 
așteptată cu profund interes. 
Punind în centrul politicii sale 
externe prietenia și colaborarea 
cu toate țările socialiste. Româ
nia militează, in același timp, 
pentru dezvoltarea relațiilor 
politice, economice, culturale și 
tehnico-științifice cu țările care 
au pășit pe calea dezvoltării in
dependențe, eu toate statele lu
mii, pe baza respectării princi
piilor independenței, suverani

tății naționale, egalității In 
drepturi, neamestecului in tre
burile interne, avantajului reci
proc. Un loc important in acest 
cadru ocupă, după cum este cu
noscut. relațiile țârii noastre cu 
tinerele state independente de 
pe continentul african Lupta 
popoarelor din aceste țări pen
tru apărarea și consolidarea in
dependenței și suveranității na
ționale. împotriva imperialis
mului, colonialismului și neo- 
colonialismului, pentru realiza
rea unor profunde transformări 
D^lltice. economice si sociale, 
pentru valorificarea resurselor 
materiale și umane de care dis
pun în interesul propriei dez
voltări este urmărită de poporul 
român cu sentimente de profun
dă solidaritate, de caldă stimă 
și simpatie. Confirmate In mod 
strălucit prin vizitele întreprinse 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
în Africa, legăturile pe multiple 
planuri dintre România și țările 
africane cunosc o dezvoltare 
continuă, corespunzător intere
selor popoiului român și popoa
relor africane, ale unității fron
tului antiimperialist, ale tuturor 
forțelor revoluționare și progre
siste.

După cum sublinia tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, m țara noas
tră sint bine cunoscute și se 
bucură de o înaltă apreciere e
forturile depuse de poporul din 
Voita Superioară în lupta pen
tru conobdarea independenței 
sale politice și economice, pen
tru valorificarea resurselor na
turale m scopul dezvoltării e- 
conora^ și sociale a țării, al 
îmbunătății ii condițiilor de mun
că și de viață. Noul sta: inde
pendent Volta Superioară a fost 
recunoscut de guvernul Repu
blicii Socialiste România încă 
din primele zile ale existenței 
sale, cele aouă țări stabilind re
lații diplomatice la rang de am
basadă. Primul acord comercial 
dintre țara noastră și Volta Su
perioară a fost semnat in toam
na anului 1970, el contribuind is 
dezvoltarea relațiilor economi
ce pe baza avantajului reciproc 
Bunele relații politice și econo
mice statornicite intre țările 
noastre au înregistrat in ultimii 
ani o evoluție pozitivă, existînd 
încă largi posibilități pentru 
dezvoltarea lor.

Opinia publică din țara noas
tră își exprimă încrederea că vi
zita președintelui Sangoule La
mizana va marca o nouă și im
portantă contribuție la extinde
rea și adîncirea acestei colabo
rări. contribuind, totodată, la 
dezvoltarea relațiilor dintre cel» 
două tari și popoare.

Intîmp1n1ndn—1 cu bucurie și 
cu sentimente de stimă pe oas
peți, poporul român le adresea
ză tradiționala urare : „Bun 
venit pe pămîntul Republicii 
Socialiste România !“

Tineretul lumii

Cea- mai tinara 
universitate 

a Iugoslaviei
în crasul iugoslav Rjeka a 

fost inaugurată, recent, cea 
mai tinără universitate a ță
rii, care dispune de facultăți 
de construcții navale, medi
cină, științe economice și pe
dagogie.

Iugoslavia, țară în care In 
perioada antebelică existau 
doar 30 000 de studenți, acor
dă o mare importanță dezvol
tării învățământului superior. 
Față de numai trei universi
tăți existente in trecut — la 
Belgrad. Zagreb și Liubliana 
— în prezent. Iugoslavia are 
nouă centre universitare, 
completate de o amplă re
țea de alte instituții de învă- 
țămînt superior. In perioada 
actuală, cele 25 de facultăți 
ale universității din Belgrad 
sînt frecventate de 50 000 de 
studenți, la universitatea din 
Zagreb învață alți 34 000 de 
tineri, iar numărul studen
ților din centrul universitar 
Skoplie a ajuns !a 25 000. In 
ansamblu, in anul universitar 
ce se încheie, facultățile iu
goslave au fost frecventate 
de 294 000 de studenți.

Acord petrolier între 
Nigeria și „Shell-B.P."
• GUVERNUL nigerian si re

prezentanții consorțiului anglo- 
olandez .«^h^ll-B.P." au ajuns la 
un acord In problema participă
rii Nigeriei la operațiunile pe
troliere — informează agenția 
Associated Press. Ministrul nige
rian ai problemelor miniere și 
energeticii. Shettima Aii Mon- 
guno, va semna, la 11 iunie, un 
acord cu „Shell-B-P/ asupra 
participării guvernului Ia ex
ploatarea concesiunilor acordate 
camnaniei. .Amnunte privitoare 
Ia conținutul acordului nu au 
fost dezvăluite.

• CANCELARUL vest-german 
Willy Brandt, care se află intr-o 
vizită oficială de cinci zile in 
Israel, a avut o nouă rundă de 
convorbiri eu premierul Galda 
Meir.

Potrivit relatărilor agenției 
Reuter, cei doi oameni de stat 
au reexaminat evoluția situației 
din Orientul Apropiat.

• GUVERNUL CANADIAN a 
prezentat Camerei Comunelor un 
proiect de lege «re autorizează 
finanțarea Jocurilor Olimpice de 
la Montreal din 1976 prin pune
rea în circulație a unei monede 
comemorative. prin emisiuni 
speciale de timbre și organiza
rea unei loterii naționale. A
ceastă modalitate de finanțare 
ar trebui, potrivit aprecierii Co
mitetului de organizare a Jocu
rilor Olimpice, să acopere chel
tuielile de construcție și de în
treținere a instalațiilor olimpice, 
care sint apreciate la 310 mili
oane dolari.

R.P.D. Coreeana : In timpul unei ore de laborator, la Școala Chollima Sinam, din localitatea Chongjin.

„Ore suplimentare"
prestate pe „Skyiab"

Cei trei astronauți da la bordul navei spațiale „Skylbb* aa 
renunțat la repausul prevăzut pentru ziua de sîmbâtă.

Echipajul a hotărît să presteze „ore suplimentare" pentru a 
recupera timpul pierdut la începutul misiunii. In consecință, 
activitatea din ziua de 9 iunie a fost consacrată, in mare parte, 
telescopului solar. Comandantul echipajului, Charles Conrad, 
a comunicat la sol că reglarea pupitrelor aparatului constituie 
un adevărat tur de forță, comparabil, după opinia lui, cu efor
tul depus de un pianist care ar trebui să etnie simultan Ia trai 
piane.

Experiențele de detectare a unor resurse terestre, care, ante
rior fuseseră limitate la 12 minute, din cauza Upsei dee energie, 
au durat, sîmbâtă, 40 de minute. Cantitatea de energie de care 
dispune, în prezent, „Skyiab" este de circa 5 000 wați, dintTe 
care mai mult de jumătate este obținută cu ajutorul panoului 
solar, deblocat, joi, de membrii echipajului.

„Foamea de combustibil" 
și remediile ei...

De circa patru ani' din S.U.A. se aud semnale 
de alarmâ în legătură cu o criză a energiei. 
Creșterea „foamei de combustibii' va provoca 
pînă la sfîrșitul secolului nostru o criză mondi
ală a petrolului, — susțin unele personalități 
americane. Dacă tendințele actuale vor păstra 
același ritm, pînă în 1980 cererea de combusti
bil va întrece oferta, informa într-un articol re
vista OBSERVER, după un raport al Organiza
ției Economice pentru Comerț și Dezvoltare.

F
enomenul este oare 
pur conjunctural

sau, dimpotrivă, 
este semnul unei 
epuizări a rezer
velor ? Penuria 

care amenințăArrrarien dț Nord 
se va extinde oare și in Europa 
occidentală ? Sint întrebări pe 
care ziarul francez LE FIGARO 
le-a adresat unor specialiști în 
martie. Din răspunsurile date 
reține atenția în mod evident 
unul, și anume: „Cauzele prin
cipale ale problemelor cu care 
sint confruntați americanii în 
prezent sint urmarea noilor ra
porturi ce s-au stabilit între 
S.U.A. și țările producătoare și 
evoluția acestora în viitor, a- 
prov1zlcnarea deeorespnnzătcare 
a unor zone din S.U.A., precum 
și echiparea insuficientă a te

AICI ZORILE SINT DIN NOU 
LINIȘTITE : Capitol (orele 9;
12.30; 16; 19,30), Grădina Capitol 
(ora 30,15).O ZI MAI LUNGA DECÎT UN 
AN : Central (orele 9,15; 11,30; 
13.45; 16; 19,15; 20,30).

SIMON TEMPLAR INTERVINE ! 
București (orele 9; 11,15; 13,30; 
16,15; 13,45; 21), Stadionul Dinamo 
(ora 20,39), Arenele Romane (ora
20.15) , Grădina București (ora
20.15) .

FLUTURI SÎNT LIBERI : Scala 
(orele 9; 11,15; 13,45; 16,15; 18,45;
21.15) , Festival (orele 9; 11,30;
13,45; 16,15; 19,45; 21,15), Grădina 
Festival (ora 20,15).ULTIMUL CARTUȘ : Patria
(orele 9; 11,30: 14; 16,30: 19; 21,30), 
Luceafărul (orele 9; 11,15: 13,30;
16; 18,30; 21), Favorit (orele 9,15; 
11,30; 13,45; 16; 18,15 : 20,30), Gră
dina Luceafărul (ora 20,15).

FACEREA LUMII : Lumina (ore
le 9; 11,15: 13.30: 16: 18,30; 20,45).

ROND DE NOAPTE : Excelsior 
(orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 

ritoriului american în materie 
de centrale nucleare producă
toare de energie electrică".

Pentru a aprecia mai bine si
tuația pe plan internațional se 
impune o deosebire între re
zervele estimative de combusti
bil (cărbune, gaze, petrol) și 
rezervele confirmate.

• In ce privește produsele 
petroliere, aceste rezerve confir
mate, sau mai precis cant'Lă+ile 
de hidrocarburi care pot fi re
cuperate din zăcăminte cunos
cute. sînt atît de mari, incit nu 
trebuie să existe motive de ne
liniște înainte de anul 2 000. 
Intre 2 000 și 2 050 — apreciază 
specialiștii chestionați de LE 
FIGARO — există riscul să a
pară probleme parțiale. Mai 
departe nu se pot face pronos
ticuri fiindcă surse noi de ener-
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20,30), Melodia (orele 9; 11,15;
13,30; 16; 18,30; 20,45), Modern
(orele 8,45: 11,15: 13,30; 16; 18.3^; 
21), Grădina Modern (ora 20.15).

AVENTURILE LUI BABUȘCA : 
Doina (orele 11,15; 13,15; 15,30; 13;
20,15),  La ora 9.45 program de 
desene animate pentru copii ; 
Floreasca (orele 15.30: 18; 20,15).

COPIII CĂPITANULUI GRANT: 
Grivița (orele 9: 11,15: 13,30; 16; 
18,15; 20,30), Gloria (orele 9; 11,15; 
13,30; 16: 18,15; 20,30), Tomis (ore
le 9; 11,15: 13.30; 15,45; 18,15; 20,30). 
Grădina Tomis (ora 20,15).

AMINTIRI DIN COPILĂRIE : 
Timpuri Noi (orele 9—20,15 în con
tinuare).

FATA BĂTRÎNA : înfrățirea 
(orele 15,30; 18: 20,15).

HOMOLKA ȘI PORTOFELUL : 
Unirea (orele 15,30: 18: 20.30), Gră
dina Unirea (ora 20,15).

PE ARIPILE VÎNTULUI : Bu
șești (orele 9: 14: 18.30), Aurora 
(orele 10: 14.30: 19). Grădina Bu- 
zești (ora 20), Grădina Aurora 
(ora 20).

gie ce vor fi dezvoltate sau 
puse la punct ar putea deforma 
estimabile prezente cele mai 
exacte.

în același timp, un amplu stu
diu întocmit recent de Comite
tul pentru petrol al Organiza
ției de și dezvoltare
economică relevă că „rezervele 
mondiale de petrol sint abun
dente și, în orice caz, suficiente".

• Gazele naturale, care echi
valează cu circa 38 miliarde 
tone petrol, și care, potrivit es
timărilor, în viitor vor avea de 
jucat un rol tot mai mare în re
zolvarea problemei combustibi
lilor — sînt extrase astăzi din 
zăcăminte în care ele există cu 
un procent de recuperare mare 
(80 la sută). Din motive tehnice, 
acest procent nu atinge decît 
35 la sută la petrol. O creștere 
de numai 1 la sută ar asigura 
întregii lumi un an de consum 
suplimentar la nivelul actual.

Azi platoul continental — în
tre zero și mai puțin de 200 
metri — a cărui exploatare a

CFPRIAN PORUMBESCU ; Lira 
(orele 15,30; 19), Grădina Lira 
(ora 20).

CE SE ÎNTÎMPLA, DOCTORE : 
Dacia (orele 9; 11,15; 13,30; 16;
18.15: 20,30).

CEAȚA : Drumul Sării (orela 
15.30: 18; 20,15).

GRĂBIȚI APUSUL SOARELUI : 
Bucegi (orele 15,30; 19), Grădina 
Bucegi (ora 20.15).

DRUM ÎN PENUMBRA : GiU- 
lești (orele 15,30: 18; 20,15).

SOLARIS : Cctroeenl (orele
15.20: 19).NICI UN MINUT DE PLICTI
SEALĂ : Ferentari (orele 15,30; 
18; 20,15).

CÎND LEGENDELE MOR : Vol
ga (orele 9: 11,15; 13,30: 15.45: 18:
20,15),  Flamura (orele 9; 11,15; 
13 30 : 16: 18,15 ; 20.30).

OMUL NU E STNGUR : Crîngașl 
(orele 15.30; 18: 20.15).

TARA SĂLBATICĂ : Pacea fe
rele 15.45: 18; 20.15).

PUTEREA ȘI ADEVARUB î 
Popular (orele 15,30; 18; 20,15). 

început de mult, contribuie cu 
18 la sută la producția totală 
de petrol. în 1985, marea ar 
putea furniza o treime din a
ceastă producție.

• La acestea trebuie să adău
găm zăcămintele de cărbune, 
potențial care nu trebuie să fie 
neglijat de vreme ce el există 
pe planetă în cantități conside
rabile. După unele aprecieri, 
rezervele de cărbune ale globu
lui abia au început să fie con
sumate. Numai America — o 
demonstrează cercetările între
prinse — are în subsolul ei re
surse reprezentând 500 ani de 
consum. Specialiștii apreciază 
că în ciuda operațiunilor de ra
finare și de ^sulfurare, la care 
ar trebui să fie supus pentru a 
corespunde normelor de poluare 
stabilite, cărbunele ar putea cu
noaște o nouă epocă de aur prin 
intermediul gazificării, adică 
prin transformarea în carbu
ranți de sinteză eurațl-

• Nu trebuie să uităm ener
gia aolară și energia nucleară,

O FLOARE ȘI DOI GRĂDI
NARI : Viitorul (orele 15,30; 19).

VERONICA : Munca (orele 16; 
18; 20), Rahova (orele 16; 18; 20).

ACEA PISICA BLESTEMATA : 
Miorița (orele 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20,30), Arta (orele 15,30; 18; 
20,30), Grădina Arta (ora 20,15).

ADIO, PETERSBURG : Pro
gresul (orele 15,30: 18; 20,15).

SĂLBĂTICIA ALBĂ : Moșilor 
(orele 15,30; 18 : 20,30), Grădina 
Moșilor (ora 20,15).

PROGRAMUL I
In jurul orei 16 — transmi

siune directa de la Aeroportul 
Otopeni — Ceremonia sosirii 
președintelui Republicii Volta 
Superioară, general Sangoule 
Lamizana, care la invitația 

cara completează gama de com
bustibil. Pentru moment, numai 
acesta din urmă a oonstituit, sub 
una din formele ei — fisiu
nea — obiectul unei dezvoltări 
pe scară industrială. Dacă reac- 
torii aupraregederatcr1, care 
produc mai mult combustibil 
decît consumă, vor intra în 
realitatea cotidiană, vom avea 
la dispoziție un surplus de ener
gie echivalent cu jumătate din 
cantitatea oferită de către căr
bune. Iar dacă fizicienii vor 
reuși să domesticească ener
gia H. (nu s-a realizat încă nici 
un reactor funcționînd pe acest 
principiu, deși, pe hîrtie, stu
diile întreprinse sînt foarte pro
mițătoare), omenirea va avea 
înaintea ei mii de ani de liniște 
(în ceea ce privește... sursele 
de energie). Rămîne energia so
lară, inepuizabilă prin definiție. 
Așadar, judecind în termeni de 
resurse specialiștii susțin că nu 
există pentru viitorul apropiat 
motive de neliniște.

GH. SPRINȚEROIU

președintelui Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu, 
face o vizită oficială in (ara 
noastră.

17.30 Cun de limba franceză. 
Lecția a 58-a. 18,00 Telex. 
16,05 La ordinea zilei. Azi, județul 
Buzău. 18,20 Căminul. 19,00 Ecra
nul. Emisiune de actualitate și cri
tică cinematografică. 19,20 1001 de 
seri. 19,30 Telejurnal. Cincinalul 
înainte de termen — 1973, an 
hotăritor. 20,00 Panoramic științi
fic. 20,40 Luminile rampei. Pe 
scena Operei din Iași. 21,05 Revis
ta literar-ar^s^că TV. 21.45 Ro
man foileton : Noile aventuri ale 
mușchetarilor — ecranizare a ro
manului „După douăzeci de ani" 
de Alexandru Dumas. Primul epi
sod : „Provocarea". 22,35 „24 de 
ore".
PROGRAMUL II

20,00 Avanpremieră. 20,05 Film 
serial pentru copii : Daktari. 20,90 
Desene animate. 20,45 Pe urmele 
lui Caplja. 21,45 Dans și muzică 
de pretutindeni. 22,15 „Primul tur 
de manivelă". Producție a studiou
lui de filme documentare „Al. Sa- 
hia“. 22,30 Formații românești de 
muzică ușoară.
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