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LUCRĂRILE UNOR COMISII
«MIE Mt 

MARII ADUNĂRI NAIIUNME
Comisia pentru politică externă, 

Comisia pentru problemele de apă
rare și Comisia juridică ale Marii 
Adunări Naționale, întrunite în ziua 
de 24 mai 1972, sub președinția to
varășului Mihai Dalea, președintele 
Comisiei pentru politică externă, au 
examinat, din însărcinarea Consiliu
lui de Stat, proiectul de decret pri
vind ratificarea Tratatului de prie
tenie, colaborare și asistență mutuală 
între Republica Socialistă România

și Republica Populară Ungară, sem
nat la București la 24 februarie 
1972, în vederea ratificării acestuia 
de către Consiliul de Stai al Re
publicii Socialiste România

Proiectul de decret a lost pre
zentat de tovarășul Vașile Cliga. ad
junct al ministrului afacerilor ex
terne.

Avizul favorabil al comisiilor a 
fost înaintat Consiliului de Stat.

(Agcrpres)

ÎNCHEIEREA LUCRĂRILOR CONFERINȚEI
NAȚIONALE A SCRIITORILOR

Cuvintarea tovarășului
NICOLAE CEAUȘESCU

Stimați tovarăși,

de 
meu 
Con- 
dra-

Doresc să exprim bucuria mea 
și a celorlalți tovarăși din con
ducerea partidului și statului 
de a ne afla astăzi din nou îm
preună cu dumneavoastră, scri
itorii, și, totodată, de a folosi 
acest prilej pentru a adresa în 
numele Comitetului Central al 
partidului, al Consiliului 
Stal și al guvernului, al 
personal, participanților la 
ferință. tuturor poeților,
maturi,ilor, criticilor, prozatori
lor, întregii obști scriitoricești, 
un călduros salut comunist 
(Aplauze puternice).

Conferința scriitorilor din Re
publica Socialistă România și-a 
desfășurat lucrările în condiți
ile puternicei efervescențe crea
toare care a cuprins națiunea 
noastră socialistă, ale eforturi
lor eroice pe care le depune 
clasa muncitoare, țărănimea, in
telectualitatea, întregul popor 
român pentru realizarea gran
diosului program de edificare 
a societății socialiste multilate
ral dezvoltate, adoptat de Con
gresul al X-lea al Partidului 
Comunist Român. (Vii aplauze).

In cei aproape 4 ani care au 
trecut de la precedenta reuni
une a scriitorilor, în viața so- 
cial-politică a patriei noastre 
au avut loc evenimente de im
portanță națională. Au fost în
făptuite cu succes hotărîrile 
Congresului al IX-lea, care au 
marcat o nouă etapă în dezvol
tarea forțelor de producție, în 
ridicarea nivelului de civiliza
ție materială și spirituală a 
poporului. In această perioadă, 
poporul român a trecut cu toa
te forțele sale la înfăptuirea u- 
nui nou cincinal ale cărui obi-

cctive economico-sociale sînt 
menite să accelereze apropierea 
României de tarile avansate a- 
le lumii, să asigure înflorirea 
multilaterală a bazei tehnico- 
materiale a socialismului, per
fecționarea relațiilor socialiste 
de producție și a organizării so
cietății, introducerea tot mai 
fermă în viață a principiilor e- 
ticii și echității socialiste. A- 
flîndu-ne în cel de-al doilea an 
al cincinalului, putem afirma 
cit convingere și îndreptățită 
mîndrie că prevederile acestui 
program se îndeplinesc cu suc
ces, că România socialistă înain
tează cu pași fermi pe calea 
socialismului și comunismului. 
(Aplauze puternice).

După cum cunoașteți, toate 
hotărîrile care privesc dezvolta
rea patriei, întreaga politică in
ternă și externă a partidului 
sînt emanația voinței și intere
selor supreme ale poporului ca
re, liber și stăpîn pe propriul 
său destin, își făurește viața, 
noua sa istorie, așa cum o do
rește. In perioada ultimilor ani 
au fost aplicate cu consecvență 
în viață prevederile Conferinței 
Naționale, ale Congresului al 
X-lea. privind perfecționarea 
organizării și conducerii econo
miei, a întregii societăți; au 
fost instituționalizate în toate 
domeniile de activitate organis
me de conducere colectivă — 
expresie a participării active la 
conducerea treburilor țării, la 
întreaga creație socială, a tu
turor categoriilor de oameni ai 
muncii de la orașe și sate, fără 
deosebire de naționalitate, a 
lărgirii continue a democrației 
socialiste în patria noastră. 
Toate acestea au cimentat și 
mai mult unitatea moral-politi-

Scrisoarea Conferinței 
Naționale a scriitorilor 
din România adresata 

tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU 
secretar general al 
Partidului Comunist 

Român
Mult stimate și iubite tova

rășe Nicolae Ceaușescu,

de dragoste și recu
se îndreaptă către 
Partid Comunist Ro- 
care cu atîta dăruire

Această scrisoare v-o trimit 
delegații la Conferința Națio
nală a scriitorilor, întruniți în 
zilele de 22—24 mai 1972 la 
București pentru a dezbate 
problemele lor profesionale și 
de obște. La încheierea lucră
rilor Conferinței, primul nos
tru gînd 
noștință 
gloriosul 
mân, pe
de sine și strălucită clarviziu
ne îl conduceți în această e- 
pocă de prestigioase evaluări 
ale demnității României.

Adresîndu-ne dumneavoas
tră personal, ne adresăm în 
același timp tuturor comuniș
tilor din România, întregului 
nostru popor, a cărui personi
ficare matură și înțeleaptă 
sinteți, ca o cumpănă dreaptă 
între tot ceea ce zidim și vi
săm să făurim pentru azi și 
pentru posteritate. De a fost 
să vă luați asupra-vă destinul 
țării, ne socotim și noi la fel 
de înnobilați, gata să facem 
parte egală de sacrificii și 
speranțe cu Bărbatul și Pa
triotul care se cheamă Nicolae 
Ceaușescu.

După cum vedeți, vă vor
bim de Ia suflet la suflet, ca 
de la o fereastră deschisă că
tre altă fereastră deschisă, 
prin care străbate aceeași lu
mină de Ia începuturile aces
tui neam și a cărei revărsa
re în nesfîrșit numai viitori
mea o va putea cuprinde cu 
toată împlinirea ei spre co
munism.

Este adevărat că scriitorii 
din România își scriu cărțile 
în limba română, ca și-n lim
ba maghiară, și-n limba ger
mană, cîte naționalități conlo
cuitoare sînt, dar la fel de a- 
devărat este că aparțin cu to
ții aceluiași flux revoluționar 
al vremurilor prezente, sînt 
născuți și crescuți în patetica 
revoluției și construcției so
cialiste. Cum, atunci, să nu ne

simțirn factori de nădejde ai 
aceleiași unități și solidari de 
neclintit în conștiința acele
iași responsabilității față de 
destinul României socialiste ?

Drumul scrisului este pie
truit deopotrivă cu durere, 
bucurie Și speranță umană. 
Arta scrisului este arta iubirii 
aspre, arta continuității unui 
popor, arta sufletului de om 
care cinstește munca alor săi 
ca pe singura onoare a con
diției umane. Conștienți dc 
dificultatea și măreția artei 
scrisului, orice scriitor va fi 
împlinit atunci cînd o frază 
sau un vers al său va deveni 
un bun moral al poporului 
său, atunci cînd „plopii fără 
soț" din visul lui vor trece 
in visul tuturor.

Sîntem pe deplin încredin
țați că toate certitudinile a- 
firmării și realizării noastre 
scriitoricești stau în relația 
indestructibilă dintre conști
ința noastră creatoare și gîn- 
direa politică a Partidului 
Comunist Român. A fi scri
itor credincios poporului în
seamnă a-1 exprima în căr
țile noastre în perfect acord 
cu destinul său istoric și a-1 
releva lumii cu toate valorile 
sale spirituale. Sîntem atît de 
îndatorați acestei patrii, pen
tru 
sat 
tre 
de 
flăm altă măsură cu care să-l 
slujim decît devoțiunea fără 
măsură față de partid, față 
de dumneavoastră personal. 
Prea mîndri de a trăi în ace
lași timp cu dumneavoastră, 
iubite tovarășe Ceaușescu, că
utăm în cugetul și 
dumneavoastră 
stanța propriei 
siuni creatoare.

că a poporului în jurul partidu
lui. coeziunea societății socia
liste, trăinicia orînduirii noas
tre. Identificarea deplină a po
porului cu idealurile socialis
mului se reflectă în dîrzenia, e- 
nergia. abnegația și spiritul de 
sacrificiu cu care el dă viață 
politicii partidului, prin munca 
sa neobosită pentru ridicarea 
patriei socialiste pe trepte tot 
mai înalte de progres și civili
zație (Aplauze puternice, pre
lungite).

Conferința națională a parti
dului. care va avea loc în luna 
iulie a acestui an, va face bi
lanțul rezultatelor obținute pî- 
nă acum în această direcție și 
va stabili noi măsuri de perfec
ționare a Conducerii și organi
zării economiei, a întregii vieți 
sociale, de dezvoltare a demo
crației socialiste, de îmbunătă
țire continuă a repartiției, co
respunzător principiilor echită
ții noii noastre orînduiri.

Preocupat de progresul eco- 
nomico-social al țării, partidul 
nostru a acordat și acordă o a- 
tenție de cea mai mare impor
tanță înfloririi științei și cultu
rii, ca parte componentă, insepa
rabilă, a edificării noii societăți 
a civilizației socialiste pe care 
o făurim pe pămîntul României. 
(Aplauze puternice). Preocupîn- 
du-ne să asigurăm oamenilor 
muncii o viată îmbelșugată, sa
tisfacerea cît mai deplină a ne
cesităților lor materiale, acțio
năm totodată pentru a 
noua societate pe temelia 
ceea ce a făurit mai de 
mintea omului, geniul său 
tor, a cuceririlor științei 
mai avansate ; facem totul 
tru a deschide larg accesul ma
selor spre valorile științei și cul
turii, spre o viață spirituală cît 
mai bogată.

Partidul nostru manifestă o 
grijă deosebită pentru formarea 
fizionomiei morale superioare a 
constructorilor socialismului. Ca 
expresie a acestei 
plenara Comitetului 
Partidului Comunist 
3—5 noiembrie 1971 
Un program de largă perspec
tivă pentru ridicarea nivelului 
general de cunoaștere al oame
nilor, pentru formarea și edu
carea lor revoluționară în spi
ritul filozofiei materiallst-dia- 
lectice și istorice, al idealurilor 
înaintate ale socialismului și 
comunismului, pentru făurirea 
omului celei mai umaniste so
cietăți — societatea comunistă. 
(Aplauze puternice, prelungite).

Scopul suprem al întregii po
litici a partidului nostru, obiec
tivul esențial al orînduirii noi, 
este asigurarea bunăstării ma

așeza 
a tot 
preț 

crea- 
celei 
pen-

preocupări, 
Central al 

Român din 
a elaborat

teriale și spirituale a poporului, 
crearea unui înalt grad de ci
vilizație a vieții celor ce mun
cesc, realizarea aspirațiilor de 
demnitate, libertate și fericire 
a omului, înflorirea multilate
rală a personalității umane, va
lorificarea sa plenară, în intere
sul propriu și al întregii socie
tăți. (Aplauze puternice). Orîn- 
duirea socialistă își propune să 
plămădească un om nou, cu un 
larg orizont de gîndire și înțe
legere, capabil să descifreze 
sensul legilor obiective ale dez
voltării sociale, să participe, în 
cunoștință de cauză, la făurirea 
istoriei, să-și croiască, în mod 
liber și conștient. propriul 
său destin. Tipul uman nou pe 
care vrem să-1 făurim în socie
tatea noastră trebuie să se ca
racterizeze prin pasiune pentru • 
munca creatoare, printr-un 
înalt spirit de răspundere față 
de interesele generale ale co
lectivității. printr-o ținută mo
rală aleasă, printr-o elevată 
viață spirituală.

Cc țel mai înalt, ce misiune mai 
nobilă pot avea slujitorii condeiului 
decît acelea de a-și pune talentul, 
fantezia și inspirația în slujba fău
ririi omului nou al epocii socialis
mului și comunismului 1 Această 
cauză măreață pe care sînt chemate 
să o slujească literatura și arta, nu 
poate să nu însuflețească pe adevă- 
rații creatori de frumos, sensibili 
la idealurile umanitare ale timpului 
lor.

In perioada care a trecut de la 
reuniunea precedentă a scriitorilor, 
creația literară a cunoscut un puter
nic avînt; în acești ani au apărut 
mii de noi lucrări beletristice reali
zate de scriitorii români și de cei 
aparținînd naționalităților conlocui
toare, dintre care multe de reală 
valoare artistică. Se poate spune că 
a avut loc o adevărată explozie a 
creației literar-artistice, o manifes
tare deosebit dc vie, de fecundă, în 
sfera beletristicii, atît a scriitorilor 
consacrați cît și a generațiilor noi 
care s-au dedicat scrisului. In acest 
avînt al creației literare se reflectă 
însăși evoluția tumultuoasă a vieții 
noastre sociale, profundele transfor
mări înnoitoare produse în societa
te, dinamismul cu care masele popu
lare edifică orînduirea socialistă. 
Este demnă de remarcat apariția u- 
nor opere consacrate evenimentelor 
social-politice importante din această 
perioadă, și în special împlinirii ți
nui sfert de veac de la eliberarea 
patriei și aniversării a 50 de ani 
de la înființarea Partidului Comu-

Miercuri la amiază, in sala 
mică a Palatului Republicii, 
s-au încheiat lucrările Confe
rinței Naționale a scriitorilor 
din Republica Socialistă Ro
mânia.

La ședința de închidere au 
luat parte tovarășii NICOLAE 
CEAUȘESCU, ION GHEOR
GHE MAURER, EMIL BOD- 
NARAȘ., MANEA MĂNESCU, 
GHEORGHE PANĂ, ILIE 
VERDEȚ. MAXIM BER- 
GHIANU, GHEORGHE CIOA
RĂ, EMIL DRĂGĂNESCU. 
JANOS FAZEKAS. PETRE 
LUPU, DUMITRU POPESCU, 
GHEORGHE STOICA. IO
SIF BANC. PETRE BLA- 
JOVICI. MIRON CON
STANT IN ESCU. Ml HAI DA
LEA. MIU DOPRESrU. ION 
lONIȚA. VASUF. PAT1L1- 
NET.1ON P*TAN. ION ST ă- 
NESCU. STEFAN ANDREI 
ION DINCĂ. membri ai C.C 

' al P.C.R.. miniștri, reprezen
tanți ai conducerii unor insti
tuții centrale si organizații 
obștești, conducători ni celor
lalte uniuni de creație, 
oameni de cultură și artă

Sosirea conducătorilor 
partid și de stat în sala 
ședințe a lost salutată cu
delunqi și puternice anlauze.

In numele scriitorilor din 
patria noastră, acad 7.AHA- 
RIA STANCU. președintele 
Uniunii. Scriitorilor, adresează 
secretarului General al parti
dului.. celorlalți conducători 
dc partid și de stat, calde cu
vinte de bun sosit și exprimă 
bucuria mînuitorilor condeiu- 

, lui. de-al avea din nou in 
mijlocul lor pe conducătorul 
partidului și statului, pe cel 
mai iubit fiu al ponorului 
nostru, sprijinitorul generos, 
permanent, al celor ce acti
vează în timpul fertil al crea
ției literare.

Intimpinat cu 
roase aplauze a 
tovarășu
CEAUȘESCU, secretar gene
ral al Partidului Comunist 
Român, președintele Consiliu
lui de Stat al Republicii So
cialiste România.

In repetate rinduri, cuvin
tarea a fost subliniată de în
suflețite și entuziaste aplauze 
și urale, simbol al adeziunii 
totale a scriitorilor la ideile 
expuse de secretarul general, 
la politica partidului nostru.

In încheierea Conferinței, 
președintele Uniunii Scriitori
lor, acad. Zaharia Stancu, a 
exprimat cele mai profunde 
mulțumiri secretarului gene
ral al partidului pentru înalta 
prețuire acordată activității

nlti

de 
de 
în

vii și căldu- 
luat cuvîntul 
l NICOLAE

scriitorilor, pentru îndemnul 
însuflețitor adresat acestora. | 
In numele scriitorimii româ
nești, vorbitorul a dat glas 
hotăririi nestrămutate a sluji
torilor literelor de a nu pre
cupeți nici în viitor nimic 
pentru a realiza opere inspi
rate din viață, din activitatea 
și năzuințele milioanelor de 
constructori ai socialismului 
din patria noastră, lucrări de 
mare valoare și de înaltă ți
nută artistică

Secretarul general al parti
dului, ceilalți conducători de 
partid și de stat care au luat 
parte la ședința de închidere 
a lucrărilor Conferinței Na
ționale a scriitorilor, au vizi
tat, totodată, expoziția deschi
să cu acest prilej în Sala mi
că a Palatului Republicii ca
re reunește, o selecție din pro
ducția editorială a ultimilor 
ani. Sînt expuse peste 2 200 
de lucrări de proză, poezie, 
dramaturgie, critică și istorie 
literară, eseistică, din litera
tura română și universală, 
lucrări de artă și știință. Pes
te 100 de volume din litera
tura română apărute în di
verse edituri din străinătate, 
precum și cărți științifice și 
tehnice realizate de autori ro
mâni, publicate peste hotare, 
ilustrează creșterea continuu 
a prestigiului de care se bu
cură cultura și știința româ
nească în lumea contempora
nă, cartea elaborată și tipări
tă in România. In rîndul lu
crărilor din domeniul litera
turii social-politice, un loc a- 
parte îl ocupă volumele tova
rășului Nicolae Ceaușescu 
„România pe drumul constru
irii societății socialiste multi
lateral dezvoltate", precum și 
alte volume cuprinzînd cuvîn- 
tări și articole ale secretaru
lui general al partidului. 
Sînt, de asemenea, expuse vo
lumele tovarășului Nicolae 
Ceaușescu apărute în R.F. a 
Germaniei, Italia, Argentina, 
Japonia, Brazilia, Franța și în 
alte țări.

★

in cursul dimineții au fost 
anunțate participant Hor la lu
crările Conferinței rezultatele 
alegerii prin vot secret a 
Consiliului Uniunii Scriitori
lor, alcătuit din 91 de 
membri, și a Comisiei de cen
zori.

In calitate de președinte de 
onoare al Uniunii Scriitorilor 
a fost ales academicianul 
VICTOR EFTIMIU, iar ca 
președinte — academicianul 
ZAHARIA STANCU.

(Continuare în pag. a 2-a)
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și sa a- 
unde ii

A trebuit să urc citeva nivele 
ale impunătoarei construcții ce 
găzduiește fluxul tehnologic al 
principalelor secții din Prepara
ția cărbunelui Coroești 
jung astfel la „cota 31" 
puteam găsi pe cel ce, așa cum 
aflasem, e de 49 de ani prin pre
parați! Mihai Meizcnbach.

„Din '62, la montaj, cil ordinul 
ministrului am venit aici după ce 
treizeci și cinci de ani lucrasem 
la Petrila".

Exact în acel an, 1962, intrase 
în pensie și, cum se dezvolta o 
nouă preparație în Valea fiului, 
iar dînsul era „un specialist", i-a 
părut bine că îl cheamă în spri
jin. S-au adăugat celor 33 (plus 
patru, ucenicie — „tot muncitor" 
cum spunea) încă zece ani. „Pot 
să rămîn, da’ ce să fac acasă ?" 
le-a răspuns la propunere. „Omul 
e sănătos cît poate lucra. Mi-a 
plăcut întotdeauna lucrul, dracu 
știe ce-oi face cînd mă las... 
Nu-mi găsesc locul cînd nu am 
de lucru... Dar mai e pînă atunci t 
pînă cînd pot, cît nit las scula 
jos, nu mă obligă nimeni să stau, 
nu ?...“

Fiul lui. om matur acum, lu
crează tot în uzină. E tehnician. 
„Ca de el, îmi place și de bă
ieții tineri cu care lucrez, st o- 
cupă de muncă, (in știtu' regu
lat, nu fac nemotivate". Am aflat 
numele celor pe care îi laudă și 
cu care confecționează acum 
ciururi: Topliceanu, Ciobanii.
Strania, Nicuță, Cojocarii... Așa a 
fost întotdeauna, i-a sfătuit, s-a 
îngrijit de ei și i-a îndemnat spre 
fapte bune. I-au fost ucenici mai 
de mult și Ion Covercă — azi 
inginer, Nicolae Vîjilea, Constan
tin Miu și Lazăr fosan — maiștri, 
Gheorghe Rad — șef de echipă 
și cîți alții?/ Unii sînt aici, alții 
pe alte meleaguri ale țării.

Oriunde ai fi în această Vale, 
privind în jur poți zări crîmpeie 
din faptele sale: la preparația 
Petrila acum 40 de ani, la mon 
tajul spălătoriei; mai tîrziu la 
construcția tunelului către prepa- 
rație; la Coroești folosind mași
nile pe care în urmă cu cîțiva ani 
le așeza pe postamente... Pretu
tindeni, îl poți crede cînd spune : 
„Mic mi-a plăcut lucrul!"

■
Bl
■ a

■ ■

■
■
■■
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Consfătuirea de lucru cu cadrele 
de conducere și specialiști din 

institutele de proiectări și 
cercetări din construcții și industrie

ROADE ALE HĂRNICIEI

toate cîte istoria ne-a la
in plămada ființei noas- 
pentru tot ce aduce ziua 
azi socialistă, incit nu a-

însăși 
noastre

fapta 
sub- 
pa-

NAȚIONALACONFERINȚA
A SCRIITORILOR DIN 

REPUBLICA SOCIALISTA 
ROMANIA

In prezența tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Consiliului de Stat al Republicii 
Socialiste România, la sediul C.C. al 
P.C.R. a avut loc o consfătuire de 
lucru în legătură cu modul în care 
se realizează hotărîrile Congresului 
al X-lea al partidului privind redu
cerea cheltuielilor materiale de pro
ducție în construcții și industrie.

Au luat parte tovarășii : Emil 
Bodnaraș, Manea Mănescu, Gheorghe 
Pană, Gheorghe Rădulescu, Virgil 
Trofin, Ilie Verdeț, Maxim Berghia- 
nu, Gheorghe Cioară, Florian Dănă- 
lache, Emil Drăgănescu, Janos Fa- 
zekas, Petre Lupu, Iosif Banc, Pe
tre Blajovici, Vasile Patilineț, Ion 
Dincă.

Au participat miniștri, conducă
tori ai organelor economice centrale, 
secretarii comitetelor județene de 
partid și vicepreședinții consiliilor 
populare județene care se ocupă de 

deprobleme economice, directori 
centrale industriale, de institute de 
proiectări și cercetări, de unități de 
construcții, cadre didactice din în- 
vățămîntul superior, alți specialiști.

La începutul consfătuirii, ministrul 
construcțiilor industriale, Matei Ghi- 
giu, a prezentat o informare pri- 
yind modul în care unitățile de pro-

iectare-cercetare și construcții indus
triale își îndeplinesc sarcinile de 
plan în domeniul investițiilor.

In continuare, tovarășul Mihai 
Marinescu, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri, ministru al a- 
provizionării tehnico-materiale și 
controlului gospodăririi fondurilor 
fixe, a făcut o informare despre 
situația aprovizionării tehnico-mate
riale și a respectării normelor 
consum în producție.

In cadrul discuțiilor au luat 
vîntul Petre Vernescu, directorul 
stitutului dc proiectări pentru con
strucții București, Constantin Mihăi- 
lescu, directorul Institutului jude
țean de proiectări Iași, Gheorghe 
Manolescu, directorul Institutului de 
proiectări pentru chimia anorganică 
(IPRAN), Ion Fătăceanu, directorul 
Institutului de proiectări pentru con
strucții de mașini, Marius Orădca- 
nu, inginer-șef de concepție la U- 
zina de utilaj chimic „Grivița Ro
șie" București, Vasile Nitu, direc
torul Institutului de studii și pro
iectări energetice, Iancu Drăgan, di
rectorul Institutului de cercetări me
talurgice (ICEM), Mircea Georges
cu, vicepreședinte al Comitetului dc 
Stat al Planificării, Ion Mărășescu, 
vicepreședinte al Consiliului popu
lar județean Dîmbovița, și Etna-

de

at
in

noii Florcscu, consilier la Consiliul 
dc Miniștri. Vorbitorii au înfăți
șat stadiul actual și aspectele prin
cipale ale aplicării în domeniile lor 
de activitate a directivelor Congre
sului al X-lea al Partidului Comu
nist Român, a legilor și hotărîrilor 
adoptate dc conducerea de partid și 
de stat. Ei au făcut numeroase pro
puneri pentru îmbunătățirea activi
tății de proiectare, cercetare, con- 
strucții-montaj, pentru folosirea mai 
judicioasă a mijloacelor materiale, a 
fondurilor fixe și a utilajelor, a for
ței dc muncă, reducerea consumuri
lor și a duratei de execuție, îmbu
nătățirea calității lucrărilor, punerea 
mai rapidă în funcțiune a noilor 
obiective la parametrii proiectați.

■ creșterea eficienței întregii activități 
'economice. Participanții la dezbate- 
' rile consfătuirii au exprimat hotă- 
rîrea fermă a colectivelor lor de a 
depune toate eforturile pentru în
făptuirea sarcinilor trasate de Con
gresul al X-lea al Partidului Comu
nist Român, pentru a îritîmpina 
Conferința Națională a partidului cu 
noi succese în îndeplinirea preve
derilor cincinalului, în activitatea 
industrială și dc investiții.

In încheierea lucrărilor consfătui
rii a luat cuvîntul tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

Premieră 
ia Dîlja

In cursul săptămînii trecute 
la sectorul II al minei Dîlja, în 
stratul 3, a început să producă 
primul abataj frontal, echipat 
cu stîlpi metalici de susținere 
și transportor blindat.

Noua capacitate aduce o serie 
de îmbunătățiri, din care spi
cuim doar cîteva i concentrarea 
producției, sporirea productivi
tății muncii, eliminarea consu
mului de lemn, micșorarea efor
tului fizic al muncitorilor și 
creșterea gradului de securitate 
al lucrărilor.

Minerii conduși de Grigore 
Maxim sînt hotărîți să dove
dească prin fapte că poartă 
demn misiunea nouă care le-a 
fost încredințată de către con
ducerea sectorului și a minei. 
De la început ei au reușit să 
realizeze zi de zi aproape un ci
clu și o producție dc peste 200 
tone. Le urăm să mărească acest 
ritm I

Cu constantă 
meritorie

Un obiectiv de seamă asupra 
căruia se află concentrată a-

tenția colectivului de muncă 
al sectorului VIII de la mina 
Vulcan, îl reprezintă lucrările 
de amenajare și de echipare a 
puțului nou cu schip. care vor 

■ trebui să se termine în cursul 
lunii august a.c. La onorarea 
ritmică a sarcinilor de plan ale 
sectorului respectiv o contribu
ție substanțială și-o aduce bri
gada fruntașă condusă de mine
rul Constantin Niță. care lucrea
ză în prezent Ia frontul unui 
suitor de aeraj din blocul IV, 
obținînd cu o constanță 
torie realizarea normei 
dințate în proporție de 
110 la sută.

Un nou 
bloc turn

O importantă manifestare
medical-științifică

Vineri, 26 mai 1972, orașul Petroșani va găzdui o im
portantă manifestare științifică : consfătuirea pe tema RO
LUL ȘI LOCUL MEDICULUI DE MEDICINĂ GENERALĂ 
IN ASISTENȚA MEDICALĂ A MINERILOR.

La consfătuire — organizată de Societatea de medi
cină generală din cadrul Uniunii Societăților de Științe Me
dicale din R.S.R., în colaborare cu filiala Hunedoara a 
U.S.S.M. (secția de medicină generală) — participă cadre 
medicale de prestigiu din Ministerul Sănătății, Institutul de 
igienă și sănătate publică din București, Institutul de exper
tiză și recuperarea capacității de muncă București, Institu
tul medico-farmaceutic București, Institutul de cercetări pen
tru protecția muncii precum și cadre medicale din unită
țile spitalicești, S.C.S.M. și Centrul de silicoză Petroșani.

,1

meri- 
încre- 
peste

In microraionul B + C din zo
na Petroșani s-au terminat 
fundațiile și elevația, s-a mon
tat macaraua și s-a pregătit co- 
frajul de glisare, lucrări pregă
titoare înălțării unui nou bloc 
turn — Bl a — cu 66 apartamen
te care se va alătura peisajului 
arhitectonic de o neasemuită fru
musețe existent deja prin pre
zența celor patru blocuri turn 
construite aici în ultimii ani.

In scurt timp vom putea asis
ta la dezvoltarea rapidă pe ver
ticală a construcției la care se 
va aplica metoda modernă dee- 
xecuție a blocurilor înalte do 
beton cu cofraje glisante.
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(Urmare din pag. 1) 

•list Român — forța politică condu
cătoare a întregii noastre societăți. 
{Aplauze puternice).

Partidul și poporul nostru dau o 
înaltă apreciere activității rodnice 
desfășurate de acest important deta
șament aj intelectualității noastre, 
devotamentului cu care scriitorii — 
români, maghiari, germani și de alte 
naționalități — slujesc idealurile lu
minoase ale socialismului în Româ
nia, militează pentru înfăptuirea po
liticii interne și externe a partidu
lui, contribuind. prin scrisul 
lor, prin operele lor, alături 
de întregul popor, la realiza
rea programului de înflorire 
multilaterală a României socialiste. 
(Aplauze puternice, prelungite).

Stimați tovarăși,

După cum am fost informat, 
Conferința dumneavoastră a dezbă
tut pe larg atît rezultatele bune cît 
și minusurile creației literare din ul
timii ani, acordînd o atenție deose
bită ideilor fundamentale care tre
buie să călăuzească literatura noas
tră socialistă închinată educației ma
selor, făuririi omului nou. Consider 
demnă de apreciat dorința scriitori
lor, exprimată în cadrul discuțiilor 
din conferință, de a făuri o litera
tură izvorîtă din realitățile noastre 
actuale, de a contribui prin operele 
lor la mersul înainte al societății 
pe care o edificăm, la înfăptuirea 
programului general de propășire 
materială și spirituală a României. 
Aceasta corespunde cerințelor po
porului nostru, ale societății socia
liste, sarcinilor de înaltă răspundere 
pe care Partidul Comunist Român 

scriitorilor. Și 
că scriitorii, 

angajat în
răspunde cit

misiuni nobile 1

mă
cum

po> 
list 
pe care Partidul 
le pune în fața 
mi
așa 
conferință, 
demnitate

îndoiesc 
s-au 

vor 
acestei

(Aplauze îndelungate).
Sînt bine cunoscute exigențele 

partidului și stalului nostru față de 
creația litcrar-artistică. In documen
tele Congreselor al IX-lea și al 
X-Iea, în nenumărate întîlniri pe 
care le-am avut cu membrii Uniunii 
dumneavoastră, am subliniat per
manent că țara noastră, societatea, 
au nevoie de opere literare militan
te, cu un profund conținut revolu
ționar, care să contribuie la marea 
epopee a edificării lurnîi noi în 
România, să cînte lupta și munca 
eroică a poporului, bucuriile și ne
cazurile, speranțele și visurile sale, 
să însuflețească milioanele de crea
tori ai orînduirii socialiste, să dea 
Sîas năzuințelor lor arzătoare spre o 
viață liberă, demnă și fericită. 
(Aplauze puternice).

Cît de plastic și de emoțio
nam exprima acest deziderat, încă 
cu aproape un secol în urmă, ma
rele nostru poet Mihai Eminescit. 
cu acea forță vizionară care 
îi era caracteristică t „Credem 
că nici o literatură puternică, 
sănătoasă, capabilă să determi
ne spiritul unui popor nu poa
te exista dccît determinată ea 
însăși, ia rîndul ei, de spiritul 
acelui popor, întemeiată adică. 
Pe baza largă a geniului natio
nal.. Fără îndoială, există ta
lente individuale, dar ele tre
buie să intre eu rădăcinile în 
pămintul, in modul de a fi al 
poporului lor neutru a produ
ce ceva permanent". Dacă ar 
trăi acum Eminescu, cred că a- 

: ceasta frază ar putea figura în 
programul partidului nostru. 
(Aplauze puternice, prelungite). 
Intr-adevăr, nu ooatc exista do
rință mai nobilă a unui artist 
dccît aceea de a se face ex
ponentul spiritului poporului în 
mijlocul căruia s-a născut și, 
totodată, de a contribui, prin 
talentul și fantezia sa. prin 
munca sa creatoare, la înălța
rea acestui spirit. Ia bunăstarea 
Și fericirea națiunii sale. Cu a- 
tît mai imperioasă și mai ac
tuală' este această cerință as
tăzi. în epoca celei mai fecun
de afirmări a spiritului creator 
al poporului român, a celei mai 
grandioase desfășurări a ener
giei și geniului său în opera de 
transformare revoluționară a 
societății, de propășire economi- 
co-socială a patriei, de edifica
re a noii civilizații socialiste 
și comuniste pe pămintul Ro
mâniei. (Aplauze puternice).

Oricine străbate astăzi melea
gurile patriei poate constata, aș 
putea spune, ce minuni a înfăp
tuit poporul nostru prin forța 
brațelor și minții sale în perioa
da istorică atît de scurtă care 
a trecut de la eliberare. Re
giuni. altădată înapoiate, s-au 
ridicat la o viață socială și e- 
conomică nouă, prosperă; pre
tutindeni s-au înălțat fabrici și 
uzine, hidrocentrale și combi
nate, complexe industriale și 
agrare moderne, la nivelul teh
nicii celei mai înalte. După 
cum știți, chiar zilele trecute 
am inaugurat .una dintre aces
te impresionante creații mate
riale ale epocii socialismului — 
marca hidrocentrală de la „Por
țile de Fier", făurită în colabo
rare frățească cu popoarele Iu
goslaviei. Acest adevărat monu
ment industrial, menit să spo
rească potențialul economic al 
țării, să asigure ridicarea gradu
lui de civilizație a României, 
este o expresie elocventă, cu 
adevărat grandioasă, a capaci
tății omului de a transforma 
natura; stăpînind apele bătrî- 
nului Danubiu, muncitorii, spe

cialiștii și oamenii de știință au 
dăruit patriei un nou și uriaș 
izvor de energie și lumină, de 
bunăstare și fericire. Iată o în
truchipare aevea a măreției 
timpurilor noi pe care le trăim, 
a faptelor înălțătoare pe care le 
săvîrșesc oamenii muncii, e- 
roii epocii construcției so
cialiste 1 (Vii aplauze).

Se mai întîlnesc, din păcate, 
pe alocuri, printre confrații 
dumneavoastră, unii — puțini 
desigur — care cred că reda
rea acestor fapte, a marilor 
eforturi săvîrșite de om pentru 
transformarea naturii Și socie
tății nu constituie surse demne 
de inspirație, nu pot oferi teme 
pentru opere literare elevate și 
durabile. Asemenea scriitori au 
părerea că pot găsi subiecte li
terare mai valoroase în întîm- 
plările mărunte, banale, ale u- 
nor existențe consumate la mar
ginea societății. în cafenele, în 
atmosfera vieții de bulevard 
Este, oare, posibil ca asemenea 
aspecte de viață, atît de puțin 
semnificative, să aprindă mai 
puternic seînteia imaginației 
creatoare, să facă să vibreze 
mai profund sensibilitatea 
artistului, a scriitorului, decît 
freamătul uman de mari pro
porții, zbuciumul colectivităților 
care creează vaste opere ale 
civilizației moderne închinate 
propășirii omului ? Să ne gîn- 
dim, bunăoară, ce energie, cîtă 
pasiune, ce acte de eroism și ce 
jertfe a cerut înfrîngerea cer
biciei naturii la Porțile de Fier, 
domolirea forței a milioane și 
milioane de metri cubi de apă I 
De-a lungul anilor de muncă 
încordată, pe acest șantier s-au 
petrecut nenumărate întîmplări 
dintre cele mai zguduitoare și 
emoționante — acolo au muncit 
peste 10 000 de muncitori ro
mâni — au crescut și s-au călit 
oameni — s-au înfăptuit visuri 
și idealuri nutrite de unii încă 
din copilărie. Și cîți n-au visat 
și visează încă să lucreze la a- 
semenea realizări, unice în felul 
lor, în istorie 1 Acolo s-au în
firipat iubiri, și acestea mult 
mai trainice, mult mai pasio
nante dccît cele ce se înfiripă 
pe bulevarde. (Vii aplauze). A- 
colo s-au clădit cămine și, așa 
cum se întîmplă în viață, s-au 
născut, au murit oameni. In- 
frîngînd nenumărate vicisitudini, 
constructorii au biruit, încheind 
un nou capitol de viață cu sen
timentul datoriei împlinite.

Prin descrierea unor aseme
nea realități, literatura poate 
înălța omul — și se poate înălța 
și pe ea însăși — îi poate stimu
la și mai mult voința și forța 
de creație. Tocmai la aceasta 
se referea și cunoscutul critic 
George Călinescu, cînd adresa 
scriitorului român vibrantul în
demn : „Trăiește pe pămînt în 
cetatea ta, cu oamenii vremii 
tale, acesta este singurul chip 
ca mîine să fii al tuturor cetăți
lor. Surprinde esența prezen
tului. singura prin care Vei de
păși ziua de astăzi și curiozita
tea blazată a cîtorva esteți". 
Cred că sînteți de acord cu a- 
ccasta. tovarăși. (Aplauze puter
nice). Viața tumultuoasă a po
porului nostru este acel izvor 
dătător de viață, de inspirație 
inepuizabilă, la care mă refe
ream cu șapte ani în urmă la 
una din întîlnirile pe care le-am 
avut cu scriitorii Exact în mai 
în 191)5.

Sînt unii poeți și prozatori 
care se consideră neînțeleși. a- 
firmînd că operele pe care le 
scriu ei sînt așa de deosebite 
îneît nu pot fi înțelese de se
menii lor. că ele sînt destinate 
unei elite de esteți și că geniul 
lor, ncluat în seamă de contem
porani, va fi recunoscut, cu si
guranță, de posteritate. Realita
tea se pare însă că îi dezminte 
mereu, și îi va dezminți și în 
viitor. Nu ei sînt neînțeleși, ci 
s-ar putea spune că ei nu înțe
leg realitățile, viața, nu înțeleg 
că poporul și-a ales o cale nouă 
Și că trebuie să se antreneze 
cu întreaga lor forță în viața 
nouă a poporului, nu în
țeleg preocupările. aspirațiile 
oamenilor muncii de astăzi. Ru- 
pîndti-se de existența noastră 
socială în continuă mișcare și 
transformare, autoizolîndu-se. ci 
devin, de fapt, prizonierii pro
priei lor imaginații bolnăvicioa
se care nu poate da naștere de
cît unei literaturi sterile, lipsi
te c’e vlagă, de forță emoționa
lă, de audiență la marele public, 
care nu servește omului, bunăs
tării, fericirii și înălțării lui 
spirituale.

Marii scriitori români și ai 
altor nații au creat întotdeau
na pentru popor, fără teama că 
nu vor fi înțeleși. Cu atît mai 
imperios este ca literatura și 
arta să se adreseze astăzi popo
rului. In rîndul claselor și pă
turilor sociale de azi s-au for
mat cititori noi, oameni com- 
petenți, dornici de cunoaștere, 
capabili să se bucure de frumos 
și să creeze ei înșiși opere mi
nunate. Oamenii muncii din țara 
noastră au dovedit că sînt în 

stare să-și apropie adevărurile 
cele mai complicate ale tehnicii 
și științelor moderne; cum se 
poate concepe că ei nu ar fi în 
stare să înțeleagă operele de 
artă în eare se vorbește despic 
viața și munca lor, în care sînt 
reflectate gîndurile și sentimen
tele lor ? Cum se poate presu
pune că poporul care a creat 
„Miorița", minunatele noastre 
doine, balade și basme popu
lare, care a făurit comoara ar
tistică plină de nestemate a fol
clorului român ce stîrnește ad
mirație în întreaga lume, să nu 
poată înțelege versurile și pro
za scriitorilor săi dc astăzi ? Es
te oare posibil de conceput a- 
cest lucru tovarăși ? Fără nici o 
îndoială că nu. cu excepția ace
lora care nu au nimic comun 
cu viața și preocupările poporu
lui nostru. (Vii aplauze).

Incontestabil, realitatea pe 
care o trăim nu este în între
gime colorată în roz. înfăptuim 
o operă revoluționară fără pre
cedent, transformăm din temelii 
societatea, creăm o bază econo
mică nouă, o suprastructură 
nouă. Asemenea operă nu se 
poate înfăptui fără greutăți, fă
ră lipsuri și greșeli, ci înfrun- 
tînd impedimentele de tot felul, 
soluționînd probleme dintre ce
le mai dificile si mai complexe. 
Nu vreau în nici un caz să se 
înțeleagă că la noi nu există 
lipsuri, dimpotrivă, socotim ne
cesar să facem totul pentru a 
lichida lipsurile, pentru ca a- 
cestea să fie cît mai puține, a- 
sigurînd astfel mersul înainte 
într-un ritm cît mai rapid al 
construcției noastre, în toate do
meniile de activitate. Tocmai 
lupta cu greutățile, concentrarea 
energiilor pentru înfrîngerea 
lor, depășirea permanentă a di
ficultăților și neajunsurilor, dau 
măreție acestei opere, pun în 
evidență eroismul clasei munci
toare, al țărănimii, al intelec
tualității, a) tuturor celor care 
o înfăptuiesc cu trudă și pasiu
ne. Partidul nostru cheamă scri
itorii — cronicari ai acestor tim
puri — să înfățișeze în mod 
veridic lupta poporului, să a- 
rate și realizările și piedicile 
peste care trecem, să critice 
lipsurile; neajunsurile, greșelile, 
să înfiereze elementele vechiu
lui. tot ceea ce se opune toren
tului vieții noi. Dar. în același 
timp, scriitorii trebuie să vadă 
limpede forțele noului, să sur
prindă energia impetuoasă cu 
care el se afirmă în viață, să 
contureze marile realizări în
făptuite prin abnegația milioa
nelor de oameni ai muncii, să 
redea tendința dezvoltării ire
versibile a societății spre cul
mile înalte ale socialismului și 
comunismului. (Aplauze puterni
ce).

Cel care se împiedică de cio
turi, de resturi ale lumii vechi, 
și nu mai este în stare să cu
prindă orizonturile noi ale vie
ții sociale nu poate comunica 
viitorului ..esența prezentului", 
la care se referea George Că
linescu. Doar este firesc că în- 
tr-o pădure să existe și uscă
turi 1 în procesul transformării 
revoluționare a societății ies. 
inevitabil la iveală, și purtăto
rii mentalităților anacronice, ai 
individualismului mic burghez, 
ai spiritului de căpătuială, chiai 
și elemente cu comportări anti
sociale Dar rolul de conducă
tor si organizator al partidulif 
și stalului socialist constă toc
mai în a feri organismul sănă
tos a] societății de aceste influ
ențe nocive, în a curăța pădu
rea de uscături, pentru a-i per
mite să crească nestingherită, 
viguroasă Noi dorim o litera
tură care să înfățișeze viața în 
toată complexitatea ei. cu toa
te frămîntările și contradicțiile 
ei, cu înfruntarea logică din
tre vechi șj nou, o literatură și 
o artă care să contribuie la lup
ta împotriva mentalităților îna
poiate, a rămășițelor concepți
ilor vechi în conștiința oame
nilor la afirmarea valorilor 
morale noi, a umanismului so
cialist, a principiilor de viață 
socialiste șj comuniste. (Aplau
ze Prelungite).

Marea majoritate a scriitori
lor au înțeles și și-au însușit a- 
cest comandament suprem al 
artei militante ; ei se străduiesc 
ca. prin operele lor, să slujeas
că idealurilor poporului român, 
să contribuie la ridicarea con
științei socialiste a maselor, 
să-și aducă aportul, alături de 
toți oamenii muncii, la edifica
rea societății socialiste multi
lateral dezvoltate. Suprema sa
tisfacție și răsplată a acestei 
munci este stima și prețuirea 
poporului, asimilarea organică 
a operelor lor în noua civiliza
ție socialistă ce se clădește pe 
pămintul României. Sînt bucu
ros să constat că Conferința 
dumneavoastră a orientat toc
mai în direcția aceasta activi
tatea de viilor a scriitorilor. 
(Aplauze prelungite).

Stimați tovarăși,

Generațiilor noastre le este 
dat să asiste și să participe la 
unele dintre cele mai furtunoa
se și mai profunde schimbări 
sociale din cile a cunoscut isto
ria lumii. Pe planeta noastră 

au loc puternice mișcări, trans
formări și mutații revoluționa
re care zguduie din temelii ve
chile orînduirj bazate pe ex
ploatare și asuprire. Se prăbu
șesc, sub loviturile luptei de e- 
liberare națională a popoarelor, 
ultimele vestigii ale rușinosuj 
lui sistem colonial. Popoarele 
își afirmă cu hotărîre dreptul 
la existență liberă, de sine stă
tătoare. dorința de a se bucura 
de deplină egalitate în drepturi, 
de a participa în mod suveran 
la viața politică a lumii, la sos- 
luționarea marilor probleme 
care fră.raîntă omenirea.

Artiștii adevărați, indiferent 
de timpurile în care au trăit, 
s-au situat întotdeauna de par
tea forțelor avansate, progresis
te, au militat pentru aspirațiile 
de dreptate și libertate ale po
poarelor, pentru o viață mai 
bună, pentru fericirea omului. 
Slujitorilor condeiului din țara 
noastră le revine astăzi înda
torirea de a-și aduce contribu
ția la triumful idealurilor de 
progres social, de libertate și 
independență națională ale tu
turor popoarelor, la victoria lup
tei forțelor democratice, antiim 
nerialiste din întreaga lume, 
la cauza prieteniei și colaboră
rii între toate națiunile globu
lui. (Aplauze puternice, prelun
gite).

Scriitorii trebuie să se ridice 
cu hotărîre împotriva stărilor 
de lucruri anacronice în viața 
contemporană. împotriva ex
ploatării. a nedreptăților socia
le, a oricăror forme de subju
gare și asuprire a popoarelor. 
In condițiile marilor mișcări și 
schimbări revoluționare ale lu
mii de azi este firesc ca și li
teratura să manifeste dorința 
de inovare, căutări, preocupa
rea de a exprima mai convin
gător noile realități sociale, ide
ile și aspirațiile spre mai bine 
ale popoarelor. Căutările crea
toare, efortul de a diversifica 
și perfecționa mijloacele și for
mele de expresie în vederea 
cuprinderii universului uman 
specific epocii contemporane re
prezintă, fără îndoială, o con
diție fundamentală a progre
sului în artă. Partidul nostru 
sprijină hotărît în toate dome-, 
ni’le de activitate, deci și în ar-n 
tă. spiritul înnoitor, gindireaj 
îndrăzneață, capabile să centri-; 
buie la transformarea revolu-, 
ționară a societății. Nu trc4nije' 
să confundăm însă spiritul ino
vator autentic, originalitatea ți 
prospețimea ideilor noi cu în
cercarea de a prezenta drept 
inovații artistice vechituri ce 
aparțin trecutului, sau de a 
prezenta într-Un ambalaj nou 
mode vechi peste eare s-a așe
zat de mult praful uitării. Cău
tările și experimentările scri
itorilor se justifică pe plan so
cial și artistic în măsura în ca
re ele sporesc capacitatea lite
raturii de a contribui la dina
mizarea dezvoltării revoluțio
nare a societății. Ia sprijinirea 
luptei foițelor progresiste ale 
omenirii contemporane. In ace
lași timp, nu trebuie pierdut 
din vedere că în cadrul societă
ții capitaliste, imperialiste, e- 
xislă o puternică înfruntare în
tre literatura și arta nouă, ce 
critică nedreptățile și anomali
ile relațiilor de exploatare, ce 
exprimă aspirația spre schim
bări sociale profunde — și arta 
impregnată de filozofia și mo
rala decadentă a claselor asu- 
oritoare condamnate de istorie 
la dispariție, Dc pe pozițiile 
concepției noastre despre lume 
și viață, ale idealurilor noas
tre umaniste înaintate, scriito
rii din România trebuie să se 
opună cu hotărîre încercărilor 
de a transforma arta, cultura, 
într-un mijloc de abrutizare 
spirituală a oamenilor, de ațî- 
țâre a urii de rasă, a vrajbei 
dintre popoare, într-un instru
ment de dezorientare a tinere
lor generații, de abatere m a- 
cestora de la idealurile nobile, 
umanitare. Nu trebuie să ui
tăm nici un moment că-dacă 
fascismul anilor 1930 — 1940 a 
putut să cucerească puterea în
tr-un șir de țări, aceasta s-n da
torat tocmai faptului că s-a dat 
dovadă de îngăduință, cîteoda- 
tă chiar de nepăsare față de a- 
semenea concepții retrograde, 
reacționare, barbare în artă. 
Iată, de ce trebuie să luăm po
ziție hotărîtă împotriva unor a- 
semenea tendințe — și știți cu 
toții că mai există în lume a- 
semenea tendințe, tovarăși 1 Nu 
poate să nu ne preocupe faptul 
că în alegerile din Italia, de e- 
xemplu. neofasciștii au obținut 
un număr destul de mare de 
voturi, îndeosebi în rîndul tine
retului. Dumneavoastră, ca scri
itori, aveți răspunderea de a 
face din artă, din cuvîntul scris 
din carte, mijloace de luptă 
împotriva tuturor tendințelor și 
curentelor de idei care pun în 
pericol pacea și prietenia între 
popoare, instrumente de luptă 
pentru prietenie, pentru pace, 
pentru progres social. (Aplauze 
puternice). . ' 1 ,

Adoptarea unei asemenea po
ziții implică un înalt spirit de 
discernămînt pentru, delimita

rea a tot ceea ce este revoluțio
nar, progresist de ceea ce este 
retrograd, nociv în cultura lu
mii moderne. In acest spirit, 
trebpie să se acționeze c-u res
ponsabilitate împotriva influ- 
iențelor pe care curentele reac
ționare Ie pot exercita asupra 
unor creatori de artă lipsiți de 
experiență sau insuficient orien
tați din punct de vedere ideo
logic, împotriva imitației servi 
le a modelor efemere din alte 
părți. Tot așa cum este, de a- 
semenea, necesar să fim atenți 
de a nu taxa cu ușurință, ne
justificat. vreo operă de artă 
ca aparținînd unor concepții 
străine, periculoase, deoarece și 
aceasta poate să prejudicieze 
dezvoltarea literaturii în țara 
noastră (Aplauze).

Pentru că am dat cîteva ci
tate din scriitori și poeți, voi 
mai cita cîteva versuri care îmi 
face impresia că ar caracteriza 
de minune pe unii care cad sub 
influența mentalităților înapoia
te care. în marșul nostru revo
luționar spre comunism, șovăie, 
dau înapoi sau murmură. Voi 
cita versurile marelui nostru 
bard. George Coșbuc !

..Cei ce se luptă murmurînd, 
De s-ar lupta și-n primul rînd, 
Ei tot atît de buni ne par 
Ca orișicare laș fugar! 
Murmurul, azi și orișicînd, 
E plînset în zadar 1".

(Aplauze)

Există desigur greutăți, avem 
de lichidat o moștenire grea — 
am pornit de la 100 dolari venit 
național pe locuitor, am ajuns 
la aproape 000, și trebuie să a- 
jungem la 3 000 în 1990. Trebu
ie mui-.că, tovarăși, pentru a în
vinge greutățile I Și pentru .1- 
ceastu trebuie luptători, atît 
pe frontul muncii, al ști
inței, cît și al creației li
terare 1 Intr-adevăr, așa cum 
spunea Coșbuc, e greu să 
atingi asemenea țeluri mărețe 
cu cei ce murmură, cu cei că
rora le e teamă să meargă în 
luptă. (Aplauze puternice).

Să nu uităm că în panteonul 
culturii noastre au dăinuit, în
conjurați de dragostea nepieri
toare a întregii națiuni, numai 
acei rapsozi ș; cronicari care 
și-au iubit poporul și l-au res
pectat, care i-au apărat intere
sele și r,-au precupețit nimic 
pentru a-j spori «numele și 
prestigiul între popoare, pentru 
a-i saivagarda demnitatea și li
bertatea.

Scriitorii trebuie să-și aducă 
contribuția activă la schimbul 
dc valori spirituale cu celelalte 
națiuni, preluînd tot ce a creat 
mai de preț pe plan artistic ge
niul fiecărui popor, opere ani
mate de ideile umanismului : 
ei trebuie să facă, în același 
timp, cunoscute lumii valorile 
culturale ale poporului român, 
operele care exprimă forța spi
ritualității lui, gîndirea sa îna
intată, hotărîrea de a făuri pe 
pămintul României societatea 
cea mai avansată a tuturor tim
purilor — comunismul, dorința 
sa arzătoare de a trăi în pace 
înțelegere și cooperare cu toate 
popoarele lumii. (Aplauze puter
nice, prelungite). Ei trebuie să 
promoveze prietenia și colabo
rarea largă cu scriitorii și or
ganizațiile similare din țările 
socialiste, din țările în curs de 
dezvoltare, cu scriitorii înaintați 
c’e pretutindeni. Scriitorii din 
țara noastră au datoria să fa
că totul pentru ca literatura să 
devină un mijloc de cultivare a 
stimei și respectului pentru va
lorile fiecărei națiuni, de cu- 
noaștore și apropiere între po- 
pr.nre.

Stimați tovarăși,

Doresc, în continuare, să mă 
refer, pe scurt, la activitatea 
Uniunii dumneavoastră. Tn ul
timii ani. Uniunea a desfășurat 
o activitate pozitivă pe linia in
tensificării legăturilor dintre 
scriitori și cititori, a organizării 
unor acțiuni cultural-educative, 
a îndrumării cercurilor literare 
din instituții și întreprinderi, a 
participării la schimbul de ex
periență cu organizații similare 
clin străinătate, precum și la di
ferite dezbateri și reuniuni in- 
t ’'naționale. După cum a reie
și: însă din discuțiile care au 
avut loc în aceste zile, mai e- 
x’stă încă multe lucruri de fă
cut pentru îndeplinirea impor
tantelor atribuții ideologice și 
artistice ce revin Uniunii Scri
itorilor. Se simte nevoia ca U- 
n unea, consiliu! și biroul său 
-â se preocupe în mai mare mă
sură dc îndrumarea creației, de 
organizarea și desfășurarea unei 
susținute activități teoretice, de 
analiza și dezbaterea probleme
lor principiale ale literaturii și 
aitei. Eliminînd unele tendin
țe administrativ-birocratice care 
s-au manifestat în activitatea 
sa. Uniunea trebuie să dea un 
impuls puternic și să promove
ze cu mai multă fermitate lite
ratura strîns legată de preocu
pările și năzuințele poporului. 
La rîndul lor, asociațiile crea

te în centrele mai importante 
ale țării trebuie să organizeze 
participarea mai activă a scri
itorilor la viața cultural-educa- 
tivă din regiunile respective, la 
activitatea socială, politică, ac- 
ționînd pentru îndrumarea 
principială a creației membrilor 
lor. Statornicind în viața între
gii Uniuni un climat sănătos de 
muncă, relații de adevărată co
legialitate și principialitate în
tre membrii săi. antrenînd toate 
forțele scriitoricești în activi ta 
tea obștească și politică a țării 
la înfăptuirea politicii partidu
lui și stalului. Uniunea și aso
ciațiile scriitoricești se vor a- 
chita cu tot mai mult succes 
de importantele lor îndatoriri. 
Aș vrea să felicit noua condu
cere pe care ați ales-o astăzi, 
ne președintele Uniunii, si să 
Ic urez rezultate mai bune în 
activitatea ce o vor desfășura 
în viitorii patru ani (Aplauze 
puternice).

Pe drept cuvînt s-a vorbit 
a ci despre necesitatea ca si cri
tica Iherară să dea dovadă de 
mai multă principialitate mar- 
xist-leninistă în analizarea ope 
retor literare, de mai multă o- 
b’ectivităte, sounîndu-și mai 
răspicat punctul de vedere în 
susținerea și promovarea valo
rilor literaturii noastre, combă- 
tînd tendințele negative, scade 
rile de ordin ideologic și artis
tic care se mai manifestă în 
cinipul creației literare Critica 
trebuie să încurajeze ceea ce 
este nou. înaintat, în literatură 
chiar dacă la început nu este 
perfect din punct de vedere ar
tistic, sau chiar al conținutului, 
văzînd lucrurile în perspectivă. 
In acest sens, este necesar să 
fie sprijinit tineretul, pentru că. 
pir.ă la urmă, viitorul literatu
rii românești stă în mîinile ti
neretului pe care îl formăm as
tăzi. (Vii aplauze). Să ne ocu
păm cu grijă de pregătirea for
țelor literare din rîndul tinere
tului * (Aplauze puternice, pre
lungite).

De asemenea, presa literară trebuie 
să-și sporească exigența, acordînd 
mai multă atenție dezbaterii pro
blemelor fundamentale ale orientă
rii literaturii noastre, promovării 
noului, susținerii forțelor avansate 
care se dezvoltă în literatura noas
tră — iară nici o îndoială, de pe 
pozițiile și în spiritul concepției 
noastre materialist dialectice și is
torice despre lume și viață. Condu
cerea Uniunii Scriitorilor trebuie să 
acorde mai multă atenție îndrumă
rii și controlului publicațiilor sale, 
astlcl îneît recomandările făcute în 
Conferință pe linia ridicării calității 
educative și artistice a creației, să 
capete viață și în paginile reviste
lor literare.

Doresc să subliniez și cu acest 
prilej rolul deosebit de important 
ce revine organizațiilor dc partid 
din cadru] Uniunii Scriitorilor, și 
dc la Asociațiile scriitoricești, în o- 
rientarea activității dc creație, în 
educarea in spirit revoluționar a 
scriitorilor, în ridicarea nivelului 
conștiinței lor Organizațiile dc 
partid trebuie să-și pună mai bine 
in valoare capacitatea organizatori
că, forța mobilizatoare pentru sti
mularea și unirea energiilor scriito
ricești în vederea creării unei lite
raturi de înaltă valoare educativă 
și artistica. Așa cum în toate dome
niile comuniștii trebuie să fie în 
primele rînduri ale luptei pentru în
făptuirea politicii partidului, și dc 
la scriitorii comuniști aș epiăm ca 
ei să fie exemplu în crearea unor o- 
pere de înaltă valoare artistică și 
ideologică. în ridicarea nivelului 
general al activității Uniunii Scri
itorilor. Fără îndoială că, unind e- 
lorturile tuturor scriitorilor, orga
nizațiile de partid își vor face da
toria, adueîndu-și contribuția la în- 
lăptuirea și în acest domeniu a ro
lului partidului de forță conducătoa
re a întregii noastre societăți. 
(Aplauze puternice).

Stimați tovarăși,

Prcocupîndti-se de rezolvarea cu 
succes a problemelor complexe ale 
edificării socialismului în România, 
partidul și statul nostru desfășoară, 
in același timp, o vie activitate dc 
politică externă. îndeplinindu-și cu 
fermitate înaltele obligații interna
ționale ce ne revin. In întreaga po
litică externă pornim de la analiza 
marxist-leninistă aprofundată a noi
lor realități și schimbări produse in 
viața lumii contemporane.

După cum știți, ducem o politică 
activă de prietenie, solidaritate și 
colaborare cu toate țările socialiste, 
sprijinim consecvent lupta de eli
berare națională a popoarelor subju
gate, eforturile tinerelor state inde
pendente pentru consolidarea suve
ranității. pentru dezvoltarea lor de 
sine stătătoare pe calea progresului; 
întreținem largi legături de colabo
rare și cooperare cu toate țările lu
mii. indiferent de orînduirea socială, 
în spiritul coexistenței pașnice. 
Țara noastră se manifestă ferm 
ea un detașament activ al fron
tului antiimperialist mondial, al 
luptei pentru înfăptuirea aspira
țiilor popoarelor spre libertate 
și pace.

Practica vieții internaționale 
confirmă tot mai evident juste
țea concepției marxist-ieniniste 
cu privire la rolul determinant 
a] popoarelor în făurirea isto
rici. Dacă această teză a fost 

întotdeauna valabilă, eu atît 
mai pregnant își demonstrează 
ea justețea în zilele noastre, 
cînd pretutindeni popoarele se 
ridică la viață nouă, sînt hotă- 
rîte să-și ia soarta în propriile 
mîini, să folosească bogățiile 
naționale în folosul bunăstării și 
fericirii proprii, să colaboreze 
între ele în condiții de deplină 
egalitate, să facă totul pentru a 
pune capăt politicii imperialis
te de forță și dictat. (Aplauze 
puternice).

Respectarea dreptului fiecă
rui popor de a-și hotărî singur 
destinul, fără nici un amestec 
din afară, a devenit un impera
tiv fundamenta] al vieții poli
tice contemporane, de realiza
rea căruia depinde însuși mer
sul înainte a) societății ome
nești, evitarea unor noi confla
grații mondiale, instaurarea u- 
nei păci trainice pe planeta 
noastră. Realizarea acestui de
ziderat impune cu necesitate a- 
bolirea politicii imperialiste, a 
colonialismului și neocolonialis- 
mului, respectarea cu strictețe 
a principiilor dreptului interna
țional în relațiile dintre state. 
Popoarele cer cu tot mai multă 
hotărîre ca în viața internațio
nală să se înscăuneze relații de 
tip nou. bazate pe egalitatea în 
drepturi și neamestecul în tre
burile interne, pe avantajul re
ciproc.

Soluționarea marilor proble 
me care confruntă omenirea so
licită participarea activă, cu 
drepturi egale, la viața interna
țională, a tuturor popoarelor lu
mii. Este o iluzie că marile o- 
bicctive ale zilelor de azi, — 
cum sînt victoria în lupta anti- 
imperialistă. realizarea dezar
mării. interzicerea armelor nu
cleare, înfăptuirea securității — 
pot fi soluționate fără participa
rea întregii comunități a state
lor lumii, a tuturor popoarelor 
Numai prin luarea în considera
re a poziției fiecărei țări, a in
tereselor naționale ale fiecărui 
popor, se poate asigura stinge
rea focarelor de încordare în 
lume, se pot soluționa proble
mele litigioase dintre state, se 
poate întări încrederea între na
țiuni, colaborarea și securitatea 
internațională. Viața demon
strează permanent că numai cu 
participarea tuturor națiunilor, 
a tuturor statelor se pot soluțio
na problemele în interesul păcii 
și progresului. Au deplină drep
tate popoarele Indochinei cînd 
afirmă eă numai ele au dreptul 
de a hotărî cum să se soluțione
ze problemele din Indochina, că 
ele sînt acelea care trebuie să-și 
asigure organizarea vieții con
form intereselor și aspirațiilor 
naționale. Noi sprijinim întru 
totul cerințele acestor popoare 
(Aplauze puternice).

In această direcție un rol im
portant revine Organizației Na
țiunilor Unite și altor organis
me internaționale chemate să 
creeze cadru] pentru conlucra
rea rodnică a tuturor țărilor în 
vederea promovării în relațiile 
interstatale a principiilor drep
tului internațional. Viața de
monstrează că animozitatea și 
conflictele dintre state nu pot 
fi lichidate prin înfruntări mi
litare. prin ciocniri-armate — 
care nu pot adu decît grave 
prejudicii popoarelor, pericli- 
tînd însăși pacea și securitatea 
mondială — ci pe calea tratati
velor. a abordării politice a 
problemelor, cu participarea di
rectă a statelor interesate.

In lumina acestor consideren
te își desfășoară activitatea in
ternațională partidul și statul 
nostru. Prin toate acțiunile pe 
care le întreprindem ne stră
duim să sprijinim tendințele 
noi, pozitive, care se conturea
ză în viața internațională, să 
contribuim la lichidarea focare
lor de încordare, a neîncrederii, 
și suspiciunii dintre state. la 
destindere și colaborare. Parti
cipăm activ Ia diviziunea inter
națională a muncii, la schimbul 
mondial de valori, convinși că 
aceasta răspunde atît cerințelor 
progresului propriei noastre 
țări, dezvoltării civilizației mon

COMPONENT BIROULUI 
UNIUNII SCRIITORILOR
In prima sa ședință plenară, noul Consiliu al Unii». 

nii Scriitorilor a ales Biroul Uniunii Scriitorilor și orga
nele de conducere ale Uniunii Scriitorilor din Republica 
Socialistă România.

Biroul Uniunii Scriitorilor este format din : Geo Bogza, 
Radu Boureanu, Zoe Dumitrescu-Bușulenga. Matei Călines- 
cu, Constantin Chiriță, Ov. S. Crohmălniceanu. Ștefan Au- 
gustin-Doinaș, Domokos Gcza. Geo Dumitrescu. Laurcnțiu 
Fulga, Ion Hobana, Eugen Jebeleanti, Horia Lovinescu, 
George Macovescit, Aurel Martin Romul Munteanu. Fănuș 
Neagu, loanichie Olteanu, Dumitru Radu Popescu, Titus 
Popovici, Marin Preda, Zaharia Stancu, Nichita Stănescu, 
Suto Andras, Szasz Janos, Virgil Teodorescu, Franz Storch.

Președinte de onoare al Uniunii Scriitorilor a fost ales 
acad. Victor Eftimiu; președinte activ — acad Zaharia 
Stancu; vicepreședinți : Laurcnțiu Fulga, George Maco- 
vescu. Marin Preda, Suto Andras, Virgil Teodorescu; se
cretar general — Constantin Chiriță; secretari : Ion Hobana 
și Szasz Janos.

(Agerpres)

diale. cît și cauzei păcii, șj a- 
propierii între popoare, conlu
crării internaționale în vederea 
făuririi unei lumi mai bune, de 
pace și prosperitate generală. 
In acest spirit vom acționa eu 
consecvență Și în viitor, con
vinși eă politica noastră exter
nă, eare a ridicat prestigiul Ro
mâniei pe plan internațional a- 
dueîndu-i atîția prieteni pe toa
te meridianele lumii corespun
de intereselor supreme ale po
porului român și. în același 
timp, slujește cauzei generale a. 
socialismului, luptei forțelor 
progresiste, antiimperialistc de. 
pretutindeni, colaborării, des
tinderii și păcii în lume. (A- 
plauze puternice).

Stimați tovarăși.

Conferința dumneavoastră a 
stabilit un șir de măsuri pen
tru ridicarea literaturii noastre 
pe noi trepte, pentru sporirea 
aportului său la dezvoltarea 
multilaterală a societății noas
tre, pentru educarea socialistă a 
poporului.

După cum știți. în acest nn la 
30 decembrie se împlinesc 25 c’e 
ani de la instaurarea Republicii 
— eveniment care a marcat tre
cerea la înfăptuirea spcialismu-' 
lui în țara noastră. Mai sînt 
încă 7 hini pînă la această ani
versare — puțin, e drept — dar 
eu sper că mulți dintre dum
neavoastră nu ați așteptat să a- 
mintim acum această dată pen
tru că ea se găsește în toate ca
lendarele. Probabil că încă cu 
eîțiva ani în urmă v-ați apucat 
să scrieți uncie opere închinate 
acestui moment important din 
istoria României. Cu atît mai 
mult, cu eît dacă mă uit aici în 
sală, constat că mulți dintre 
dumneavoastră ați participat 
activ nu numai eu scrisul, dar 
și în activitatea politică, la re
alizarea acestui act istoric în 
viața poporului nostru. De a- 
ceea, ne așteptăm ca dumnea
voastră să redați în operele pe 
care le veți făuri, cît mai fru-3 
mos, cît mai cuprinzător, aceas
tă măreață pagină a istoriei re-> 
voluționare a României. In felul 
acesta și dumneavoastră veți a- 
duce un aport prețios, alături 
de întregul nostru popor, eare 
întîmpină aniversarea cu hota-, 
rîrea de a înfăptui neabătot 
Programul de dezvoltare a in
dustriei și agriețilturii. de ridi
care a țării pe noi trepte de 
propășire gccnomieo7soeială . iși 
spirituală. In fejul acesta vom 
putea sărbători a 25-a aniver
sare a Republicii și în domeniul 
literaturii eu opere care să con
stituie o pagină nouă în litera-r 
tura românească. Aceasta <kp 
■ im noi dc la dumneavoastră, 
tovarăși 1 (Aplauze puternice).

După cum ați văzut, nu mi-am 
propus să vă spun — de altfel 
niciodată nu am făcut-o — cum 
să scrieți, și ce anume subiec
te să abordați. Sînt atît de 
multe subiecte în viața poporu
lui nostru îneît fiecare are po
sibilitatea să aleagă. Realitatea 
socialistă oferă mii, zeci de mii 
de evenimente și subiecte care 
pot face obiectul unor opere li
terare. Sînt poate, de asemenea, 
sute Și sute de feluri în care 
puteți descrie și reda, cît mai 
divers și eît mai frumos de
sigur. aceste evenimente și fap
te. Depinde de fiecare dintre 
dumneavoastră. După cum ve
deți, tovarăși, există deplină li
bertate de alegere ! (Vii aplau
ze). Cerem un singur lucru 1 
faceți ca operele voastre să ser» 
vească poporului 1 Dorim să pil-1 
tem spune t iată, scriitorimea 
din România face totul pentru 
a se bucura de încrederea po
porului, a partidului, merită pe 
deplin această încredere1 (A- 
plauze puternice, prelungite).

Vă urez, deci, dragi tovarăși, 
să dați poporului român eît 
mai multe opere, eît mai bune, 
cît mai frumoase I

Vă doresc multă sănătate și 
fericire 1 (Aplauze puternice, 
prelungite: asistența aplaudă 
îndelung pentru partid, pentru 
Comitetul Central pentru se
cretarul general a! partidului, 
Nicolae Ceaușescu).
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Cu Verdi, părintele operei mu
zicale, „mi-o făcut cunoștință"... 
celesta Aida. Eram licean, iar 
celebra sa orie figura într-un 
program muzical organizat spe
cial pentru elevi. Sufletul meu 
de adolescent romontic a lăcri
mat, atunci, pentru destinul tra
gic ol unei iubiri neîmplinite... 
Mai tîrziu, în anii studenției, am 
descoperit în salo operei din 
Cluj, un Verdi cu dimensiuni mai 
ample: monumental și eroic, pa
tetic și uman.

Romantismul trăia, pe-atunci, 
agonia cîntecului său de lebădă 
neagră...

...L-am redescoperit pe Verdi, 
azi dimineață, în ... vitrina ma
gazinului de solduri, printre că
măși și cravate demodate. Pe

Dacă un asemenea adevar n-ar 
fi ignorat, n-am întilni penibila 
înștiințare de pe un afiș al o- 
perei din Timișoara, din imedia
ta vecinătate a Casei de cultu
ră (ce ironie 1) : „Din lipsă de 
spectatori, restituim biletele..." 
Și, aceasta, în timp ce un spec
tacol cu muzică ușoară, în fota 
unei săli arhipline, încerca 
„sincronizeze" stridențele 
chitare electrice - insuportabile 
fără vată în urechi — cu răc
netele „gustului muzical” al u- 
nor tineri dezlănțuiți, ca apucați 
de furii și crize de epilepsie.

...„Furioșilor", Verdi nu e de
modat chiar dacă-l vedeți la... 
solduri. Muzico sa, cea o lui 
Bach și Beethoven — chiar dacă 
ei nu sînt contemporanii voștri

' discul cu ariile sale nemuritoare, 
, o etichetă îngălbenită de vre

me te anunță — ca o invitație la 
' pomană - că în locul prețului 
, vechi de 40 lei, barat, un Ver- 
i di demodat nu costă decit... 4 
' lei. Și, totuși, nu-l cumpără ni- 
' meni..... Am simțit o strîngere
i de inimă. Mi-a venit, atunci, în 
i minte, grotescul lui Cicero : „O, 
* timpuri ! O, moravuri !“... Verdi... 
, Verdi demodat este nu numai o 
1 impietate. El este, mai ales, un 
'' simptom. Simptomul crizei unui 
, anumit gen de muzică - fie ea 
i „grea" sau clasică, fie ea Ver- 
1 di, Bach sau Beethoven. O pre- 

iudecată purtind amprenta vizi- 
i bilă a inculturii ca și o anumi- 
i tă modă muzicală, condamnă a- 

prioric sentențios un asemenea 
. gen de muzică, în favoarea mu- 
i zicii ușoare, ca nefiind actuală 
' și modernă. Se ignoră, astfel, un 

adevăr cunoscut oricărui om cu 
i pretenții de cultură : că ceea ce 
> face modernă și actuală orice 
' creație nu este atit epoca în ca

re ea se naște și nici capriciile
, unei mode, cit mesajul său u- 
i man, frumusețea și noblețea fui.

- e mai actuală și modernă de
cît credeți voi. Căci mesajul ei 
artistic a făcut și-l face pe om 
mai bun, mai mare, mai frumos. 
Veșnic actuali și moderni sînt 
Verdi, Bach și Beethoven, chiar 
dacă ei sint la.... solduri.

...Prejudecata ostilă, indife
rența sau lipsa de gust față 
muzica „grea" iși are cauzele 
Prezența in școli a muzicii 
face prea puțin simțită, și nu 
acțiune metodică. Cercurile mu
zicale - ca, dealtfel, și celelalte 
cercuri artistice - fac educație 
vocațiilor născinde. Ele nu fac 
cultură de masă. Animatori ca
re să educe — in stilul lecțiilor 
de duminică ale lui Bernstein, 
chiar dacă nu cu mijloacele lui
- nu se văd. Cine să formeze, 
atunci, gustul pentru muzica au
tentică (fie. ea, „ușoară" 
„grea") ?

Să nu ne 
spectacolele 
operă nu au încă 
public, mai aies la cel tinăr,

...Și, nici că Verdi a ajuns la... 
solduri !

A legarea 
drept decor pentru desfășurarea 
întâlnirii culturale „Vetre fol
clorice ’72“ s-a dovedit mai 
mult decît inspirată, platou) lo
cului de agrement din Lupeni 
c’ovedindu-Se un element este
tic complementar bogăției re
pertoriului, registrului de 
și autenticității fanteziei 
festate de participant!.

Gazda ediției din anul 
ta a originalei parade folclorice, 
Școala generală nr. 6 din Lu
peni a pregătit lotul pentru ca 
cele mai talentate vlăstare ale 
tradițiilor populare de pe me
leagurile noastre să dispună de 
ambianța corespunzătoare unei 
asemenea manifestări. Partici- 
panții, școlile generale din Vul
can și Lupeni au adus pe scena 
întîlnirii mănunchiuri strînse cu 
dragoste și grijă din grădina 
minunatului nostru folclor po
pular. Cîntccele, dansurile, cos
tumele și obiceiurile Strămoșești 
au găsit în interpreții de o 
șchioapă mesageri și continua
tori fideli ai acestor frumuseți, 
brodate pe peisajul prezentului 
cu borangicul recunoștinței și 
dragostei pentru meleagul stră
bun. Repertoriul formațiilor 
participante a fost alcătuit și 
finalizat Cu simțul răspunderii 
și discernământ de către coor
donatori și instructori compe
tent, conținînd nestemate u- 
nanim apreciate din folclorul 
nostru, alături de cîntece născu
te din bucuria prezentului so
cialist al Văii Jiului, acestea din 
urmă găsind o autentică exte
riorizare în interpretare.) elevei 
Camelia Mănescu de la Școala 
generală nr. 5 din Lupeni și a 
grupului voca] al Școlii generale 
nr. 1 din Vulcan. Crîngul abu- 
tind mireasmă de primăvară 
din preajma locului de agre
ment a purtat în dimineața a- 
ceea de duminică, departe în 
timp, ecoul ritmului dansului

culori 
mani-

fetelor din Căpîlna, vivacitatea 
cântecului moldovenesc, exube
ranța brîului oltenesc și poli
cromia melodică a nuntașilor 
secui, într-o armonie aidoma 
celei în care părinții micilor 
interpreți — minerii Văii Jiu
lui — contribuie cu o dărui
re totală la desăvîrșirca prezen
tului și plămădirea viitorului 
ce se conturează sigur în zare.

Și, ca la orice competiție de 
acest gen, s-au atribuit premii, 
s-a stabilit o ordine a vrednici
ei. Școlilor generale nr. 5 din 
Vulcan și nr. 6 din Lupeni li 
s-au acordat premiul I la dan
suri, iar Școli; generale nr. 4 
Vulcan cel de-ai doilea premiu.

In fruntea soliștilor vocali 
s-au situat elevele Valeria Mol
dovan (Școala generală nr. 6 
Lupeni) și Mina Cerbu (Școala 
generală nr. 5 Vulcan) urmate 
de Maria Găman (Școala gene
rală nr. 2 Lupeni), Aurica Iz- 
vărcanu (Școala generală nr. 1 
Lupeni) care s-a dovedit cea 
mai bună recitatoare. Grupurile 
vocale ale școlilor generale nr. 
I din Vulcan și nr. 1 Lupeni au 
împărțit de asemenea, primul 
loc la genul respectiv. Lauri ai 
competiției s-au acordat și 
Școlii generale nr. 4 din Vulcan 
pentru originala interpretare a 
nunții secuiești. Școlii generale 
nr. 3 Vulcan pentru măiestria 
cu care au prezentat șezătoarea 
folclorică și Șeo-lii generale nr. 
6 Lupeni pentru bogăția folclo
rică a costumelor cu care s-au 
prezentat la această întîlnire.

Din aplauzele numerosului 
public care a participat la ma
nifestarea culturală pioniereas
că „Vetre folclorice ’72“ am des
prins un crîmpej și pentru orga
nizatori, în frunte cu Ileana 
Jurca, directorul școlii și Du
mitru Ungur, comandant de li
ni tale.

I 
I 
I
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Soarele răsare la ora 4,39 ți 

apune la ora 19,46.
Zile trecute din an

Zile rămase — 220.

CLUBURI — Aninoasa.
ora 20, o seară distractivă pen
tru tineret. Vulcan — l.a ora 
18,30, cu tineretul o acțiune de 
educație științifică urmată de o 
seară de dans; Petrila — Un 
medalion literar „Tudor Ar- 
gbezi", la ora 19, în căminul 
I.L.H.S.; Lupeni — Masa rotun
dă „A fi modern, a fi contem
poran nu trebuie să se confun
de cu a fi cosmopolit sau vul
gar", la ora 17.

magbtară; 18,30 Jn tntimpinarca 
Conferinței Naționale a P.C.R. 
Sensul acțiunii : Perfecționarea; 
19,20 1001 de seri; 19,30 Tele
jurnal; 20,00 Reflector : „Proce
somanii"; 20,15 Tinerii despre ci 
înșiși; 20,55 Conferința Națio
nală a Scriitorilor — masă ro
tundă în studio; 21,10 Pagini de 
umor : Buster Keaton (111); 21.50 
Mai aveți o întrebare ?; 22,20 Iu
goslavia — film documentar; 
22,45 ,.24 de ore".

mirăm, deci, 
concertistice sau de 

„priză "

David MANIU
Suciți este 
autobuzele 

ener-

înd o comis prima abate
re de la regulile de con
viețuire socială Pus la- 

cob din Petroșani a mărturisit 
foarte pocăit, că recunoaște 
și îi pare rău. Ținindu-se sea
ma de acest lucru, i s-au dat 
doar două luni 
travențională.

După ieșirea 
însă, a dovedit 
fost doar așa,
dovedit printr-un 
provocat la bufetul „Jiul" 
Petroșani.

Ajuns iar în fața instanței, 
din nou a spus că recunoaște 
și că ii pare rău. De rîndul a- 
cesta însă, închisoarea a spo
rit la 3 luni. Și, dacă va con
tinua așa, lunile se vor trans
forma pînă la urmă în ani. Cu 
tot legretul...

Cînd Păduraru 
și soția 
chia din 

fost întrebați ce 
onumit cărucior,
puns foarte prompt 
Numai că milițianul ce le pu
sese această întrebare, s-a do
vedit a fi tare curios, astfel 
incit, a căutat să se convingă 
singur. Și bine a făcut, pentru 
că în loc de haine, a găsit 
două baloturi de sîrmă galva- 
nizată care, s-a dovedit că fu
sese sustrasă de la E. M. Vul-

Prinși cu mîța-n sac, cei doi 
au fost supuși și unei perche
ziții domiciliare. Cu acest pri
lej, au moi ieșit la iveală încă 
o seamă de materiale ; scîn- 
durr, cobluri etc. de asemenea 
sustrase, paguba din avutul ob
ștesc cifrindu-se la 2 760 lei.

Drept urmare, Pădurar Du
mitru o primit un an și 6 luni 
închisoare, iar soțio un an. 
Timp destul în care paznicii de 
la E. M. Vulcan, vor putea dor
mi fără griji. Totuși, e bine să 
știe că aceasta din urmă, o be
neficiat de suspendare. Să mai 
stea și treji, ce dumnezeu

Foarte interesată în 
de a îmbrăca pe 
Gealap Floarea s-a tre

zit pînă la urmă îmbrăcată ea 
într-o uniformă nostim de văr
gată, pentru un timp de un an și 
6 luni.

Ce făcea ? Cumpăra cămăși 
nylon, bluze supraelastice etc. 
cu preț mai mic de la Pitești 

le vindea cu preț mai mare 
Uricani, Cimpa etc. Adică, 

limbaj penal, făcea speculă.

Nu mică i-a fost surpriza 
lui V. P. cînd s-a trezit 
in costumul preastră- 

bunului Adam, adică gol go
luț. Intrase omul în rîu să se 
scalde, fără a gîndi că amicul 
său But Nichita din Petroșani, 
îl va băga la apă... Și, în vre
me ce se răcorea în unda li
nă, B. N. i-a furat frumușel hai
nele, după care ia-l de unde 
nu-i I

Totuși pină la urmă a fost 
luat și pus la păstrare pentru 
doi ani. Exemplar rar, nimic de

N. Gh.

EVENIMENTE
O 1912 — Se împlinesc 

de ani de la moartea compozito
rului lacob Mureșianu (n. 1857) 
0 1810 — începutul revoluției 
pentru independența națională a 
Argentinei. Sărbătoare națională 
0 1946 — Proclamarea indepen
denței Iordaniei. Sărbătoare națio
nală 0 1829 — S-a născut losip 
Broz Tito, președintele R.S.F.I., 
președinte al Uniunii Comuniș
tilor din Iugoslavia 0 Se săr
bătorește Ziua eliberării Africii 
(stabilită la conferința de la 
Addis Abeba a șefilor dc state 
din Africa din 22—25 V 1963) 
0 1963 — A fost creată Orga
nizația Unității Africane 
(O.U.A.).
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PETROȘANI — 7 Noiem

brie : Locotenentul Bullitt; Re
publica : Ritmuri spaniole; PE
TRILA : îndrăgostiți! din Maro- 
na; I.ONEA — Minerul: Anna 
celor 1 0C0 de zile, seriile I—II; 
ANINOASA : Bătălia de pe 
Neretva, seriile I—II; VUL
CAN : Sprijiniți-1 pe șerif; PA- 
ROȘlîNI : Lovitură puternică; 
LUPENI — Cultural: Ultimul 
războinic; URICANI : Greșeală 
fatală.

jor Ion Vamca; 16,30 Interpret’ 
de muzică populară : Victoria 
Baciu, Ion Crețu și Ștefan Stroc; 
16,50 Publicitate radio;
Antena tineretului; 18,00 Orele 
serii; 20,00Tableta de
20,05 Zece melodii preferate; 
20,40 Romanțe interpretate de 
I.izcta Chirculescu și Vasile Pop; 
20,55 Știința la zi; 21,00 Revista 
șlagărelor; 21,30 Bijuterii muzi
cale; 22,00 Radiojurnal 22,30 
Concert dc seară; 22,55 Moment 
poetic; 23,0C Concert de seară 
(continuare); 24,00 Buletin de 
știri; 0.03 — 6,00 Estrada noc
turnă.

CASE DE CULTURA — Pe
troșani. In sala de lectură, la ora 
18,30, „Seară de romanțe" în 
cadrul clubului melomanilor; In 
sala mică, la ora 19, „Note de 
drum din Iugoslavia"; Uricani: 
In sala mică, la ora 18,30 „Ziua 
eliberării Africii", expunere.

JOI 25 MAI
9,00 Deschiderea emisiunii 

dimineață. Telex; 9,05 Prietenii 
lui Ațchiuță; 9,30 România în 
lume; 10,30 Telecinemateca; 
„Bătălia pentru apa grea"; 12,00 
Portativ — revista muzicii ușoa
re TV; 12,45 Telejurnal; 16,30— 
17,00 Curs de limba germană; 
17,30 Deschiderea emisiunii de 
după-amiază. Emisiune în limba

JOI 25 MAI
PROGRAMUL 1 : 6,00 Mu

zică și actualități; 7,00 Radio
jurnal; 8,00 Sumarul presei; 9.30 
Odă limbii române; 10,00 Bu
letin de știri; 10,05 Dragă mi-e 
Oltenia — muzică populară;
10.30 Clubul călătorilor (emisiu
ne pentru tinerii ascultători).; 
11.00 Buletin de știri; 11,05 Me
lodii de Sile Dinicu; 11,15 Din 
țările socialiste; 11,30 Medalion 
coral Constantin Baciu; 
Cotele apelor Dunării; 
Cîntă Jean Păunescu și 
Pravo; 12,15 Recital de 
Kim Borg; 12.30 întîlnire 
melodia populară ți 
preferat; 13,00 
13,15 Avanpremieră
13.30 Tot înainte; 
pozitorul săptămînii 
Rahmaninov; 14,40 
jocuri populare; 15,00 
de știri; 15.05 Tribuna 
15,25 Pagini din muzica de es
tradă; 16,00 Radiojurnal; 16,15 
Noi înregistrări ale Corului de 
copii .ii Radioteleviziunii. diri-

l.a tragerea concursului l’rono- 
expres nr. 21 din 24 mai a. c. 
au ieșit câștigătoare următoarele 
numere :

Extragerea 1: 17 25 13
43 44.

Fond de premii : 610 700 lei 
Extragerea a Il-a: 12 10 7 

27 1.
Fond de premii : 580 405 lei

11,50 
12.00 
Paty 

operă 
cu 

interpretul 
Radiojurnal; 

cotidiana; 
14,00 Com- 
— Serghei 
Doine și 

Buletin 
radio;

Ieri, temperatura maximă 
lost la Petroșani de plus 23 
grade, iar la Paring de plus 15 
grade. Minima din cursul nopții 
a tost de plus 5 grade j atît la 
Petroșani cît și la Paring.

Pentru următoarele 24 de ore : 
Vremea se menține frumoasă și 
călduroasă. Cerul va fi mai mult 
senin. Dimineața, alocuri
ceață.

Alexandru Vasile 
șofer pe unul din 
locale Uricani, Acest om 
gic și expeditiv, de altfel așa și 
trebuie să fie un conducător au
to care deservește publicul că
lător — ne scrie coresponden
tul nostru Eftimie Mardare — 
deși lucrează pe un autobuz de 
mică capacitate, un „TV—71 R" 
cu 28 de locuri, a adus un su
flu nou. dinamic, in transportul 
în comun din localitatea noas-, 
tră, a pus capăt multor aștep
tări, multor minute prețioase 
irosite de minerii de la Uricani 
în stațiile de cap de linie la 
plecarea spre mină ori de la 
mină spre case. Și nu de puține 
ori timpul irosit în așteptarea 
autobuzului de cei neprevăză
tori s-a repercutat în produc
ție. prin întârzieri la prezenta
rea la lucru și discuții neplă
cute. Șoferii de pe autobuzele

locale Uricani — relevă core.s- 
pondentul —, nu se străduiau, 
mai ales în orele de vîrf, să 
transporte cît mai repede atît 
pe cei ce mergeau la mină cît 
și pe cei care, după orele de lu
cru, doreau să ajungă cît mai 
curând acasă, în mijlocul fami
liei. Nu o dată s-au putut auzi 
vociferări, discuții, purtate în
tre călători și șoferi. Nu mai 
vorbesc de îmbulzelile care se 
produceau la sosirea autobuzu
lui cînd toți cei „acumulați” în 
stație doreau să se urce, de po
sibilitatea ivirii chiar a unor 
accidente. O dală cu venirea 
șoferului Alexandru Vasile Su- 
ciu pe autobuzul local, așteptă
rile, aglomerațiile, discuțiile i- 
nutile. nemulțumirile s-au sfâr
șit. Cu toate că lucrează pe un 
autobuz, după cum menționam 
mai sus, de o capacitate mai 
mică, reușește să facă un nu
măr mai mare de curse, să 
transporte rapid pe muncitorii 
care se duc și, respectiv, se în
torc de la mină. Mulțumirea a 
luat locul discuțiilor, așteptări
lor.

Autobuzul cu nr. de circula
ție 31 HD 1665 la volanul că
ruia se află Alexandru Vasile 
Suciu. răspunde cu prisosință 
scopului căruia i-a fost destinat. 
Un exemplu de conștiinciozita
te, demn de a fi urmat dc că
tre toți șoferii de pe autobuzele 
care deservesc transportul în 
comun din orașul Uricani.

PENTRU OCUPAREA URMĂTOARELOR 
POSTURI VACANTE:

— 3 posturi tehnicieni constructori
— 2 posturi tehnicieni normare
Concursul va avea loc în data de 6 iunie 1972 

ora 18, la sediul întreprinderii, din str. Cuza 
Vodă, nr. 23.

Informații suplimentare zilnic, între orele 
7—15, la serviciul personal, telefon 1667.

EXPLOATAREA 
miniera g
DIL3A
xj gliissiSSISa

A ■ ■ . V ■ '

larațiune fără tîic
Stimate tovarășe Mircea Ai- 

rinei (Vulcan, Aleea Muncii nr. 
27), am cu totul o altă părere 
decît dv. despre magazinul 
„Autoservire" nr. 58 (pe care de 
altfel mi-am expus-o, nu de
mult. în ziar) dar pentru că e- 
pistola dv. m-a amuzat — des
cinderi parcă de pe meleagurile 
marelui humuleștean, așa na
rați de frumos micile întîm- 
plări ! — voi reproduce câte 
ceva din ea. „De la raionul 
„Bomboane" am solicitat un pa
chet de țigări „Carpați" cu fil
tru (!) și constatînd, prin pipă
ite, că sînt prea presate, i-atn 
cerut fetei să-mî schimbe pa
chetul. M-a refuzat Ia început, 
dar eu insistînd. a luat un pa
chet .și l-a trîntit cu forță și 
nervozitate, că a sărit în sus 
pe tejghea circa 30 cm. de par
că ar fi fost de gumă. Alături 
de mine mai erau și două fri- 
■zerile în halate albe, venite tot- 
după... bomboane și au început 
să rîdă ca-n „Stan 
denii la Oxford" 
mic-mi tremurau 
nervi". Regretînd 
tov. Petru Galea, 
magazinului, recunoște că... se 
mai întîmplă. Așa e, că doar... 
oameni sîntem 1 Ceea ce carac-

terizează acest magazin nu sînt 
însă, în nici un caz, incidente
le de acest gen...

și Bran, stu- 
în timp ce 
mâinile de 

incidentul, 
rg§p,onhsabilul

,.Tn ziarul nr. 6975, a apărut 
un articol cu titlul „Nu-mi dau 
părerea" la rubrica „Cu scri
soarea dv. în față", în care mi 
se cerea — ne scrie medicul 
Ghiță Florian, Aleea Liliacu
lui nr. 5/22, Lupeni — să dau o 
explicație pentru faptul că nu 
am vrut s-o consult pe cetățea- 
na Maria Nidelsehi, în noaptea 
de 15 februarie, anul curent. 
Pacienta Niedzsilszky Maria și 
nu Nidelsehi cum apare în ar
ticol (vina e a înseși autoarei 
scrisorii, eu n-aveam de unde 
să știu cum o cheamă !), a ve
nit în acea noapte pregătită 
pentru internare și nu pentru 
consultații, era cunoscută de mi
ne anterior și fiind refuzată la 
internare, în mijlocul nopții, 
pentru o afecțiune pentru care 
se internează ziua și cu indica
ția medicală a unui neuro-psi- 
hiatru și obligată să se întoarcă 
pe jos acasă și nu cu „Salva
rea" — tp-a reclamat. Vă rog 
să publicați și acest răspuns".

Da, îl publicăm. Fără comen
tarii.

Nu știu la care arenă spor
tivă te referi, dragă Jon-Dorel 
Nica. Ești elev în clasa a V-a 
la Școala generală nr. 5 Vul
can și mă rogi să-ți spun dc ce nu 
s-a terminat arena sportivă din 
Coroe.ști, pentru care ș-au chel
tuit o grămadă de bani (de un
de Știi ?). Dacă e vorba de mi- 
crocomplexul de handbal-volei- 
tenis de cîmp, află că s-a ter
minat ; dacă e vorba de altce
va. de altă arenă, și eu aș fi 
curios să aflu.. Poate cei în 
drept s-o facă ne vor informa !

Stimată tovarășă Etelka Buga- 
riu din Vulcan, nu vă contrazic. 
E adevărat, am mai menționat 
acest lucru cu alte ocazii în zi
ar, la cofetăria ..Trandafirul" se 
mai servește, din cînd în cînd 
în funcție de... client, și ..apă 
de ploaie" (cum o numiți dv.) 
în loc de cafea. Păcat! Renu-

PETROȘANI9

angajează
— OSPĂTARI
— BUCĂTARI

Condițiile de salarizare și angajare conform 
H.C.M. nr. 914/1968 și a Legii nr. 12z1971.

Informații suplimentare se pot obține zilnic, 
între orele 7—10, de la biroul personal al 
T.A.P.L. Petroșani, str. Republicii, nr. 92, te
lefon 1616.

• cinci maiștri mineri
• un tehnician principal normator

Concursul se va ține în ziua de 29 mai a.c 
ora 8, la sediul exploatării.

Condițiile de angajare și salarizare sînt cele 
prevăzute de H.C.M. 914/1968 și Legea nr. 
12/1971.

Informații suplimentare se pot obține zilnic 
între orele 6—14, de la biroul personal al ex
ploatării.

— ȘEF BIROU INVENTAR ÎN CADRUL 
SERVICIULUI CONTABILITATE - FINAN
CIAR

CONDIȚIILE DE ANGAJARE:
— să fie absolvent al învățămîntului economie 

superior cu o vechime de 6 ani în funcții eco
nomice sau absolvent al învățămîntului mediu 
cu o vechime în funcții economice de 10 ani.

Concursul va avea loc în ziua de 30 mai 1972 
la sediul exploatării.

Informații suplimentare se pot obține zilnic, 
între orele 6—14, la serviciul salarizare și apli
care norme al Exploatării miniere Uricani.
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R.F.G. cu U.R.S.S. și Polonia

Steagul roșu

Prczcnic romancsii

I. B. Tito a fost decoratA 80-a aniversare
a zilei de naștere cu

★

(Agerpres). -- 
idiului Sovictu-

Vizita președintelui După ratificarea tratatelor

și ob-
★

a

★

VIETNAMUL DE SUD
mi-

♦

Reuniunea
comitetelor

★
naționale★

din Europa
ale U.N.1.C.E.F

nistrul afacerilor externe, Pier
re Ilarmel, va face, la 2 iunie, 
o vizită la Paris.

im-
cel

Nixon în U.R.S.S.

24 (Agerpres). 
obiectivele ele 
națională in

„Ordinul Lenin

OTTAWA 24 (Agerpres). — 
La 22 mai a avut loc, in
tr-un cadru festiv, ceremo
nia donării, de către Amba
sada română din Ottawa, a 
sculpturii „Metafora", reali
zată de Cornel Badea, Uni
versității din orașul Water
loo. provincia Ontario. Pri
mind această lucrare, preșe
dintele universității, dr. B. C. 
Matthews, a transmis calde 
mulțumiri guvernului român 
și realizatorului ei.

HELSINKI 24 (Agerpres). 
— Ansamblul folcloric „Briu- 
Ie(ul" din Constanța, care 
participă Ia Festivalul folclo
ric internațional „Pispalan 
Sottiisi" din Tampere, impor-

tant centru industrial și cul
tural finlandez, a prezentat 
un spectacol pe scena Pala
tului Sporturilor din acest 
oraș. Solii artei populare ro
mânești s-au bucurat de un 
deosebit succes, fiind înde
lung aplaudați de cei aproa
pe 6 000 de spectatori.

Presa, radioul și televizi
unea din Finlanda au apreci
at în termeni elogioși valoa
rea interpretativă a progra
mului prezentat de artiștii 
români în cadrul acestui fes
tival, varietatea și originali
tatea dansurilor, costumelor 
și melodiilor populare româ
nești. Ansamblul „Brîulețul“ 
va susține, în continuare, o 
serie de concerte în orașele 
Turku, Lautakyla, precum și 
Ia Helsinki.

a președintelui 
Iosip Broz Tito

- ’• 1

te Ji w i r® i roinil

MOSCOVA 24
Prin decret al Prezii
lui Suprem al U.R.S.S., președin
tele Iosip Broz Tito, a fost decorat 
cu „Ordinul Lenin", pentru merite 
în lupta comună împotriva fascis
mului, contribuția însemnată la în-

tărirea prieteniei frățești dintre po
poarele Uniunii Sovietice și Iugo
slaviei, participarea activă la lupta 
pentru pace și dezvoltarea colabo
rării internaționale și cu prilejul îm
plinirii vîrstei de 80 de ani, anun
ță agenția TASS.

MOSCOVA 24 (Agerpres). — I.a 
Moscova au continuat, miercuri, con
vorbirile dintre Leonid Brejnev, se
cretar general al C.C. al P.C.U.S., 
Nikolai Podgornîi, președintele Pre
zidiului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S., Alexei Kosîghin, președin
tele Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., și Richard Nixon, preșe
dintele S.U.A.

Obiectul convorbirilor care, după 
cum precizează agenția TASS, au 
decurs într-o atmosferă de lucru, 
l-a constituit dezbaterea problemelor 
a căror analiză a fost începută în 
cadrul întilnirilor și negocierilor an
terioare. O atenție deosebită a fost 
acordată problemelor europene.

Miercuri-după-amiază, Alexei Ko
sîghin și președintele Richard Nixon 
att semnat acordul dintre guvernele 
Uniunii Sovietice și Statelor Unite 
cu privire la colaborarea în cerce

tarea și folosirea spațiului cosmic 
în scopuri pașnice.

Potrivit acordului, părțile vor 
dezvolta colaborarea în dome
niul meteorologici cosmice, în stu
dierea mediului natural și cercetarea 
spațiului cosmic. Ele au căzut de 
acord asupra creării de mijloace a- 
decvate pentru apropierea și cupla
rea navelor și stațiilor cosmice pilo
tate sovietice și americane, în sco
pul sporirii securității zborurilor o- 
mului în cosmos și asigurării posi
bilității de a realiza pe viitor ex
perimente științifice comune. Primul 
zbor experimental, care prevede cu
plarea unei nave cosmice sovietice 
tip „Soiuz" și a unei nave cosmice 
americane de tip „Apollo", cu trans- 
bordarea reciprocă a cosmonauților, 
se prevede să aibă loc în cursul a- 
nultii 1975.

BELGRAD 24. — Corespondentul 
Agerpres, George Ionescu, transmi
te : Miercuri după-amiază, la Bel
grad a avut loc ședința Adunării 
Federale a R.S.F. Iugoslavia, consa
crată celei de a 80-a aniversări â 
zilei de naștere a președintelui Iosip 
Broz Tito. La festivitate au pârti
ei „t membrii Prezidiului R.S.F. Iu
goslavia, ai Prezidiului U.C.I., Con
siliului Executiv Federal, Consiliu
lui federației, Prezidiului Conferin
ței federale a Uniunii Socialiste a 
Poporului Muncitor din Iugoslavia, 
ai altor organizații politice 
ștești.

In cadrul ședinței, Mialko 
rovici, președintele Adunării 
rale, i-a înmînat tovarășului 
Tito Ordinul de Erou Național, pen
tru merite deosebite în dezvoltarea 
și întărirea partidului comuniștilor 
iugoslavi, în organizarea și condu
cerea rezistenței naționale antihitle
riste în anii celui de-al doilea război 
mondial, in făurirea noului stat iu
goslav și în desfășurarea construc
ției socialiste.

Toți cei prezenți au ovaționat cu 
însuflețire momentul înmînării ce
lei mai înalte distincții iugoslave, 
președintelui I. B. Tito.

Luînd apoi cuvîntul, Stane Do-

lanț, secretar al Biroului Executiv 
al Prezidiului U.C.I., a evocat ac
tivitatea neobosită a lui Iosip Broz 
Tito, desfășurată timp de aproape 
patru decenii în fruntea popoarelor 
Iugoslaviei, pentru libertate și inde
pendență națională, pentru construi
rea societății socialiste și promova
rea idealurilor de pace și progres 
ale popoarelor.

Președintelui Tito i-a fost înmî- 
nată, în cadrul aceleiași ședințe, 
Carta popoarelor și naționalităților 
din Iugoslavia, în semn de omagiu 
pentru activitatea sa revoluționară 
pusă în slujba frăției, unității și 
egalității popoarelor și naționalități
lor Iugoslaviei.

In încheierea ședinței festive, a 
luat cuvîntul președintele Iosip Broz 
Tito, care a subliniat că realiză
rile evocate se datoresc sprijinului 
tuturor colaboratorilor săi, al tutu
ror oamenilor muncii, în frunte cu 
comuniștii, al căror ajutor a fost 
de neprețuit. Tovarășul Iosip Broz 
Tito a arătat că, și pe mai departe, 
își va consacra toate forțele, în
treaga sa capacitate, dezvoltării pa
triei socialiste, bunăstării popoarelor 
Iugoslaviei, întăririi frăției . și uni
tății lor, triumfului cauzei socialis
mului.

BONN 24 (Agerpres). — Agen
ția DPA. anunță că Rudiger von 
Wechmar, purtătorul de cuvînt ad
junct al guvernului vest-german, a 
declarat că, după intrarea în vigoa
re a tratatelor R. F. a Germaniei 
cu U.R.S.S. și cu Polonia, guvernul 
său intenționează să continue poli
tica de normalizare a relațiilor cu 
țările socialiste din Europa. Printre 
acțiunile următoare — a menționat 
von Wechmar — vor figura în
cheierea unor acorduri suplimentare 
în domeniile economic, științific și 
cultural cu țările semnatare ale ce
lor două tratate, precum și un 
schimb de păreri cu R. D. Germa
nă asupra relațiilor viitoare dintre 
cele două state germane. Totodată.

Atacuri puternice aîe forjelor 
patriotice 
unor baze

împotriva 
saigoneze

SAIGON 24 (Agerpres). — Pe 
frontul An Loc-Saigon au con
tinuat, în ultimele 24 de ore. 
atacurile puternice ale forțelor 
patriotice împotriva unor baze 
și poziții saigoneze. In noaptea 
de marți spre miercuri, uni
tățile F.N.E. au dezlănțuit un 
baraj de artilerie și rachete a- 
supra importante; baze aeriene 
americane de la Bien Hon (24 
km nord-est de Saigon) provo
ci nd 
riale 
neze.

In 
s-au 
le, lupte intense. Trupele sai
goneze care fuseseră aduse 
pentru a ataca, orașul An Loc, 
controlat de patrioți. continuă 
să se afle blocate în aceleași 
puncte unde au fost transpor
tate vinerea trecută de elicop
tere americane.

pierderi umane și mate- 
fortelor americano-saigo-

întreaga regiune An Loc 
desfășurat, în ultimele zi-

SAIGON 24 (Agerpres). — A- 
genția France Presse anunță 
că în Vietnamul de sud au con
tinuat să se desfășoare puter
nice lupte în zona Platourilor 
înalte, în special pe șoseaua ca
re leagă orașele Kontum și 
Pleiku. Marți după-amiază au 
fost distruse aici trei tancuri 
și a fost doborît „un avion de 
asalt aparținînd forțelor saigo- 
neze. In ultimele 24 de ore. 
tățile saigoneze eliopurtate 
forțele aeriene ale S.U.A. 
se străduiesc să deschidă
ficului șoseaua dintre cele do
uă orașe — șosea controlată de 
patrioți — au continuat să ră- 
mînă blocate și au înregistrat 
în urma atacurilor unităților 
F.N.E, aproximativ 70 de morți 
și răniți.

IIANOI 24 (Agerpres). — A- 
genția V.N.A. anunță că, marți, 
în cursul raidurilor efectuate 
de aviația S.U.A. asupra unor 
zone populate din provinciile 
Ha Bac, Quang Ninh, Nam Ha. 
Ninh Binh și Quang Binh din 
R.D. Vietnam, forțele locale de 
apărare antiaeriană și forțele 
armate populare au doborît B 
avioane americane, ridicînd ast
fel la 3 603 numărul aparatelor 
de zbor pierdute de S.U.A. dea
supra R.D. Vietnam.

a adăugat cl, guvernul prezidat de 
Willy Brandt este dispus să înceapă 
convorbiri în vederea normalizării 
relațiilor cu alte țări socialiste și să 
acțiou :ze pentru pregătirea conferin
ței general-europene de securitate.

In context, purtătorul de cuvînt 
a precizat că „guvernul federal va 
continua să-și aducă contribuția pro
prie la reducerea tensiunii și asigu
rarea păcii în Europa". El a subli
niat, de asemenea, că semnarea le
gilor privind ratificarea tratatelor 
încheiate de R. F. a Germaniei cu 
U.R.S.S. și cu Polonia de către pre
ședintele republicii, Gustav Heine
mann, încoronează un important ca
pitol al politicii externe a guvernu
lui federal.

Von Wechmai a spus, pe de 
altă parte, că guvernul vest-german 
va depune în continuare eforturi 
pentru întărirea și dezvoltarea Pie
ței comune și a Alianței atlantice. 
El a subliniat că guvernul federal 
este dispus să ducă convorbiri cu 
opoziția asupra aplicării tratatelor, 
negocierilor cu R.D.G., pregătirii 
conferinței general-europene de secu
ritate, precum și asupra evoluției 
Pieței comune.

MOSCOVA 24 (Agerpres).
In orașul Osipovici, din 

Bielorusia, situat la o distan
ță de 100 kilometri de Minsk, 
a început construirea unei fi
liale a fabricii de automobile 
din capitala Bielorusă. Noi
le secții vor produce agregate 
pentru camioanele cu remor
că avînd. capacitatea de 25— 
30 tone.

Industria constructoare de 
automobile a început să se 
dezvolte in Bielorusia abia 
după cel de-al doilea război 
mondial. In prezent, aceas
tă republică sovietică este li
nul din principalii furnizori 
de mașini de mare tonaj ai 
Uniunii Sovietice întreprin
derile bieloruse se speciali
zează în producția autohascu- 
lantelor-gigant, destinate mi
nelor cu exploatări la zi. In 
curind, fabricile din Bieloru
sia vor începe să livreze 
basculante de 75 și 120 to

zată a sporit numai de 6,5 
ori. La fel, volumul construc
țiilor depășește de circa 10 ori 
nivelul realizat in urmă cu 
două decenii, fără însă ra 
forțele de muncă angajate in 
acest sector să-și majoreze 
volumul cu mai mult de 2.7 
ori.

Cel de-al 5-lea plan cinei 
nai trasează sarcini sporite 
în domeniul creșterii produc
tivității muncii. In 1975 pro
ducția socială va crește în 
Albania cu 54—53 la sută fa
ță de anul 1970, un procen
taj de 70 la sută clin această 
creștere realizîndurse pe sea
ma productivității muncii.

uni- 
de 

care 
tra-

PARIS 24 (Agerpres). — Intr-o 
declarație comună — relatează a- 
genția Associated Press — delega
țiile Statelor Unite și administrației 
saigoneze la Conferința de la Pa
ris în problema Vietnamului au res
pins propunerea făcută de reprezen
tanții R. D. Vietnam și ai Guver
nului Revoluționar Provizoriu al Re
publicii Vietnamului de Sud privind 
reluarea lucrărilor conferinței în 
ziua de joi, 25 mai.

După cum se știe, convorbirile de 
la Paris au fost întrerupte la 4 
mai, în mod unilateral, de delega
țiile americană și saigoneză.

© Agenția B.T.A. transmite 
că. fiind oaspete al localității 
bulgare Ruse, Fidel Castro Ruz, 
prim-secretar al C.C. al P.C. 
din Cuba, primul ministru al 
Guvernului Revoluționar, a vi
zitat Podul prieteniei, care lea
gă țărmurile românesc și bul
gar. După vizita la Ruse, Fidel 
Castro Ruz, însoțit de Todor 
Jivkov, prim-secretar al C.C. al 
P.C. Bulgar, președintele Consi
liului de Stat, a sosit în regi
unea Sofia *

© Delegația de partid sovie
tică, condusă de V. G. Lomono
sov, membru al C.C. al P.C.U.S.. 
al doilea secretar al C.C. al 
P.C. din Uzbekistan, aflată în 
vizită în Republica Arabă E- 
gipt, la invitația Uniunii So
cialiste Arabe, a purtat la Cai
ro convorbiri cu conducători ai 
Uniunii. informează agenția 
TASS. Au fost discutate proble
me privind dezvoltarea relați
ilor și a colaborării dintre 
P.C.U.S. șî Uniunea Socialistă 
Arabă și pașii practici care ur
mează a fi întreprinși în aceas
tă direcție

©• Institutul japonez de cer
cetări pentru economia naționa
lă a informat că Japonia ar pu
tea să fie nevoită să procedeze 
la o nouă reevaluare a yenului 
de data aceasta cu aproxima
tiv 4,01 la sută — informează 
agenția Kyodo. Intr-o asemenea 
eventualitate, paritatea mone
dei naționale japoneze față de 
dolarul S.U.A. ar ajunge la 296 
yeni pentru un dolar (în decem
brie 1971 yenul a fost reevalu
at cu 16.88 la sută).

Ci Valul de căldură care s-a 
abătut asupra Indiei a provocat, 
pînă în prezent, moartea a 450 
de persoane și daune conside
rabile agriculturii. Numai în 
statul Bengalul de vest, seceta 
a periclitat culturi agricole în 
valoare de aproximativ 800 mi
lioane de rupii.

HAVANA 24 (Agerpres). — 
Partidul Comunist din Cuba 
și Guvernul Revoluționar al 
Republicii Cuba acordă o a- 
tenție susținută dezvoltării 
armonioase și multilaterale a 
tuturor provinciilor țării. Un 
loc de scamă îl ocupă și gri
ja pentru îmbunătățirea con
dițiilor de viață ale oamenilor 
muncii. Insula Pinos — su
pranumită „Grădina Cuba" — 
nu a făcut nici ea excepție 
de la aceasta, cu atît mai 
mult cu cit ea este considerată 
un sector de perspectivă în 
ce privește dezvoltarea in
dustrială și agricolă în Cuba. 
In anii puterii populare, insu
la a fost complet electrifica
tă. De asemenea, aici au în
ceput să funcționeze un cen
tru de radioficare și unul de 
televiziune. Șoselele leagă în 
prezent cele mai îndepărtate 
colțuri ale insulei cu centrul 
său administrativ — Nuevo- 
Geron.

BEItLIN 24 (Agerpres). 
Navele flotei comerciale 
Republicii Democrate Germa
ne efectuează, in prezent, 
curse regulate in zeci de por
turi de pe toate continentele. 
Recent, flota comercială a 
fost dotată cu cel l de-al 160- 
lea vas, destinat transporturi
lor containerizate.

Pentru a ține- pasul cu dez
voltarea în ritm susținui a 
activității flotei comerciale, 
docherii din porturile R.D.G 
de la Marea Baltică și-au a- 
sumat o serie de angajamen
te de producție. Astfel, colec
tivul de lucrători din portul 
Rostock — principala poartă 
maritimă a R.D.G — s-au 
angajat să ridice \ volumul 
mărfurilor încărcate și des
cărcate în acest an la 13 
lioane tone.
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SOFIA 
Unul din 
portanță 
de-al șaselea plan cincinal al 
Bulgariei este construcția 
conductei de gaze prin inter
mediul căreia țara va primi, 
anual, din U.R.S.S. trei mi
liarde de metri cubi de gaze 
naturale. Programul de asi
gurare a aprovizionării cu 
gaze a economiei bulgare es
te prevăzut să se realizeze în 
mai multe etape. Prima etapă 
prevede realizarea aprovizio
nării cu gaze a Bulgariei de 
nord și a Sofiei cu ajutorul 
unei rețele de conducte în 
lungime de 460 de kilometri. 
Prin 15 ramificații de la con
ducta principală, importante 
obiective industriale, cum 
sînt marile combinate indus
triale de la Kremikovțî și 
Pernik, vor fi aprovizionate 
cu gaze naturale. Totodată, 
noul combustibil va fi folo
sit și pentru asigurarea nece
sarului consumului popu
lației.

TIRANA 24 (Agerpres). — 
An ele an, ritmuri tot mai 
înalte au fost înregistrate în 
creșterea producției sociale în 
R.P. Albania, o însemnată 
contribuție fiind adusa de 
creșterea productivității mun
cii. Astfel, în 1970, produc
tivitatea muncii în industrie 
a crescut cu 240 la sută față 
de nivelul anului 1950, iar în 
domeniul construcțiilor a spo
rit cu 3S0 la sută față de a- 
celași an. Este, de asemenea, 
de remarcat că, deși produc
ția industrială globală din ul
timii 20 de ani a crescut de 
16 ori, forța de muncă utili-

PARIS 24 — Corespondentul 
Agerpres, Paul Diaconescu, 
transmite i La Paris au început 
lucrările celei de-a XVIII-a re
uniuni a comitetelor naționale 
din Europa ale UNICEF. Luînd 
cuvîntul la deschidere, minis
trul de externe francez, Mau- 
rt'ce Schumann a urat, în nume
le guvernului francez, deplin 
succes lucrărilor. Ministrul 
francez a salutat prezența, pen
tru prima dată, a reprezentan
ților comitetelor din România 
și Ungaria, „țări prietene Fran
ței și a căror activitate în do
meniul UNICEF se dovedește 
dinamică".

In plenara reuniunii a luat 
cuvîntul reprezentantul delega
ției române, Virgiliu Radulian, 
președintele Comitetului națio
nal român pentru UNICEF, ad
junct al ministrului educației 
și învățămîntului, președintele 
Consiliului Național al Organi
zației pionierilor,, care a avan
sat ideea ca, pe lîngă preocu
pările de pînă acum. UNICEF 
să acorde o atenție sporită edu
cării tinerei generații în spiritul 
idealurilor de pace, prietenie, 
respect și înțelegere între po
poare, al stabilirii unor contac
te mai largi de colaborare cu 
factorii interesați în asistența 
copiilor Și a educării lor.

# Ministrul energiei și mi
nelor al Republicii Peru a a- 
nunțat că statul peruan a pre
luat definitiv și integral sub 
controlul său bunurile aparți
nînd societății petroliere „Inter
national Petroleum Company", 
filială a societății nord-ameri- 
cane „Standard Oil of New Jer
sey11, a cărei naționalizare a în
ceput în octombrie 1968.

@ Primul ministru al Belgiei. 
Gaston Eyskens, insolit de mi-

dintre par-

gi Conducerea Universității 
din Madrid a hotărît închiderea 
Facultății de științe exacte. A-, 
ceasta măsură arbitrară a fost 
luată ca răspuns la protestele 
studenților împotriva acțiunilor 
abuzive ale poliției, care, disper- 
sînd o adunare studențească, a 
rănit grav pe unul 
ticipanți.

©< Guvernul R.P. 
guvernul Regatului 
căzut de acord să stabilească re
lații diplomatice la nivel de 
ambasadă — informează agen
ția A.T.A.

Albania și 
Nepal au

® Președintele Republicii A- 
frica Centrală, Jean Bedel Bo- 
kassa, care întreprinde o vizi
tă neoficială în Franța, a con
ferit marți, Ia Quai d'Orsay, cu 
ministrul de externe francez, 
Maurice Schumann, și cu mi
nistrul finanțelor, Valery Gis- 
card d'Estaing. înainte de a pă
răsi Parisul, președintele cen- 
trafrican va avea, de asemenea, 
o întrevedere particulară cu 
președintele Franței, Georges 
Pompidou.

Exemplu de solidaritate frățească
Brigada Internațională F.M.T.D. 

„Julio Antonio Mella", din care fac 
parte și șase tineri români, conti
nuă intr-un ritm susținut munca de 
construire școlii secundare rurale 
cu internal ,,Ceiba-7“, din apropie
rea comunei Ceiba del Agua, pro
vincia Havana. Prezența și munca 
acestei brigăzi, alcătuită din tineri 
din peste 20 de țări ale Europei, 
Asiei, Africii și Americii Latine, re
prezintă un act de solidaritate fră
țească și militantă cu lupta poporu
lui cubanez.

Recent, brigadierii au încheiat pri
ma fază a lucrărilor, aceea de ridi
care la „gri" — s-a lucrat cu pre
fabricate din beton — a celor trei 
corpuri de clădiri, cu parter și două 
etaje, care vor adăposti dormitoare 
pentru 500 de elevi și eleve, săli 
de clasă, laboratoare și săli de lec
tură, prect 
cial (bucătărie, 
toric mecanică, punct sanitar etc.).

Brigada a trecut, în prezent, la 
finisările de interior și exterior, la

recum și clădirea grupului so- 
săli de mese, spălă-

montajul instalațiilor electrice, sani
tare, la amenajarea terenurilor de 
sport, a zonei verzi din jurul șco
lii și a căilor de acces.

Pe șantierul construcției școlii 
„Ceiba-7", pe care am avut prile
jul să-l vizitez, din nou, zilele tre
cute, domnește o atmosferă de lu
cru intens, de entuziasm tineresc, 
de prietenie și solidaritate. Cei șase 
tineri români, ca de altfel toți tine
rii din brigadă, se simt excelent, în- 
tr-o totală dispoziție de lucru. Prin 
grija gazdelor, brigadierii dispun de 
cele mai bune condiții de muncă și 
odihnă, de hrană și de recreație.

Băieții noștri mi-au vorbit cu 
multă dragoste despre noua școală 
pe care o construiește brigada 
F.M.T.D., o școală cu un profil a- 
parte, unde programul de studiu al 
elevilor va fi îmbinat, zilnic, cu 
munca productivă pe plantația de 
citrice ce a luat ființă în perimetrul 
comunei Ceiba del Agita. Mi-au mai 
povestit despre ce înseamnă munca 
și viața în comun a brigadierilor ve-

niți din patru continente, despre sen
timentele nobile de fraternitate și 
întrajutorare manifestate de toți a- 
ccști tineri, despre legăturile priete
nești ce s-au stabilit între ei. „Pe 
șantierul „Ceiba 7”, îmi spunea mo
zaicarul Gheorghe Babacca, respon
sabilul grupului de tineri români, se 
construiește nu numai o școală. Da
că e să vorbim pe limba noastră, 
a constructorilor, aici s-au pus te
melii solide unui mare edificiu de 
legături frățești de prietenie și de 
solidaritate, la fel de trainice ca și 
zidurile de beton ale acestei școli".

Am mai aflat de la tinerii ro
mâni că angajamentul brigăzii inter
naționale F.M.T.D. „Julio Antonio 
Mella" este să termine toate lucră
rile de construcție și finisare pînă la 
26 iulie, in cinstea celei de-a 19-a 
aniversări a asaltului Moncadei — 
moment de istorică importanță în 
viața Cubei de azi.

Victor STAMATE
Corespondentul Agerpres la Havana

■

Nu, așa chiar că nu se poate ! 
Jucînd astfel — dezordonat, haotic, 
fără vlagă, incoerent, dcbusolat ca 
niciodată — Jiul nu putea cîștiga 
această partidă, aparent facilă. Nu, 
vina principală pentru acest neaștep
tat semieșec înregistrat acasă n-o 
poartă în primul rînd (și nici în 
ultimul !) arbitrul bucureștean Gb. 
Ghcmigean — care, dacă le-ar fi 
„onorat" pe gazde cu un penalty, 
poate justificat, ar fi determinat 
onor-publicul local, prea revoltat în 
finalul partidei, să privească fățiș 
cruda realitate. Vinovați sînt „ai 
noștri". E vinovată inexplicabila ne
putință manifestată în joc de Li
bardi și ceilalți, e vinovat Georges
cu pentru inconsecventă participare 
în acțiuni, sînt vinovați Dodu și 
Mihai Marian, autori ai unor gafe 
de plasament inadmisibile, e vino
vat Tonca, pe lîngă care Tănase a 
trecut, fără efort, cînd a vrut și 
cînd... n-a vrut, e vinovat Urmeș, 
pe care, în repriza secundă, îl cău
tam să vedem dacă nu cumva se 
află pe banca rezervelor, sînt vino
vați Mulțescu și Stoian, pentru a- 
buzul de driblinguri inutile și ine
ficiente, sînt vinovați și toți cei
lalți neamintiți mai sus, pentru de
zinteresul cu care-au abordat parti-

da, pentru crasa lipsă de dăruire în 
joc înregistrată.

Privind îngust și limitat, e ade
vărat, se pot „transporta" toate în
vinuirile pe umerii antrenorului 
lordacht, care, zic unii, trebuia să-i 
„vîre" în teren 
lui Marincan și 
cui lui Mihai 
stînd lucrurile, 
că scorul ar fi 
fi ajuns, oare, 
intr-adevăr...
echipă, că Jiul dispune de un lot 
mult prea „subțire" pentru un fi
nal de campionat greu (și pentru 
o perspectivă nu prea roză !), că pe 
lîngă cîțiva jucători nu întrutotul 
valizi (Tonca, M. Marian, Mulțescu, 
Georgevici), mai există și alții insu
ficient pregătiți, insuficient atașați 
culorilor clubului ? Noi credem că 
da. Și n-o spunem doar acum, sub 
imperiul rezultatului, am fi spus-o 
chiar dacă, cumva, arbitrul ar fi a- 
cordat jiuliștilor un „11 m“, chiar 
dacă Libardi sau Mulțescti sau Sto- 
ian ar fi întors în final „roata no
rocului" în favoarea lor. E adevă
rat, nu trebuie să-și facă loc, în gîn- 
durile și-n discuțiile noastre ulteri
oare, ideea unei drame incalcula
bile și de neînlăturat; să nu uităm 
că în urma Jiului, în clasament, se

pe Sucin în locul 
pe Cotormani în lo- 
Marian, dar, astfel 
cine ne garantează 

fost altul ? Și, n-am 
tot la concluzia că 

n-avem o adevărată

„chinuie" cîteva „tcamuri" și ntai 
neputincioase, însă să nu uităm nici 
că alinierea la startul viitorului cam
pionat cu aceeași actuală echipă nu 
ne apare deloc favorabilă. Să nu 
vedem, prin ochii minții de pe ur
mă, meciul de ieri ca un accident, 
pentru că n-a fost așa. Nu sîntem 
adepții previziunilor „sumbre", bi- 
ne-ar fi ca totul să se întoarcă îm
potriva acestor notații ale noastre, 
însă nimeni nu ne va putea con
vinge să nu vedem în acest semi- 
eșec decît urmarea firească a unor 
„contradicții" interne, depozitare de 
uzură psiho-fizică, de dispariția lo
ialului atașament față de club... Să 
amînăm însă considerațiile și să 
spunem și cîteva cuvinte despre 
meci: în min. 11, Mulțescu fentează 
în careu și înscrie plasat, în min. 
14, la un corner executat de Turcii, 
Tănase marchează nejenat, în min. 
25, un atac prelungit e fructificat, 
de la cîțiva metri de Naidin, în 
min. 37, Caraman demarează pe 
dreapta, centrează și Turcii, liber, e- 
galează. E 2—2 și-așa rămîne pî- 
nă-n ultimul minut.

S-au remarcat: Mareș, Oprea, 
Tănase și Caraman (Farul) și, cu 
indulgență, Stocker (Jiul).

V. TEODORESCU
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Funeraliile lui J. Sambu
ULAN BATOR 24 (Agerpres). — 

Miercuri, au avut loc la Ulan Ba
tor funeraliile lui Jamsaranghiin 
Sambu, membru al Biroului Politic 
al Comitetului Central al Partidu
lui Popular Revoluționar Mongol, 
președintele Prezidiului Marelui Hu
ral Popular al Republicii Populare 
Mongole,

Luînd cuvîntul la mitingul de do
liu, Jumjaaghiin Țedenbal, prim-se
cretar al C.G. al P.P.R.M., pre
ședintele Consiliului de Miniștri al 
R. P. Mongole, a arătat că Jam
saranghiin Sambu a depus o acti
vitate consecventă și plină de abne
gație spre binele poporului mongol, 
îndeplinind cu cinste hotărîrile parti-

dului și guvernului. Partidul și în
tregul popor mongol, a subliniat 
Țeaenbal, vor păstra întotdeauna o 
amintire luminoasă eminentului ac
tivist de partid și om de stat. Jatn- 
saranghiin Sambu.

Au rostit, apoi, cuvîntări repre
zentanți ai clasei muncitoare, țără
nimii și intelectualității mongole.

Jamsaranghiin Sambu a fost în- 
mormîntat în Piața revoluției popu
lare din capitala țării.

Ea funeralii a participat o dele
gație a Republicii Socialiste Româ
nia, condusă de tovarășul Leonte 
Rătitu, membru al Comitetului Exe
cutiv al C.C. al P.C.R.

Alte rezultate din cea de-a
24-a etapă a diviziei A la fotbal

Cea de-a 24-a etapă a campiona
tului diviziei A la fotbal, desfășu
rată ieri după-amiază în opt orașe 
ale țării, s-a încheiat cu următorul 
bilanț: 3 victorii ale echipelor gaz
dă, 2 victorii ale formațiilor oaspe
te și 3 partide încheiate 
ta te.

Performera etapei a fost 
Dinamo București, care a 
întreacă cu scorul de 2—1 
campionatului, U. T. Arad, chiar pe 
terenul acesteia. Un rezultat bun a 
obținut și Unvcrsitatea Craiova, în
vingătoare, în deplasare, cu 1—0 în 
fața echipei Steagul Roșu Brașov. 
Intr-o partidă mult așteptată de pu
blicul piteștean, echipele F. C. Ar
geș și Universitatea Cluj, ocupan
tele locurilor doi și trei, au termi
nat nedecis: 0—0. Scorul etapei a

formația 
reușit să 
pe lidera

VOLEI
In campionatul municipal de 

volei, s-au întîlnit, la Lupeni, 
echipele masculine Minerul și 
Energia Paroșeni. Publicul a a- 
vut prilejul să asiste la o luptă 
epuizantă, cu depunere de mari 
eforturi pentru obținerea victo
riei. Conduși cu 1—0 la seturi 
apoi cu 2—1 jucătorii mineri 
cîștigă în final cu multă difi
cultate si aceasta numai datori
tă neatenției și lipsei de expe
riență a oaspeților. Scor final i 
3—2 pentru Minerul, la Lu
peni (HI).

fost înregistrat la Ploiești, unde, e- 
chipa locală, Petrolul, a surclasat 
cu 5—0 pe A.S.A. Tg. Mureș.

Iată rezultatele etapei și autorii 
golurilor :

București : Steaua — Sport Club 
Bacău 2—1 (1—0). Au marcat : 
Năstase (min. 35), Tătarii (min. 46), 
respectiv Mioc (min. 57).

Iași : Politehnica — Rapid 2—2 
(1—0). Golurile gazdelor au fost 
înscrise de Moldoveanu (min. 20) 
și Alecu (min. 85), iar cele ale 
oaspeților de Boc (min. 58) și N ',a- 
gu (min. 60).

Ploiești : Petrolul — A.S.A. Tg. 
Mureș 5—0 (3—0). '
Oprișan (min. 14), 
44), Dincuță (min, 
(min, 55) și Crîngașu (min. 89).

Cluj : C.F.R. — Crișul Oradea 
2—0 (2—0). Cele două goluri au - 
fost realizate de Marius Brctan 
(min. 20) și Țcgean (min. 34).

Brașov : Steagul Roșu — Univer
sitatea Craiova 0—1 (0—1). Punc
tul victoriei a fost marcat în 
tul 22 de Marcu.

Arad : U.T.A. — Dinamo 
rești 1 
rnide (min. 
(min. 69 și 71).

Pitești : F. C. Argeș — Univer
sitatea Cluj 0—0.

In clasament conduce U. T. Arad 
cu 31 puncte (golaveraj plus 23), 
urmată de E C. Argeș Pitești — 
31 puncte (plus 9) și Universitatea 
Cluj — 30 puncte.

Au murcat i 
Cozarek (min. 
45), Moldovan

mi nu-

Bucti-
2 (1—0). Au marcat : Do- 

i. 42), respectiv Batacliu

(Agerpres)
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