
PROLETARI DIN TOATE JĂRILE. UNIp-VĂ!

ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMAN

Anul XLI Nr. 8880 Marți 17 august 1971 6 PAGINI — 30 BANI

IN PAGINA A IV-A

• MASURILE DE ÎMBU
NĂTĂȚIRE A MUNCII P0- 
LITICO-IDEOLOGICE Șl 
CULTURAL - EDUCATIVE 
IN DEZBATEREA ADUNĂ
RILOR DE PARTID • CE 
CONȚINUT DAM NOȚIU
NII DE PERSPECTIVA IN 
CERCETAREA ȘTIINȚI

FICA

PAGINA A III-A
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PATRIA, PARTIDUL, 

POPORUL 
însemnări despre tovarășii noștri 

in haină ostășească
5

Mesajul adresat de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului Comunist Român, 

ziarului „Scînteia"

VIZITA PRIMULUI MINISTRU Al IRANULUI,
AMIR ABBAS HOVEYDA

Dragi tovarăși.

Partidul nostru comunist, întreaul popor săr
bătoresc un moment de seamă din istoria miș
cării revoluționare din România — împlinirea a 
49,de on' de 1° apariția primului număr al ..Scîn
teii*, organ central al partidului.

După cum se știe, începuturile și dezvoltarea 
mișcării revoluționare din România sînt strins le
gate a'e râspîndirea, prin intermediul presei, a 
ideilor înaintate, a lucrărilor întemeietorilor so
cialismului științific, Marx și Engels. în morile 
bătălii naționale și sociale purtate de forțele 
progresiste revoluționare. în frunte cu clasa 
muncitoare, presa a avut un mare rol mobiliza
tor și organizator. Apariția „Scînteii" a jucat un 
rol '™P°r,Qnt ’n ridicarea combativității și efica
cității presei revoluționare și comuniste din 
România. Atît în anii ilegalității, cit și după eli
berare. ..Scînteia', urmînd indicațiile Comitetu
lui Central al partidului, a militat, prin pagini
le șale, pentru popularizarea politicii marxist- 
leniniste a partidulu' nostru, contribuind la u- 
mrea forțelor clasei muncitoare, o tuturor oame
nilor muncii, Io realizarea în viață a acestei po
litici. Putem spune că nu există moment moi im
portant în istoria luptei de eliberare națională 
și socială, în istoria luptei revoluționare pentru 
răsturnarea dictaturii militaro-fasciste. a înfăp
tuirii insurecției naționale antifasciste și făurirea 
societății socialiste în România în care presa — 
iar de Io apariția ei, „Scînteia” — să nu-și fi 
odus o contribuție de însemnătate deosebită.

lată de ce Comitetul Cen’ral al partidului dă 
o înaltă apreciere activității „Scînteii”, presei 
i- general., si adresează cu acest prilej cele mai 
calde felicitări acelor activiști de partid care în 
anii ilegalității au contribuit la apariția „Scîn
teii' și a presei comuniste, miilor de gazetari și 
lucrători din presa noastră de astăzi.

Sărbătorirea a 40 de ani de la apariția „Scîn
teii” are loc în împrejurările cînd întregul nos
tru popor a trecut cu hotărîre la înfăptuirea 
programului elaborat de Congresul al X-lea al 
partidului privind făurirea societăți; socialiste 
multilateral dezvoltate în România. în munca 
uriașă pe care poporul nostru o desfășoară, sub 
conducerea partidului comunist, „Scînteia”, pre
sa, are menirea de a desfășura o largă activi
tate publicistică, de a trata în coloanele sale 
problemele de baza ale dezvoltării societății 
noastre socialiste, mobilizînd tot» oamenii muncii 
la munca pentru realizarea politicii de industria
lizare socialistă, de dezvoltare a agriculturii 
noastre, ridicare a științei, culturii, învățămîntu- 
lui — condiții de bază ale înfăptuirii cu succes 
a programului elaborat de Congresul al X-lea al 
partidului.

O atenție deosebită trebuie să acorde presa

problemelor îmbunătățirii condițiilor de viață ale 
tuturor oamenilor muncii — țelul suprem al în
tregii politici a partidului și statului nostru, 
scopul esențial al făuririi societății socialiste și 
comuniste.

Presa trebuie să analizeze într-un spirit cri
tic, de înaltă exigența și principialitate comunis
tă, întreaga activitate desfășurată și să dezvă
luie cu curaj lipsurile și neajunsurile, să militeze 
pentru lichidarea lor și îmbunătățirea întregii 
noastre activități. Presa comunistă trebuie să de
vină un puternic instrument de răspîndire în rîn- 
dul maselor a experienței înaintate din toate 
sectoarele de activitate.

în spiritul ultimelor hotăriri ale Comitetului E- 
xecutiv al partidului, „Scînteia" și celelalte publi
cații trebuie să acorde o atenție sporită proble
mei educării politico-ideologice. a ridicării con
științei socialiste a maselor largi populare. în 
paginile presei comuniste trebuie tratate cu mai 
multa exigență și într-un spirit de înaltă prin
cipialitate problemele educației, presa trebuie 
să combată cu fermitate concepțiile retrograde 
care se mai manifestă încă la unii membri ci 
societății noastre, sa militeze hotărît pentru pro
movarea a tot ceea ce este înaintat, a concep
ției revoluționare despre viată și lume, a mate
rialismului dialectic și istoric; o atenție deose
bită trebuie să acorde presa noastră propagării 
principiilor echității sociale și ale eticii comu
niste. sporindu-și astfel contribuția la întreaga 
activitate de formare cr omului nou, înaintat, al 
societății noastre socialiste.

Presa este chemată să militeze permanent 
pentru înfăptuirea politicii marxist-leniniste a 
partidului, să lumineze oamenilor muncii calea 
spre societatea socialistă multilateral dezvolta
tă, spre comunism. Ea trebuie să contribuie prin 
toate mijloacele la întărirea rolului clasei munci
toare, clasă conducătoare în societatea noastră, 
a alianței muncitorilor, țăranilor și intelectuali
lor, a celorlclte forțe sociale, să educe oamenii 
muncii în spiritul prietenie’ și frăției între tofi 
cei ce muncesc, fără deosebire de naționalitate, 
pentru întărirea unității întregului popor în ju
rul partidului.

Presa trebuie să constituie un puternic instru
ment de dezbatere publică și de participare o 
maselor .largi populare la elaborarea politicii 
interne și externe a partidului nostru, consti
tuind astfel — dacă se poate spune așa — un 
puternic forum al democrației noastre socialiste.

Continuînd tradițiile presei noastre comuniste 
și progresiste — care întotdeauna și-a manifes
tat solidaritatea cu luptele revoluționare de pre
tutindeni. a salutat Marea Revoluție Socialistă 
din Octombrie și a milita* pentru prietenia cu 
primul stat socialist, Uniunea Sovietică — ..Scîn
teia', întreaga noastră presă trebuie să militeze

pentru dezvoltarea continuă a relațiilor de co
laborare și prietenie ale României cu toate ță
rile socialiste, pentru întărirea unității și 
coeziunii țărilor socialiste, a partidelor comunis
te și muncitorești, a tuturor forțelor antiimperia- 
liste, să educe întregul popor în spiritul interna
ționalismului proletar, al solidarității cu lupta 
oamenilor muncii de pretutindeni, împotriva im
perialismului, colonialismului, neocolonialismului, 
pentru pace și colaborare între popoare.

„Scînteia", ca de altfel întreaga noastră presă, 
trebuie să facă cunoscută politica României so
cialiste, de dezvoltare a colaborării și prieteniei 
cu toate statele lumii, fără deosebire de orin- 
duire socială. Ea trebuie so afirme cu tărie prin
cipiile care stau la baza relațiilor internaționale 
ale României cu alte state — egalității depline 
în drepturi, respectului independenței și suvera
nității naționale, nefolosirea forței sau amenin
țarea cu forța, neamestecului în treburile interne 
și ale avantajului reciproc. în același timp, ea 
trebuie să militeze pentru realizarea unei co
laborări trainice în Europa, pentru înfăptuirea 
securității pe acest continent. împotriva politicii 
imperialiste de forță și dictat, șă-și ridice cu ho
tărîre glasul pentru a se pune capăt războaie
lor și conflictelor din lume, făcînd astfel cunos
cută atît în tară, cît 'și în străinătate, politica 
profund marxist-leninisfă, internaționaliste a 
partidului și guvernului nostru. .

Gazetarul comunist trebuie să fie un om cu 
o concepție înaintată, cu o temeinică pregătire 
ideologică morxist-leninistă, în stare să înțeleagă 
marile transformări revoluționare din lume, să 
fie strîns legat de masele populare, să servească 
prin întreago sa activitate interesele’ clasei mun
citoare. ale întregului popor, cauza partidului, a 
socialismului si comunismului, deoarece numai 
astfel el vo putea realiza cu succes misiunea sa 
de a milita neobosit pentru înfăptuirea politicii 
interne și externe a partidului.

Comitetul Central al palidului își exprimă 
convingerea că „Scinteio”, întreaga noastră 
presă, va acționa cu fermitate pentru îmbunătă
țirea activității, își va aduce și în viitor o con
tribuție tot mai mare Ic înfăptuirea politicii 
marxist-leniniste a partidului nostru atît in ce 
privește construcția socialistă din România, cît 
și a activității sale internaționale.

Urez lucrătorilor de la „Scînteia", tuturor lu
crătorilor din presa noi și noi succese în activi
tatea lor în slujba partidului, a poporului, o 
cauzei socialismului, păcii și colaborării între 
popoare I

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general 

al Partidului Comunist Roman

adunare festivă
cu prilejul aniversării a 40 de ani de la apariția primului număr 

al ziarului „Scînteia11 și „Zilei presei române81

■ft*

In sala de marmură a Casei 
Scînteii a avut loc luni dupâ-a- 
miază adunarea festivă organizată 
cu prilejul aniversării a 40 de ani 
de la apariția primului număr al 
ziarului „Scînteia*4 și „Zilei pre
sei române".

La festivitate au luat parte to
varășii Emil Bodnaraș, Gheorghe 
Pană, Gheorghe Stoica. Miu Do- 
brescu, precum și Andrei Vela, șe

ful secției de presă a C.C. al 
P.C.R., membri ai C.C. al P.C.R., 
activiști de partid, conducători ai 
principalelor cotidiene, ai reviste
lor și publicațiilor editate în limba 
română și în limbile naționalități
lor conlocuitoare, redactori și tipo
grafi ai „Scînteii*4 ilegale, redactori 
din presa centrală, de la Agenția 
română de presa „Agerpres", de

la Radioteleviziune, tipografi, alți 
lucrători din presă.

Adunarea a fost deschisă de to
varășul Ștefan Voicu, membru al 
C.C. al P.C.R., redactor-șef al re
vistei „Lupta de clasă1*.

Tovarășul Gheorghe Pană a dat 
citire mesajului adresat de tova
rășul Nicolae Ceaușescu, secretarul 
general al partidului, ziarului 
„Scînteia", cu prilejul acestui ju

bileu. Mesajul a fost primit cu vii 
aplauze de către participant

A luat apoi cuvîntul tovarășul 
Alexandru Ionescu, membru al 
C.C. al P.C.R., redactor-șef al 
ziarului „Scînteia", care a spus : 
Am ascultat, atenți și recep
tivi. mesajul tovarășului Nicolae 
Ceaușescu — document care . ne

(Continuare in pag. a Il-a)

CONVORBIRI OFICIALE
Luni dimineață, la Palatul Con

siliului de Miniștri, au început con
vorbirile oficiale între președintele 
Consiliului de Miniștri al Republi
cii Socialiste România. Ion Gheor
ghe Maurer, și primul ministru al 
Iranului, Amir Abbas Hoveyda.

La convorbiri participă Cornelie 
Mănescu, ministrul . afacerilor, .ex
terne, Cornel Burtică, ministrul co
merțului exterior. Petru Burlacu. 
adjunct al ministrului afacerilor

externe, Alexandru Boabă, amba
sadorul țării noastre la Teheran.

Iau parte Sadegh Sadrieh, am
basadorul Iranului la București, 
Abbas Nayeri, ambasador, director 
general al afacerilor economice din 
Ministerul Afacerilor Externe al 
Iranului, Ahmad Ardalan, ambasa
dor. director al celui de-al II-lea 

■DepartanțenhrpolUic din același .mi
nister.

Intr-o atmosferă de prietenie și 
înțelegere reciprocă, cei doi șefi de

guverne au început o analiză apro
fundată a stadiului actual al rela
țiilor bilaterale, a posibilităților ce 
pot fi puse în valoare, prin eforturi 
conjugate, în vederea adîncirii și 
extinderii colaborării româno-ira- 
niene, în interesul ambelor popoa
re, al cauzei păcii și cooperării in
ternaționale. Are loc, totodată, un 
schimb de vederi asupra unor pro
bleme actuale ale vieții politice 
internaționale de interes comun.

(Agerpres)

Vizita protocolară
Primul ministru al Iranului, A- 

mir Abbas Hoveyda. a făcut, luni 
dimineață, o vizită protocolară pre
ședintelui Consiliului de Miniștri 
al Republicii Socialiste România. 
Ion Gheorghe Maurei.

Cu acest prilej, între cei doi șefi 
de guverne a avut loc o convorbire 
cordială.

La întrevedere au luat parte 
Corneliu Mănescu. ministrul aface

rilor externe. Petru Burlacu, ad
junct al ministrului afacerilor ex
terne, Alexandru Boabă, ambasa
dorul țării noastre la Teheran.

Oaspetele a fost însoțit de Sa
degh Sadrieh, ambasadorul Iranu
lui la București, Abbas Nayeri am
basador. director generai în Minis
terul Afacerilor Externe al Iranu
lui. și Ahmad Ardalan, ambasador, 
director în același minister.
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Dineu oferit 
de președintele 

Consiliului de Miniștri, 
Ion Gheorghe Mtiurer

înalta

îndeplinind planul și angajamentele in intrecere

Oamenii muncii 
îsi afirmă
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în aceste zile 
lor conștiință
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patriotică, socialistă
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Excelentei Sale

GENERAL SUHARTO
Președintele Republicii Indonezia

DJAKARTA
Cu prilejui Zilei naționale a Republicii Indonezia, am 

plăcerea să adresez Excelenței Voastre, in numele po
porului român, al Consiliului de Stat și al meu per
sonal, cordiale felicitări, precum și urări de progres 
poporului indonezian.

îmi exprim speranța că relațiile de colaborare dintre 
Republica Socialistă România și Republica Indonezia 
se vor dezvolta continuu în interesul popoarelor noas
tre, al cauzei păcii și înțelegerii internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

I Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

BUCUREȘT
Rog pe Excelența Voastră sa primească sincere mul 

țumiri dir. partea poporului bolivian și a mea person: 
pentru felicitările transmise cu prilejul aniversării ir 
dependenței noastre.

Noi, bolivienii, avem ferma convingere că prieteni 
și colaborarea între toate națiunile lumii constituie cel 
mai bune mijloace pentru făurirea unei păci sigur 
și trainice.

Reînnoiesc Excelenței Voastre asigurările înalte 
mele considerațiuni.

JUAN JOSE TORRES GONZALES
Președintele Guvernului Revoluționar 

al Boliviei M
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ADUNARE FESTIVĂ
cu prilejul aniversării a 40 de ani

de la apariția primului număr
al ziarului „Scînteia"

și „Zilei presei române“
CTrmBTP din pac. I)

.Sc

ice o deosebită cinste, care dă o 
emnificație aniversării 
și întrunirii noastre sâr- 
care ne emoționează și 

ne mobilizează pentru îmbunătă
țirea generală a muncii noastre. 
Alăturîndu-se atîtor altor docu
mente ale partidului care vizează 
in mod nemijlocit activitatea pre
sei. radioului și televiziunii, me
sajul ce astăzi, adresat nouă, tu
turor. adîncește viziunea progra
matică asupra menirii presei in 
condițiile actuale ale țării noastre, 
conturează cu și mai multă preg
nanță sarcinile gazetarului comu
nist Am primit așadar, încă un a- 
jutor de excepțională valoare. Adu
ci nd un cald omagiu trecutului glo
rios al ziarului sărbătorit redacto
rul șef al „Scînteii" a continuat : 
Avem astăzi cinstea de a ne afla în 
această sală împreună cu mulți din
tre cei care, decenii de-a rîndul, au 
dăruit publicisticii partidului, au dă
ruit „Scînteii", ca și altor ziare mun
citorești, putere de creație, talent 
tot ceea ce au avut mai bun ca 
ziariști sau tipografi, ca oameni. 
Dumneavoastră, celor care cu pre
țul atîtor renunțări, cu nobil spi
rit de sacrificiu, slujind un ideal 
suprem, ați asigurat apariția „Scîn
teii", a JLuptei de clasă", a „Româ
niei Libere", a atîtor ziare și re
viste, dumneavoastră celor care ați 
dat conținut și continuitate pu
blicisticii militante, vă adresăm în 
mod solemn stima, respectul și re
cunoștința noastră.

în continuare, vorbitorul a sub
liniat succesele obținute de ziarul 
„Scînteia", publicație cu rădăci
nile adînc împlîntate în tradi
țiile fertile ale presei muncitorești 
și democratice din România. El a 
arătat că. în ultimii ani, presa și-a 
dovedit mai din plin eficacitatea 
socială. Referindu-se la sarcinile 
rare revin ziarului, presei, vorbito- 
•ul a arătat că este necesar să se 
iacă totul pentru ca presa noastră 
;ă se constituie, așa cum partidul o 
:ere, intr-o mare școală a educa- 
iei patriotice, comuniste, culti- 
rind in conștiința maselor senti- 
nentul tonic al încrederii în socia- 
ism, în capacitatea partidului de 
i investiga multilateral realitățile 
ociale, ale patriei, de a lua decizii 
n concordanță cu aceste realități, 
u aspirațiile poporului nostru 
nunei tor, cu dorința sa de a făuri 
i patrie puternică, înfloritoare, li
teră, independentă. Vorbitorul a 
rătat, de asemenea, că este nece- 
ar ca presa să-și sporească, în 
ontinuare, contribuția la dezvol- 
area prieteniei și colaborării par- 
idului și țării noastre cu toate ță- 
ile socialiste, la întărirea solidari- 
sții cu partidele comuniste,

La uzina
„Electromotor 
din Timisoara

Rezultate
de prestigiu

Printre unitățile economice 
care au contribuit in mod deo
sebit la îndeplinirea de către in
dustria județului Timiș, cu 0 
zile mai devreme, a pianului de 
producție pe primele șapte luni 
ale anului se numără și uzina 
„Electromotor". Motoarele elec
trice de puteri mici și mijlocii, 
releele și dinamurile pentru 
autocamioane și tractoare, as
piratoarele de praf, ventilatoa
rele de masă purtind marca uzi
nei timișorene sint cunoscute azi 
nu numai la noi, ci și in nu
meroase țări ale lumii. De alt
fel. peste 60 la sută din pro
ducția de motoare electrice de 
puteri mijlocii este destinată ex
portului.

Acum, in preajma zilei de 23 
August, harnicii constructori de 
motoare și aparate electrocasni- 
ce timișoreni au reușit să a- 
dauge succeselor anterioare noi 
realizări. Acestea au făcut po
sibil ca uzina „Electromotor" să 
livreze in plus economiei na
ționale in perioada care a tre
cut din acest an o producție 
marfă-industrială in valoare de 
20.6 milioane let Au fost date 
ceste plan aproape 3 000 e- 
iectromotoare de puteri mici 
și mijlocii, circa 15 000 re
lee, 6 500 dinamuri, 3 600 aspi
ratoare și însemnate cantități de 
alte produse industriale și gos
podărești.

Directorul uzinei, Klarin Ti
na infățișindu-ne și alte reali
zări ale colectivului unității, ne-a 
adus la cunoștință hotărîrea co
muniștilor, a tuturor salariaților 
întreprinderii, de a-și spori an
gajamentul anual la producția- 
marfă de la 23 la 30 milioane 
lei. 

Cezar IOANA 
corespondentul „Scînteii

mișcările antiimperialiste de pre
tutindeni, la dezbaterea și clarifi
carea marilor probleme ale vieții 
internaționale.

A luat apoi cuvîntul Gabriel 
Kohen, membru de partid din ile
galitate, care a evocat împrejură
rile și condițiile deosebit de grele 
în care au apărut primele numere 
ale ziarului „Scînteia".

în cuvîntul lor, Ion Mărgineanu, 
director general al Agenției ro
mâne de presă „Agerpres", Anton 
Breitenhofer, redactor șef al zia
rului ,.Neuer Weg", Eugen 
rescu, redactor șef al 
„Scînteia tineretului",
Sandor, redactor șef al revistei „A 
Het", strungarul Ion Șerbănescu, 
secretarul unuia din comitetele 
de partid de la Uzinele de uti
laj chimic „Grivița Roșie" din 
Capitală, și Valeriu Râpeanu, vice
președinte al Comitetului de Radio
difuziune și Televiziune, au subli

Fio- 
ziarului 
Huszar

Participanții la adunarea festivă consacrată aniversării a 40 de 
ani de la apariția primului număr al ziarului „Scintcia", însufle
țiți de profund atașament față de partid, față de conducerea sa 
încercată, conștienți de menirea și răspunderea presei comuniste 
în edificarea societății socialiste multilateral dezvoltate, își reafir
mă și cu acest prilej, intr-un unanim consens, hotărîrea de a sluji 
cu pasiune comunistă cauza partidului, a poporului, de a milita 
prin cuvîntul tipărit, străbătut de seva ideologiei marxist-leniniste, 
pentru înfăptuirea mărețului program al Congresului al X-lea al 
Partidului Comunist Român.

Intr-un moment cînd partidul a încredințat presei noi sarcini, 
cînd îi cere să-si sporească aportul la educarea marxist-leninistă 
a tuturor cetățenilor patriei, să sprijine cu mai multă vigoare și 
competență efortul constructiv al poporului nostru, indicațiile cu
prinse în mesajul dumneavoastră sint pentru noi un ajutor do 
neprețuit. Nu există țel, datorie mai înaltă pentru ziaristul comu
nist decit aceea de a milita, cu întreaga sa capacitate și dăruire, cu 
perseverență si combativitate revoluționară, pentru triumful poli
ticii marxist-leniniste a partidului închinată aspirațiilor și intere
selor fundamentale ale națiunii noastre, slujirii cauzei socialis
mului.

Cu acest prilej sărbătoresc, redactorii ziarului „Scînteia" și ai 
celorlalte ziare și reviste, din București și din provincie, editate 
in limba română si in limbile naționalităților conlocuitoare, de la 
Radiotelcviziune și „Agerpres" își exprimă recunoștința față de 
Comitetul Centra), față de dumneavoastră personal, pentru spriji
nul acordat permanent presei, pentru indicațiile care constituie un 
program insuflețitor, un imbold creator de a amplifica rezonanța 
politică a slovei tipărite, de a purta cuvîntul partidului spre fău
ritorii bunurilor materiale și spirituale, spre cei care transformă 
acest cuvint in forță materială, in realitatea bogată, dinamică a 
României socialiste.

Alături de întregul popor, ziariștii din țara noastră au întim- 
pinat cu unanimă adeziune importantele măsuri pentru îmbunătă
țirea activității politico-ideotogice, manifestindu-și hotărîrea de a-și 
consacra energia, întreaga capacitate publicistică traducerii in viață 
a acestor măsuri menite să ridice pe o treaptă superioară formarea 
omului nou, ca om al unei înalte conștiințe socialiste.

In această tradițională zi a presei române — se spune în în
cheierea telegramei — ne angajăm ca scrisul nostru, pătruns de 
adevărul și vigoarea politicii partidului, să fie purtătorul ei fidel 
in masele largi, ca fiecare dimineață să aducă țării ediții tipărite 
cu litera fierbinte a prezentului și perspectivei socialiste ce însu
flețește întregul nostru popor.
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Uzina de prelucrare a aluminiului din Slatina beneficiază de utilaje de înaltă tehnicitate, care dezvoltă randamente ridicate în muncă 
Foto : S. Cristian

niat exemplul de combativitate 
revoluționară al ziarului „Scînteia", 
în paginile căruia s-a scris, de-a 
lungul deceniilor, cronica luptei 
pline de abnegație și sacrificii și 
de istorice victorii ale partidului 
și poporului nostru. Ei s-au refe
rit, totodată, la sarcinile de mare 
răspundere care revin mînuitorilor 
condeiului în îndeplinirea progra
mului elaborat de conducerea 
partidului pentru dezvoltarea con
științei socialiste, pentru educarea 
maselor în spiritul intransigenței 
revoluționare, al principiilor eticii 
comuniste.

Intr-o atmosferă de entuziasm, 
în finalul festivității participanții 
la adunare au adoptat textul unei 
telegrame adresate COMITETULUI 
CENTRAL AL PARTIDULUI CO
MUNIST ROMAN, TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU, in care se 
spune printre altele :

-■ ■
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„Vom îndeplini planul 
anual în septembrie!“

Acesta este angajamentul constructorilor celui 
mai mare obiectiv din noua zonă industrială a Sibiului
Șantier lingă șantier, 

întreaga zonă estică a Si
biului își modifică larg și 
spectaculos peisajul ,,cla
sic" al grindurilor și mă- 
răcinișurilor. Fabrici, uzi
ne, secții noi vor fuziona 
aici in actualul cincinal 
sub o unică emblemă : 
noua zonă industrială a 
Sibiului.

Ne aflăm pe cel mai 
mare șantier din această 
parte a orașului — Uzina 
Independența II. Pe dru
murile interioare furni
carul de mașini este în 
plină mișcare. Pe schele 
— zidari, dulgheri, sudori 
muncesc fără preget. Pre
tutindeni oamenii șantie
rului sint hotăriți să in- 
timpine cu realizări cit 
mai bune apropiata săr
bătoare a eliberării țării. 
Cu mult înainte față de 
prevederile graficelor se 
află fiecare obiectiv în 
parte — hala de utilaj

VILCEA. Colectivele întreprin
derilor din județul Vilcea anunță, la 
sfirșitul primei decade a lunii august, 
obținerea de noi succese în cinstea 
marii sărbători. întreprinderea minie
ră din Rimnicu-Vilcea a realizat 
planul producției marfă vindută și 
încasată in proporție de 105,5 la sută, 
C.E.I.L. Rimnicu-Vilcea — 101,5
la sută, întreprinderea municipală de 
industrie locală — 110,2 la sută, iar 
întreprinderea județeană de indus
trie locală din Horezu in proporție 
de 109,9 la sută. Cu importante de
pășiri se prezintă și colectivele de 
muncă ale unităților de construcții. 
Pînă la sfirșitul primei decade a lu
nii august, U.H.E.-Lotru a înregis
trat o depășire valorică ce totalizea
ză 4,3 milioane lei, șantierele de con
strucții de locuințe — 2,6 milioane lei, 
centrala electro-termică din Govora 
— 1,5 milioane lei, Fabrica de talpă 
și încălțăminte din cauciuc din Dră- 
gășani — 1,1 milioane lei.

VRANCEA. Desfășurind larg 
întrecerea socialistă în cinstea celei 
de-a 27-a aniversări a eliberării pa
triei noastre de sub jugul fascist, 
muncitorii, inginerii și tehnicienii din 
industria județului Vrancea au înde
plinit, la 16 august 1971, planul pro
ducției globale și marfă pe primele 8 
luni ale anului. Aceasta creează posi
bilitatea ca industria județului să pro
ducă suplimentar pînă la sfirșitul lu
nii o producție globală de peste 53 mi
lioane lei, o producție marfă de 95 mi
lioane lei și să livreze peste plan la 
export mărfuri in valoare de 10 mi
lioane lei valută.

Anunțînd acest succes printr-o te
legramă adresată Comitetului Central

> ■

îndeplinind planul și angajamentele in intrecere

Oamenii muncii
în aceste zile

înalta lor conștiință
9 9

patriotică, socialistă

complex, turnătoria, ma
gazia centrală de piese 
turnate, baza de șarjare 
— realizările „la zi" in- 
dicind că planul anual al 
constructorului a fost în
deplinit in proporție de 
90 la sută, depășirea in- 
sumind lucrări in valoare 
de peste 3 milioane lei.

— In ianuarie ne spu
neați că întregul colectiv 
s-a angajat să îndepli
nească planul anual in 
luna noiembrie — ne 
dresăm tovarășului Mir
cea Negruțiu, secretarul 
comitetului de partid. 
După stadiul actual al lu
crării, se pare că acest 
lucru este posibil chiar in 
luna octombrie.

— Obiectivul pe care ni 
l-am propus la recenta a- 
dunare generală este și 
mai îndrăzneț. Reanali- 
zindu-se toate posibilită
țile, hotărîrea colectivului 
este acum alta : planul a-

a-

nual să fie încheiat în 
luna septembrie. Convin
gerea mea este că, după 
eforturile care se depun, 
acest angajament 
perfect realizabil.

Cu privirea ațintită la 
brațul macaralei care ri
dică la 20 de metri che- 
soane pentru acoperișul 
halei turnătoriei, la mon- 
torii echipei lui ’
Corbu, cățărați 
păienjenișul de pane 
contravinturi. 
Ion Liebhart ne mărturi
sea că niciodată nu i-a 
fost dat să vadă atita elan 
și dăruire.

— Am început de ieri 
montajul acoperișului a- 
cestei hale de 10 000 de 
mp. Acum, in preajma 
marii sărbători, avem un 
singur gind : să terminăm 
de acoperit prima deschi
dere a halei nu la sfirși- 
tul lui septembrie, așa

este

Nicolae 
printre 

maistrul

al Partidului Comunist Român, tova
rășului Nicolae Ceaușescu, Comitetul 
județean de partid Vrancea sublinia
ză că aceste rezultate se datoresc 
eforturilor și priceperii oamenilor 
muncii din industrie, abnegației cu 
care muncesc, sub conducerea orga
nizațiilor de partid, pentru a da via
ță programului de dezvoltare a țării 
stabilit de Congresul al X-lea al par
tidului.

Oamenii muncii din județul Vran
cea, ,se spune in telegramă, au pri
mit cu satisfacție propunerile de mă
suri aprobate de Comitetul Executiv 
al Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român, expunerea făcută 
de dumneavoastră la consfătuirea de 
lucru a activului de partid din dome
niul ideologiei și al activității politice 
și cultural-educative. Ei văd in aceste 
măsuri grija deosebită pe care dum
neavoastră. fiu credincios al partidu
lui și statului nostru, o purtați formă
rii și dezvoltării conștiinței socia
liste a oamenilor muncii. Vă asigu
răm că ne vom perfecționa neîncetat 
munca pentru a fi din ce in ce mai 
folositori partidului și poporului, că 
vom milita cu toată fermitatea pen
tru ca in viitor să putem obține re
zultate și mai bune în toate dome
niile de activitate.

COVASNA. Colectivele de mun
că ale întreprinderilor de industrie 
locală din județul Covasna întîmpină 
cea de-a 27-a aniversare a eliberării 
patriei de sub jugul fascist cu în
semnate realizări. Oamenii muncii 
români și maghiari, înfrățiți în mun
că și idealuri, raportează cu satis
facție partidului depășirea tuturor 
angajamentelor luate în întrecerea 
socialistă pe anul 1971. Prin valorifi- 

cum prevăd graficele, ci 
chiar în această lună.

— Sintem hotăriți să 
depunem toate eforturile 
pentru a trece cu bine 
acest nou examen pe care 
ni l-am impus — a ținut 
să-l completeze macara
giul Victor Gheorghiu. 
Construind aici, simțim și 
noi că punem umărul la 
înălțarea uriașului edifi
ciu al țării — socialismul. 
Aceasta înseamnă buna
stare și fericire, obiectivul 
fundamental al întregii 
politici a partidului de 
dezvoltare și înflorire 
multilaterală a patriei.

...Și munca plină de 
elan a constructorilor din 
noua zonă industrială a 
Sibiului continuă în ace
lași ritm intens, robust.

Nicolae BRUJAN 
corespondentul 
„Scînteii"

carea superioară a rezervelor inter
ne, printr-o mai bună organizare a 
producției, planul pe 7 luni a fost 
realizat cu 10 zile înainte de termen, 
livrîndu-se beneficiarilor mari can
tități de produse peste plan, printre 
care 3,8 milioane litri apă minerală, 
mobilă în valoare de 1,7 milioane 
lei, articole de camping, produse ce
ramice și de fier forjat etc., in va
loare totală de peste 10 milioane lei. 
Este de remarcat că aceste succese 
în depășirea planului s-au obținut 
în condițiile reducerii prețului de 
cost, a consumurilor specifice de 
materii prime și materiale, benefici
ile planificate fiind depășite în pri
mele 7 luni ale anului cu 1 milion 
lei.

ARAD. întrecerea socialistă cu
noaște în aceste zile o intensitate 
deosebită în roate întreprinderile in
dustriale ale județului Arad. Uzir.a 
textilă „30 Decembrie" din Arad, 
care a înscris în bilanțul realizări
lor de pînă acum succese de presti
giu. Colectivul acestei unități s-a an
gajat ca pînă la 23 August să depă
șească nivelul planificat al produc
ției globale cu 4,2 milioane lei și să 
producă peste plan 130 000 metri pă- 
trați țesături tip bumbac. Astfel, la 
angajamentele inițiale au fost adău
gate cifre noi : încă două milioane 
lei la producția globală și 30 de tone 
materie primă economisită. Fabrica 
de conserve ..Refacerea" a realizat, 
peste sarcinile de plan, 336 tone 
pastă tomate, 8 tone conserve de le
gume și 92 tone must concentrat. 
Lucrătorii din cadrul secției de ca
riere și balastiere din Arad au ob
ținut peste prevederile planului 
2 500 tone piatră cioplită, 158 000 mc 
balast, 10 000 mc nisip și cantități 
însemnate de elemente din beton ar
mat și blocuri pentru telecomunica-

PRAHOVA. Acum, în preajma 
marii sărbători a eliberării patriei, tot 
mai multe colective din industria 
prahoveană își majorează angaja
mentele anuale inițiale. Astfel, la U- 
zina chimică din Valea Călugărească 
angajamentul colectivului de a rea
liza o producție marfă vindută și în
casată peste plan în valoare de 10 
milioane lei a fost sporit cu încă 6 
milioane, beneficiile cu încă 2 mi
lioane lei, iar economiile supli
mentare din reducerea prețului de 
cost cu 500 000 lei. Uzina mecanică 
„Poiana" din Cimpina și-a făcut și 
ea cunoscute suplimentările de an
gajamente : 4,5 milioane lei Ia pro
ducția globală ; concomitent, colecti
vul s-a angajat să economisească 400 
tone metal, în loc de 300 tone, cit se 
prevăzuse inițial.

La rîndul său, Uzina de utilaj chi
mic din Ploiești și-a dublat angaja
mentul inițial la producția marfă, a- 
jungîndu-se astfel la 18 milioane lei, 
iar la beneficii suplimentare angaja
mentul s-a ridicat de la 2 milioane 
la 10 milioane lei.

GALAȚI. Cea mai mare între
prindere de construcții și montaje 
siderurgice din țară, aflată pe plat
forma Combinatului de la Galați, în- 
țimpină ziua eliberării patriei de sub 
jugul fascist cu însemnate succese in 
muncă. Pe șantierul de dezvoltare a 
laminorului de tablă groasă, de pil
dă, lucrările sint in avans cu o lună 
față de termenele inițiale. Cu avan
suri între 10 și 30 de zile față de plan 
se lucrează și pe șantierele care con
cură la construcția uzinei cocso-chi- 
mice, a obiectivelor din cadrul sec
ției a doua de furnale, de la lami
norul Slebing și centrala electroter
mică.

DÎMBOVIȚA. Constructorii 
care dau viață unora dintre cele mai 
moderne obiective ale țării — uzina 
de strunguri și cea de oțeluri inalt 
aliate, de pe platforma industrială 
Tîrgoviște-sud, intimpină ziua de 23 
August cu frumoase realizări în 
muncă. Ei au depășit substanțial 
prevederile planului la zi, numeroa
se lucrări — îndeosebi cele de con
strucție metalică — aflîndu-se în a- 
vans față de grafic. Sporul produc
ției globale cu care acest harnic co
lectiv cinstește măreața sărbătoare 
se ridică la peste 5 milioane lei. La 

rindul lor, constructorii dc pe șan
tierul „Romlux" — modernă fabrică 
pentru corpuri de iluminat — au în
deplinit angajamentele anuale in 
proporție de 80 la sută.

OLT. In primele șapte luni alo 
anului curent, colectivele de munci
tori, ingineri și tehnicieni din unită
țile industriale ale județului Olt au 
obținut succese remarcabile. Planul 
producției-marfă. de pildă, a fost re
alizat in proporție de 102 la sută. De 
la începutul anului și pînă in pre
zent rezultate deosebite în întrece
rea socialistă au obținut Uzina de 
aluminiu, întreprinderea de morărit 
și panificație Slatina, precum și 
Schela de extracție Ciurești.

Pentru aluminiștii din Slatina res
pectarea cuvintului dat este o ches
tiune de onoare. Aici, la uzina de a- 
luminiu, angajamentele luate în în
trecerea socialistă se realizează și se 
depășesc lună de lună, zi de zi. Co
lectivul' de muncă de aici s-a angajat 
ca in acest an să livreze însemnate 
cantități de aluminiu și aliaje 
din aluminiu peste plan. Ca ur
mare a bunei organizări a mun
cii, a folosirii eficiente a spațiilor de 
producție, a utilizării la parametrii 
proiectați a utilajelor, angajamentul 
anual luat in întrecerea socialistă a 
fost realizat. De altfel, bilanțul în
cheiat după primele 7 luni de activi
tate este deosebit de fructuos : 1240 
tone de aluminiu și aliaje din alumi
niu produse peste plan ; depășirea 
valorii producției globale planificate 
cu 23 800 000 lei ; crearea in aceeași 
perioadă a 10 noi tipuri de produse. 
Și in primele zile ale lunii august 
realizările au continuat în același 
ritm. Pină acum s-au fabricat deja 
peste plan mai mult de 50 tone de 
aluminiu și aliaje din aluminiu. In 
cinstea zilei de 23 August, colectivul 
de muncitori, tehnicieni și ingineri 
de la Uzina de aluminiu Slatina s-a 
angajat să producă în plus alte 150 
de tone de aluminiu și aliaje din 
aluminiu.

BOTOȘANI. In aceste zile pre
mergătoare sărbătoririi celei de-a 
27-a aniversări a eliberării patriei, 
oamenii muncii din unitățile indus
triale ale județului Botoșani înscriu 
în graficele întrecerii socialiste noi 
și importante realizări în producție. 
Ieri, 16 august, ei au consemnat in- 
deplinirea cu 15 zile mai devreme a 
planului producției globale industri
ale pe primele 8 luni din acest an. 
Este un eveniment deosebit ce atestă 
priceperea colectivelor de muncă, 
spiritul de inițiativă, hotărîrea de a 
munci și înfăptui exemplar sarcinile 
de plan și angajamentele asumate in 
întrecerea socialistă. Potrivit calcu
lelor preliminare, pînă la finele lu
nii august se va realiza o producție 
globală industrială suplimentară de 
68,9 milioane lei, ceea ce reprezintă 
o depășire de 9,2 la sută a planului. 
Se vor produce în plus 27 tone fire, 
confecții în valoare de 3.6 milioane 
lei, 11 379 tone zahăr, mobilă în va
loare de 1.2 milioane lei, 1,5 milioa
ne bucăți cărămizi, 771 tone nisip în
nobilat, piese de schimb pentru trac
toare și mașini agricole in valoare 
de 16 milioane Iei, 1414 tone făină, 40 
tone unt etc.

MARAMUREȘ. cadrul 
țiunilor organizate in cinstea marii 
sărbători de la 23 August, peste 
55 000 de uteciști din Maramureș, 
organizați in 74 de șantiere locale, 
au executat în acest an lucrări in 
valoare de 14 milioane lei, re- 
prezentînd peste 70 la sută din anga
jamentul anual. Pină în prezent, au 
fost impădurite peste 70 hectare, 
au fost irigate 63 de hectare, s-au 
colectat peste 5 300 tone de metale, 
au fost curățate 6 000 de hectare 
de pășuni și s-au plantat peste 
4 000 de pomi.

In cinstea apropiatei sărbători, 
tinerii și-au suplimentat angaja
mentele anuale cu 20 la sută.

TIMIȘ. Colectivele întreprinde
rilor de încălțăminte din județul Ti
miș anunță că toate angajamentele 
luate în cinstea aniversării eliberă
rii patriei au fost îndeplinite și de
pășite. Cele patru fabrici de încăl
țăminte din Timișoara și Jimbolia 
au dat pină acum, in plus, o pro
ducție marfă în valoare de 7,5 mili
oane lei — de 2,5 ori mai mult 
decit prevedea angajamentul inițial. 
In același timp, colecțiile de încăl
țăminte realizate de industria 
ușoară timișeană s-au îmbogățit cu 
peste 40 de modele noi.

CARAȘ-SEVERIN. colectivei, 
de muncă din industria județului 
Caraș-Severin înscriu in aceste zila 
pe graficul întrecerii socialiste noi 
și importante succese în producție. 
In primele 7 luni ale anului, aici 
s-a înregistrat o depășire de peste 
130 milioane Iei la producția globală 
și dc 155 milioane lei la producția 
marfă, ceea ce reprezintă aproape 
80 la sută din angajamentul anual. 
In această perioadă, industria jude
țului a livrat, peste plan, economie! 
naționale 1 452 tone cocs metalurgic, 
9 000 tone de fontă, 5 500 tone oțel. 
13121 tone de laminate finite, 2 522 
tone cărbune, 4 motoare Diesel de 
1 200 c.p., utilaje pentru industria 
metalurgică in valoare de 2,8 mili
oane lei, 1 248 m.c. cherestea și al
tele.

Hotăriți să întîmpine sărbătorirea 
zilei de 23 August prin rezultate cit 
mai bune în producție, muncitorii, 
inginerii și tehnicienii din industria 
județului și-au sporit substanțial e- 
forturile. Astfel, in prima decadă a 
lunii august s-a obținut o producție 
suplimentară de 1 541 tone de fontă, 
336 tone de oțel, utilaje pentru in
dustria metalurgică in valoare de 
1.1 milioane lei, utilaje pentru in
dustria chimică in valoare de 187 000 
lei. precum și însemnate cantități de 
cocs, laminate, motoare Diesel, po
duri rulante și cărbune.

Toate aceste sporuri au fost reali
zate in cea mai mare parte pe scama 
creșterii productivității muncii, indi
cator care a fost depășit cu 1,8 la 
sută.
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: ..Pentru patria noastră. 

‘ " ........... In fața
1 i-am văzut, nu de 
contingentului 1971. Ros- 
sigură. nu fără o undă 

legea supremă a vieții os- 
Jurâmlntul militar. Se anga- 
evină luptători dirji, cinstiți, 
disciplinați și vigilenți. Se

să păzească cu grijă avutul

ai auzi, poate, 
Patru ostași, pa- 

metalică : inimile 
echipajului : sint

complex» 
obținute au 

. __ temelie posibilă :
înalta conștiință rcx oluționarA a militari
lor. reflectată în înțelegerea profundă a 
îndatoririi supreme, apărarea patriei. în 
realizarea acestui deziderat un sprijin 
deosebit de prețios l-am primit de la 
organizația de partid.

Mi-au venit in minte imagini din timpul 
ultimei aplicații tactice la care am asistat 
și unde efectivul regimentului de sub co

autorului meu, alături de 
participante, și-a qpzvA- 

lacității și energiilor 
fileu se declanșase 
Infanterie, tancuri, a 
ant aerian acționau înti 
jtarc. în timp ce stat 
u datele, optimizau de 
j acțiunile. Impresiile cu- 
ilej imi vor rămîne mult 
In memorie. Rețin, printre 

mărturisirea generalului de armată 
In rezervă Constantin Vasillu-Rășcanu, 
unul dintre inxritații care participau la 
aplicație : „Ca ostas mai vîrstnic încerc 
o satisfacție deosebită văzînd cum acțio
nează militarii noștri. O armată modernă, 
înzestrată cu tehnică de luptă modernă, 
susținută de o gindire militară modernă. 
Armata română e astăzi o sinteză a 
«cea ce ne-am dorit și dorim să fie ca„.". 

în tot ceea ce ni s-a oferit in acel 
uriaș amfiteatru montan vedeam, în pri
mul rind, omul, ostașul, dezvăluindu-și 
virtuțile, probind înalta sa conștiință, dis
ciplina, nivelul său de înțelegere a sim
bolurilor înscrisului cu litere de aur de pe 
drapelul de lup.? .
Republica Socialistă România !“ 
aceluiași drapel i-am văzut, nu 
mult, pe ost 
teau cu voc 
de emoție, ’

jau să 
curajoși, 
angajau _ ,r___ ________  - ___
militar și obștesc. în front, intr-o alini
ere perfectă, ostașii contingentului mai 
vechi ii priveau cu încredere. Ei înșiși 
au trăit acest moment solemn, după 
care au început să-l .traducă în fapt cu 
fiecare zi petrecută în marea școală a 
educației — armata. Nivelul de înțele
gere a devenii posibil datorită spiritului 
de partid existent in armată, acel ax al 
răspunderii despre care-mi vorbea coman
dantul de regiment.

...Un cronometru indică două minute. 
De la pupitrul de comandă șeful poligo
nului acționează asupra unul buton. Trei 
tancuri „inamice" — țintele — țîșnesc Ia 
contraatac. Vocea comandantului de com- 
panic. a căpitanului Mihai Roșu, sună 
metalic : ..La posturi !...". Dacă ți-ai lipi 
în acest moment timpla de blindajul rece 
al turelei și ai putea distinge, dincolo de 
zgomotul motorului, ‘ 
inimile echipajului, 
tru tineri in carcasa 
lor formează inima ........ 
gata să susțină proba de foc a unul 
examen dificil. Și, alături de acest echi
paj, altul și altul. întreaga companie. Ba
talionul. ^Inamicul" ajunge la poziția idea
lă pentru a fi izbit și nimicit De la pupi
trul de comandă se aude aprobarea : înce
pe tragerea ! Aceeași voce de metal co
mandă : inaintareee Tancurile trag din 
opriri scurte Poligonul fierbe ca un cazan 
încins. Pe tabloul de comandă vibrează 
ace indicatoare, se aprind beculețe. După 
trei minute se așterne o liniște nefirească. 
O dată cu ecoul care se stinge sosește și 
rezultatul : tancul din dreapta — foarte 
bine, tancul din centru — foarte bine, tan
cul din stingă — bine. Urmează al doilea 
pluton. Al treilea. Calificativul companiei 
căpitanului Roșu : foarte bine. Al celor
lalte companii, la fel. Locotenent-colone- 
lul Grigore Grebenișan, comandantul ba
talionului, se îndreaptă spre subordonații 
săi pentru a-i felicita. Un „foarte bine" 
smuls la o asemenea probă nu stă la în- 
demina oricui. Doar trei minute a durat 
proba de foc. Trei minute, pentru a obține 
calificativul maxim. Și pentru aceste trei 
minute s-a muncit săptămîni, luni întregi. 
Toți tanchiștii au trecut prin tripticul an
trenamentelor. în sala focului, pentru a 
învăța intr-o succesiune logică, după 
prescripțiuni algoritmice, tot ceea ce era 
necesar despre armament. în poligonul 
automatizat redus — antrenamente perse
verente pentru obținerea preciziei, sincro
nizării vi tezei. în poligonul automatizat 
real — familiarizarea cu terenul, cu con
dițiile in care se desfășoară tragerea.

Locotenent-colonelul Grebenișan e, in
tr-un fel. deprins cu rezultate valoroase. 
Cu ani in urmă — tot in fruntea batalio
nului - subunitatea i-a fost apreciata 
printre cele mai bune pe forțele armate. 
Au urmat rezultate similare. Pină cind a 
început sâ-și facă loc automulțumirea. și 
dp-aici pină la suficiență, pină la impre; 
sia că ceea ce știm astăzi e valabil și 
d° ajuns și pentru miine, n-a fost aecit 
un pas. Un fel de rugină s-a nșlemut 
neste strălucirea faimei dobindite. Și ast- 
fel Ia un bilanț, șeful eșalonului superior, 
in loc de felicitări i-a adresat reproșuri. 
Tn urma lor. comandantul de batalion a 
desprins concluzia firească : otițeral co
munist, comandantul e, in același timp, șt 
activist politic. El este dator să știe ca 
pregătirea militară este un proces de con
tinuă evoluție, supus unei legi implaca
bile potrivit căreia ceea ce știi sâ faci 
astăzi nu e de ajuns pentru ceea ce ți se 
va cere să faci miine. Pe lingă măsurile 
care se impuneau a fi întreprinse 
de el, în calitate de comandant, comu
nistul’Grebenișan a cerut și sprijinul or
ganizației de partid pentru a determina 
pe fiecare să-și reconsidere critic efor
turile și eficiența în instruire. Exigența 
ți intransigența comuniștilor s-au mani
festat ferm în viața unității. Și, dacă 
recent, in urma unui exercițiu tactic 
complex, in care batalionul de tancuri 
comandat de locotenent-colonelul Grebe
nișan a trebuit să rezolve șapte mo
mente dificile, reprezentantul eșalonului 
superior, de obicei zgircit in elogii, a ex
clamat : „Nu găsim calificativ pentru acest 
batalion. Foarte bine e puțin..." meritul 
e, în primul rind, al comuniștilor.

_.O nouă manevră și aparatul urcă ca 
un bolid. 10 000... 12 000... 14 000. Un fel de 
ceață albastră i se așterne in fața cabinei. 
Privirea se fixează ca un magnet pe apa
ratele de bord. Indicațiile sint cele scon-

Urcfi normal. SI totuși Impresia că 
ft pe spate nu cedează. Dimpotrivă, 
npliflcă. Locolcnent-colonelul Gheor- 

ghe SLAnicA a mal trecut, nu de puține 
senzațiilor false. Tn regi- 

I cind zbura In condiții 
grele, la spargerile de 

intilnit do cîleva ori cu această 
tată morganA a înălțimilor. Do flecare 
dată s-a descurcat normal. încrederea de
plină In indicațiile aparatelor dc bord, în 
competența șl simțul de răspundere al 
tehnicienilor care au pregătit axionul, l-a 
ajutat să invingă efectul senzațiilor false.

Acum însă supersonicul pe care zboară 
i s-a încredințat pentru încercare. Abia 
a ieșit din reparația executată in uzină. 
Dar dacă... Nu-și duce gindul pînâ la 
capăt. Controlează din nou vibrarea in
dicatoarelor pe tabloul de bord. Ceața 
albastră persistă. Acționează asupra man
șei și bolidul argintiu începe să coboare, 
încă o manevră. Și incă una. Senzația că 
zboară pe spate il părăsește brusc, în 
timp ce o sudoare abundentă iși face sim
țită prezența pe lingă marginile căștii de 
zbor. începe din nou să urce. Avionul de
senează pe cer acrobații de înaltă clasă. 
Pină cind nu verifică întreaga gamă a 
parametrilor aparatului nu renunță. în
cordarea continuă il obosește. Simte că I 
s-au umezit și palmele. Ultima manevră 
il apropie de pistă. După aterizare se în
dreaptă spre colectivul de ingineri și teh
nicieni care au pregătit avionul pentru 
zbor, toți comuniști ca și el, exprimin- 
du-le mulțumirea prin două cuvinte la
conice : funcționează ireproșabil ! De-a- 
cum, avionul recepționat de el va lua 
drumul spre un regiment. Poate că unul 
dintre cei planificați să zboare cu el va fi 
dintre foștii săi elevi. Sau dintre tinerii 
locotenenți. Oricine se va urca la bordul 
avionului recepționat astăzi poate fi con
vins că, într-adevăr, funcționează irepro
șabil.

— ... Cum vi se pare munca de secre
tar al comitetului de partid ?

— Grea și frumoasă. încărcată de răs

punderi complexe, o muncă de concepție, 
operativă, umană. Nu-ți dă nici un mo
ment răgaz pentru expectativă. Exigență 
și autoexigență continuă. Mal cu seamă 
In prezent In atmosfera efervescentă, ge
nerată de recentele documente de partid, 
sarcinile noastre privind educația comu- 
niriă a membrilor do partid, a tuturor 
militarilor avi sporit, activitatea comitetu
lui de partid devine mai bogată, mal plină 
de sens, mai profundă. Unitatea noastră 
a obținut în ultimii ani rezultate bune șl 
foarte bune, evidențiate la instrucția de 
specialitate, la trageri, în aplicații, pe 

timpul Inspecțiilor. Nu . putem coborî sub 
nivelul atins. Dimpotrivă.

Ofițerul care-mi vorbea despre exigență 
și autoexigență, locotenentul Eugen Cim- 
pan e, poate, cel mai tinăr secretar al 
unui comitet de partid pe unitate. Tinere
țea nu-1 împiedică să fie competent, apre
ciat, respectat.

— Unde-mi lipsește experiența sînt 
ajutat de ceilalți membri ai comitetului 
și, împreună, alcătuim un organ de partid 
in măsură să răspundă sarcinilor com
plexe pe care le avem în procesul de edu
cație comunistă, de modelare atentă a 
conștiinței celor care alcătuiesc unitatea 
noastră. In ceea ce mă privește, socot că 
autoritatea, prestigiul nu se pot căpăta 
și menține prin ajutor, să-i zicem „din 
afară" Sint adeptul principiului potrivit 
căruia : ceea ce-ți lipsește împrumută, in 
primul rind, de la tine însuți I Și asta 
poți s-o faci confruntindu-te permanent 
cu viața, cu problemele noi pe care ți le 
ridică : confruntindu-te și reușind să-ți 
descoperi puțin cite puțin, personalitatea, 
vocația.

Probleme noi s-au ivit in unitate. Și 
nu puține. Ele au cerut in rezolvarea lor 
spirit de partid, intervenții, uneori teme
rare, competență, inițiativă, tact. Pe lingă 
aspectele esențiale ale muncii sale, tînărul 
secretar a găsit și găsește timp și pentru 
a interveni in unele situații mai „parti
culare"

Un caz. Cind a fost încorporat, Nicolae

Martlnescu avea o concepție deformată 
despre Îndatoririle sale sociale și cetățe
nești. Locotenentul Clmpan, doar cu 
mai vlrstnlc decit recrutul, a stat 
do vorbă cu el. Și-a dat scama că 
tlnrscu aro un fond sufletesc bun, 
anturajul pe care l-a avut

puțin 
atent 
Mar- 

Snsft 
după 

♦erminnroa liceului l-a influențat negn- 
rezerve in ce privește 
Martinescu să devină 

ostaș do nădejde,

tiv. Unii aveau 
posibilitatea ca 
in scurt timp un . T __  . .
sft-șl asimileze cunoștințele și deprinderile 
cu seriozitatea șl profunzimea manifesta
te de ceilalțL Secretarul comitetului de

partid a descoperit acel resort Interior 
care să-l ajute pe Martinescu să partici
pe mai responsabil la făurirea propriului 
său caracter. Rezultatul : Nicolae Marti
nescu este, în prezent, sergent, apreciat 
ca cel mai bun comandant de tun din 
unitate.

...„Punctul fix" și trecerea prin „poarta 
invizibilă" îi atrag maiorului Vasile Cu- 
viurcanu, după terminarea exercițiilor, fe
licitări din partea comandantului și a 
colegilor. Un examen de virtuozitate ae
ronautică, trecut cu succes, pe tipul de 
elicopter pe care zboară In prezent. Dacă 
o fotografie ar fi surprins coborirea din 
cabină a echipajului, declarat recent 
„subunitate de frunte", ar fi meritat să 
fie expediată familiei Sonoc, in comuna 
Ilia, județul Hunedoara. Ar fi ajuns la 
citva timp după împlinirea unui an de 
cind Ioana Sonoc a fost salvată de echipa
jul elicopterului comandat de Cuciureanu. 
Atunci, pilotul a trebuit să realizeze cel 
mai dificil „punct fix" din cariera sa de 
zburător. Un „punct fix" care se refuza 
oricărei definiții înscrise in regulamentul 
de zbor. Și totuși el a fost realizat. Aco
lo. în văzduhul care fierbea, plumburiu. 
Deasupra Bretei Mureșene. în vecinătatea 
pereților șubreziți ai locuinței unde o fe
meie se zbătea in chinurile nașterii...

„Eugenia, vlăstarul de viață răsărit în 
viitoarea apelor la 16 mai 1970, ora 17,30, 
licărește vesel in căminul nostru și ne 
luminează zilele...".

Rinduri simple dinlr-o scrisoare venită 
de pe meleaguri hunedorene, însoțite de 
o fotografie ce înfățișează o femeie tină- 
ră care și-a regăsit surisul, alături de o 
fetiță ce nu și l-a pierdut. Drumul lor 
in viață trece șl prin palmele bătătorite 
de manșa elicopterului ale pilotului comu
nist, alo maiorului Vasile Cucfurcanu...

La coi peste 60 de ani ai săi, colonelul 
!n rezervă loan Ilie nu concepe viața fără 
muncă îl ascultam, nu de mult, in timp 
ce-mi povestea crimpeie din viața sa. Și-a 
Început ucenicia in 1927. A lucrat la fos
tele Întreprinderi ploieștcne Vega, 

cordia. Botezul participării la mișcarea 
grevistă și l-a făcut la virsta de 18 ani, 
in zilele lui februarie 1932. De-atunci, de 
fapt, a început și activitatea sa revoluțio
nară. 23 august 1944 il găsește în închisoa
re, condamnat la 20 de ani temniță pentru 
sabotarea mașinii de război hitleriste. Se 
reîntoarce, in zilele de foc ale insurecției, 
pe Valea Prahovei, cu sarcina de partid 
de a contribui la repunerea cit mai grab
nică în stare de funcționare a întreprinde
rii ,,Concordia", pentru sprijinirea fron
tului antihitlerist. Comunistul loan Ilie 
și-a făcut din plin datoria. Cu aceeași ho- 
tărire și abnegație, dovedite în anii ile
galității, atunci cind pornea la îndeplini
rea unei misiuni încredințate de partid, 
avind, după cum spune : „într-un buzunar 
al salopetei pușcăria și-n celălalt sentința 
capitală"...

— M-am despărțit cu greu de uzina „1 
Mai" atunci cind mi s-a încredințat no
bila misiune de a deveni cadru al arma
tei populare. îndrăgostit de meseria mea, 
de colectivul de muncă din fabrică, ală
turi de care îmi desfășurasem activitatea 
in anii cei mai grei de luptă revoluționa
ră. o parte de suflet îmi rămăsese acolo, 
printre oamenii care făureau uzinei, după 
naționalizare, adevărata înflorire. în ace
lași timp, îmi dădeam seama că a fi co
munist in armată, ostaș al mărețului 
partid care constituie inima fierbinte a 
țării, e o marc cinste și o înaltă răspun
dere partinică în indcplinirca datoriei față 

repere 
Dracu- 

Bilea

de popor. Ml-am desfășurat activitatea în 
armată pină la pensionare, apoi am rein
trat In producție. A ti ta timp cit mal am 
incă energie sa depun o muncă utilă so
cietății, trebuie să fac acest lucru. Așa îmi 
dictează conștiința mea de comunist. Tre
buie să-mi îndeplinesc menirea pină la 
capăt.

Cu gindul la reflecția colonelului în re
zervă Iile revăd pe ecranul amintirii cîțl- 
va dintre ostașii comuniști pe care i-am 
intilnit pe șantierele naționale. împle
tind admirabil activitatea de instruire cu 
îndeplinirea exemplară a obiectivelor 
prevăzute în cadrul planurilor de lucru.

— Noi le asigurăm, neîntrerupt, fronturi 
de lucru, Iar el iși onorează sarcinile de 
plan prlntr-o îndeplinire și depășire rit
mică — remarcă Inginerul Ghcorglie Co
coș, directorul general al grupului de șan
tiere Lotru. Detașamentele militarilor 
funcționează ca un organism perfect, da
torită disciplinei caro caracterizează arma
ta și spiritului organizatoric al ofițerilor, 
al comandanților și activiștilor de partid 
cu care păstrăm o strinsâ legătură și cu 
care colaborăm ireproșabil.

Unul dintre comandanții Ia care se re
feră inginerul Cocoș este maiorul NIcoIao 
IJngureanu, iar dintre activiștii de partid, 
locotenent-colonclul Petre Iosif. în sub 
ordinea maiorului Ungureanu se află 
detașamentul de la Ciungei. Militarii 
de-aici continuă cu însuflețire activitatea 
detașamentelor de constructori dinaintea 
lor, contribuind la „amenajarea" imensei 
hale a viitoarei uzine. Sub ochii lor, aco
lo, în inima muntelui, într-o cupolă tăiată 
în cremene, de dimensiunea sălii sportu
rilor din Floreasca, se montează prima 
turbină, unul din marile diamante de lu
mină, care vor furniza sistemului ener
getic național o nouă capacitate de 500 
MW. într-un zgomot asurzitor pikhamere- 
le sfredelesc piatra dură, aparatele de su
dură Înfrățesc oțelul, uriașele macaralc- 
pod transportă piese, materiale... Ostașii, 
alături de ceilalți constructori, dau di
mensiuni impresionante importantului o- 
biectiv hidroenergetic, născut sub teme
lii de străveche Tară a Lytirei, obiectiv 
din insuflețitorul program de făurire a 
societății socialiste multilateral dezvoltate 
elaborat de Congresul al X-Iea al parti
dului nostru. Printre ostașii care contri
buie la captarea energiilor Lotrului, s* 
află și comuniștii Ion Bucureanu și Mihai 
Tamba. Avind pe epolet gradul de frun
taș și pe veston insignele „militar de frun
te" și „specialist de clasă", ei înțeleg că 
orele petrecute zilnic în subteranele hidro
centralei au o densitate aparte, iar lucrările 
efectuate, absolut toate, trebuie să poarte 
amprenta celei mai înalte calități. împre
ună cu ceilalți militari, comuniști și fără 
de partid, infruntind cu dirzenie condiții 
dificile, in umezeală, abur, zgomot asur
zitor, lumină artificială, aer de subteran, 
au contribuit la depășirea, aproape la 
dublarea, planului valoric pe luna recent 
încheiată. Acolo, la Ciunget-uzină, la Voi- 
neasa, la baraj, la castelul de echilibru, 
la Rudăreasa — pe traseul celor peste 
3 000 de kilometri de drumuri ale grupului 
de șantiere — executînd excavații, beto- 
nări la suprafață și în subteran, anroca- 
mente, lucrări de drumuri, finisaje, mili
tarii iși onorează schimbul de onoare prin 
energie tinerească, maturitate, disciplină, 
înaltă conștiință comunistă, înscriindu-și 
cadența în cronica operei monumentale ce 
capătă un tot mai pronunțat contur. în a- 
ceeași cronică unde, înaintea lor, au sem
nat cu calitatea de comunist maiorul Aron 
Vlădoni, căpitanul Aurel Petrașcu. locote
nentul Vlad Petre, sergentul-major Vasile 
Sava, sergenții Dumitru Postolac, Grigore 
Munteanu, Petru Gali, caporalul Ion Vin- 
tilă și mulți alții. Poate că, citind aceste 
rinduri, Damian Gheorghiu, pregătindu-se 
să reia cursurile anului trei ale Facultății 
de construcții hidrotehnice din Iași, își a- 
mintește de ultima noapte dinaintea trece
rii în rezervă cind el și colegii săi au exe
cutat un volum impresionant de lucrări, 
ștafetă demnă pentru noile detașamente. 
Ostași pe frontul bătăliei de la Lotru! 
Au venit aici, majoritatea dintre ei pur- 
tind însemnele de militar de frunte și 
specialist de clasă. Vor pleca și cu în
semnele de ctitori ai unei cetăți de lu
mină.

...Printre cei aproape 600 ofițeri, subofi
țeri, maiștri militari, ostași in termen și 
salariați civili cărora Consiliul de Stat al 
Republicii Socialiste România le-a confe
rit la mijlocul lunii iunie medalia „A 50-a 
aniversare a Partidului Comunist Român" 
și Medalia Muncii se află și căpitanul 
inginer Marin Stamen. Abia terminase fa
cultatea din cadrul Academiei militare. Se 
afla încă în concediu de odihnă cind a 
fost chemat de eșalonul superior și i s-a 
propus să participe, împreună cu alți co
legi de serviciu, la realizarea „Transfăgă- 
rășanului". Fără să ezite, ofițerul comu
nist Stamen a acceptat. „Voi lucra exact 
in meseria mea, și asta îmi dă satisfac
ție", remarca atunci. Și într-adevăr con
strucția celui mai temerar drum din cite 
s-au cunoscut vreodată pe meleagurile 
noastre, arcuit peste crestele Făgărașului, 
i-a oferit posibilitatea să-și valorifice pri
ceperea și îndrăzneala. Experiența unui 
stagiu efectuat pe șantierele de la Lotru, 
de la podul de peste Dunăre, de la extin
derea portului Constanța, de la Porțile 
de Fier s-a dovedit un ghid excelent în 
activitatea dinamică, desfășurată pentru 
edificarea acelei opere de artă arhitectu
rală și inginerească, unică în felul ei, în
credințată de partid, armatei. Aici căpita
nul inginer Stamen, căpitanul Emeric Șo- 
ver, activist de partid, locotenentul 
Gheorghe Stanciu, colonelul Nicolae Ma- 
zilu și mulți alți ofițeri comuniști și-au 
demonstrat competența ostășească și civi
că, puterea de dăruire, înaltul simț de 
răspundere, partinitatea. Avind în sub
ordine militari temeinic instruiți, curajoși, 
cu spirit de inițiativă și moral ridicat, co
mandanții au realizat obiectivele pro
puse, și-au îndeplinit misiunea încredin
țată de partid, de conducerea armatei. 
Nu-1 vor uita constructorii „Transfăgără- 
șanului" pe soldatul Constantin Defta, 
unul dintre buldozeriștii care, se spune, 
„a văzut de mal multe ori moartea" con- 
ducindu-și mașina greoaie prin locuri căl
cate cindva doar de caprele negre. Viața 
aspră, deosebit de bogată in fapte teme
rare, uneori dramatice, a ostașilor din 
garnizoana instalată în munți, le-a oferit 
celor care au trăit-o și satisfacții deose
bite. La început, muntele s-a dovedit ex
trem de neprimitor. Se împotrivea arun- 
cind avalanșe de stînci, grindină, viscole, 
ploi intermitente. Numele unor 
printre care Piatra Albă, Piatra 
lui, Glăjăria, întreaga zonă dintre 
și Cascadă, vor rămîne multă vreme în 
memoria celor care au jalonat drumul. 
Se spune că atunci cind primul turism 
și-a făcut apariția lîngă cabana Bîlea os
tașii l-au întimpinat cu urale, ca o por
nire la atac. O victorie dintre cele multe 
înscrise de ostași pe șantierele naționale 
ale țării ; la Lotru, Porțile de Fier, Ro- 
gojelu. Govora, Pitești, Galați, la lucrările 
de irigații în Bărăgan, ca pretutindeni 
unde partidul le-a încredințat sarcini de 
constructor. Ei și-au făcut și iși fac 
cu cinste datoria, îndeplinind astfel voca
ția complexă a armatei României socialis
te — de apărătoare a cuceririlor poporului 
și de constructoare a viitorului patriei.

★
Comuniști în ipostaze diferite. Oameni 

in uniformă ale căror fapte exprimă ne
țărmurita dragoste de țară, atașamentul 
fierbinte față de partid, voință, abnegație, 
putere de dăruire. Dar asemenea fapte 
exprimă și o înaltă conștiință dezvoltată 
prin activitatea metodică a organelor și 
organizațiilor de partid. Exemple oferite 
oriunde in mediul ostășesc, de orice colec
tiv de militari ai armatei noastre în mij
locul căruia muncește și trăiește comu
nistul ca om înaintat, ca exemplu și în
demn.

Locotenent-colonel 
Adrian MIERIUȘCA
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Editorul comunist
un activist de partid 
in domeniul culturii!

La adunarea generală a comuniști
lor df la EDITURA ..MINERVA**, 
punctul central al dezbaterilor l-a 
constituit analiza profundă, plină de 
răspundere a îndatoririi fundamenta
le a editorului.

Ce trebuie publicat ? Cum facem 
«elecția ? lată întrebări la care par
ticipants! la discuție — avînd drept 
permanent punct de referință recen
tul program de acțiune in domeniul 
muncii politico-ideologice și cultural- 
educative de masă adoptat de Comite
tul Executiv al C.C. al P.C.R., pe 
baza propunerilor prezentate de to
varășul Nicolae Ceaușescu — s-au 
străduit să ofere răspunsuri argu
mentate. izvorî te din experiența acti
vității proprii. Punctul in care s-au 
intilnit toate intervențiile din adu
nare a fost tocmai acesta — definirea 
cu exactitate a misiunii editorului 
comunist : punerea in circulație a 
unor opere fundamentale pentru 
istoria literaturii și culturii româ
nești.

— Gestul editorial este un gest de 
opțiune politică — afirma Nicolae 
Teică, secretarul organizației de 
bază. Prin volumele ce le oferim mi
lioanelor de cititori avem înalta în
datorire de a promova o politică cul
turală socialistă.

în acest context s-au trecut în re
vistă succesele înregistrate de editu
ră, amintindu-se diversele lucrări din 
colecția „Scriitori români", seriile 
..Universitas", „Confluențe", „Retros
pective lirice", edițiile de autor ele. 
S-au amintit, de asemenea, seriile de 
mare tiraj ale ..Bibliotecii pentru toți" 
(ea a înregistrat de curînd 50 de mi
lioane de exemplare difuzate) care 
au promovat o literatură valoroasă, 
culmi ale creației românești și uni
versale, contribuind la răspindirea 
lor in rindul celui mai larg public. 
Concepția lucidă asupra rolului și mi
siunii colecției, aparatul critic obli
gatoriu. au făcut din „Biblioteca pen
tru toți*1 una din cele mai prețuite co
lecții, argument zdrobitor contra ce
lor care condiționau succesele de pu
blic de tipărirea unei literaturi a bru
talității, a erotismului excesiv.

Semnificativ este faptul ca direcția 
generală a discuțiilor a constituit-o
— pe fundalul trecerii in revistă a 
rezultatelor de prestigiu — analiza 
critică a unui larg evantai de proble
me ale vieții din editură, probleme 
care nu întotdeauna și-au găsit o re
zolvare mulțumitoare. In acest sens, 
apreciem insistența cu care a revenit 
in cuvintul aproape al fiecărui vorbi
tor mult dezbătută chestiune a con
ținutului planurilor editoriale, din 
perspectiva valorii lor educativ-for- 
mative.

— Deși avem un plan editorial de 
perspectivă, care ne permite să cu
noaștem cu precizie, de acum, prin
cipalele direcții ale activității noas
tre m următorii cinci ani — afirma 
Z. Ornea, șeful lectoratului de istorie 
literară și folcloristică — trebuie să 
recunoaștem că în el nu au fost in
cluse acele lucrări care pot lua ati
tudine. de pe poziția înaintată a este
ticii marxist-leniniste, față de anu
mite fenomene din mișcarea de idei 
a culturii române de-a lungul exis
tenței sale atit de bogate. Volumele 
la care mă refer, ar avea menirea sâ 
afirme pregnant un punct de vedere 
științific, explicând largului public 
esența fenomenului literar cu argu
mente ideologice, politice, adică in 
ultimă instanță, cu adevărat științi
fice. Abia in ultima perioadă, ca ur
mare a aprofundării responsabile a 
indicațiilor cuprinse in cuvintarea 
secretarului general al partidului, am 
inclus in planurile editoriale și ase
menea lucrări intre care amintesc : 
..Iraționalismul in cultura româneas
că interbelică", ..Gindirismul", „Trăi
rismul" etc.

Concesiile editoriale pe care, 
Ir. alcătuirea sumarelor unor lucrâri, 
redactorii editurii ..Minerva" sint 
conștienți că le-au făcut (este vorba 
îndeobște de includerea în seriile de 
opere complete a unor texte nere
prezentative pentru autorul respectiv, 
ilustrând orientările trecătoare ale u- 
nora dintre scriitorii noștri clasici că
tre unele sau altele din curentele e- 
pocii) au fost explicate și prin insis
tența cu care o parte a criticii litera
re a construit — cu diverse prilejuri
— veritabile eșafodaje de elogii pen
tru a susține o serie de lucrări incom
patibile cu concepția noastră mate
rialistă despre lume și viață. Rele
vi nd cu îndreptățire acest aspect, 
vorbitorii s-au referit insă mai pu
țințin la poziția critică ofensivă, 
la atitudinea publică față de ori- 

denaturări și exagerări pe 
care, ei, primii, ar fi trebuit să o a- 
dopte, la afirmarea cu răspundere co
munistă și competența științifică a 
punctului de vedere al redactorului 
de carte.

Lipsa 
care 
ci ațe 
tului •------  — ----- ----------- .
rute. Exemplificindu-se cu unele din 
volumele „Bibliotecii pentru toți**, 
s-au citat cazuri de prefețe concepu
te unilateral, care nu au reușit să 
clarifice in suficientă măsură, limite
le ideologice ale concepției despre 
lume și viață a autorilor, cazuri de 
prefețe lntelectualiste, făcind conce
sii estetismului, care ignorau faptul 
că atributul „pentru toți", emblema

ce

de 
conse- 
apara- 

apă-

editoriale 
a avut 

și asupra 
unor lucrări

fermității 
se amintea 
negative 
critic al

Tn colecția „Bibliote
ca de istorie" a Institu
tului de studii istorice și 
social-politice de pe lîn- 
gă C.C. al P.C.R. a apă
rut culegerea de studii 

„AUGUST '44"

Să ne ocupăm de tineri
ca de copiii noștri

f

I

colectiei. se referă atit la textul lite
rar. cit și la aparatul critic, un spri
jin real pentru cititorul dornic să 
afle, sâ se instruiască.

Alături de analiza critică a diver
selor sectoare de activitate, aduntu ea 
de partid a căutat să ofere și soluții 
pentru rezolvarea unor stări de fapt 
constatate. Dintre propuneri — viznid 
in primul rind creșterea exigenței e- 
ditorilor. studierea, in forme organi
zate. a lucrărilor fundamentale ale 
esteticii marxiste, a documentelor de 
partid — am reținut, datorită carac
terului său exemplar, ușor de pre
luat și de alte instituții similare, pe 
cea prezentată de lectorul Constantin 
Mohanu.

— Am avea numai de ciștigat dacă 
noi. salariații din edituri, oameni ai 
manuscriselor și ai cărții, am ieși mai 
des in intimpinarea milioanelor de 
beneficiari ai activității noastre zil
nice. Ce părere au cei care creează 
valori materiale despre ceea ce tipă
rim noi ? Cum au primit muncitorii, 
elevii, studenții unele lucrări pe care 
noi, in editură, le considerăm foarte 
bune ? Iată întrebări la care numai 

VIAȚA DE PARTID

editoriale. 
un moment 
organizației

ce le-a prilejuit, 
diverselor laturi 

adunarea a 
de seamă 
de partid

un contact direct cu marele public 
poate oferi răspunsuri adecvate, utile 
pentru noi.

Propunerea vorbitorului, susținută 
de salariații editurii și inclusă in 
proiectul de măsuri al adunării avea 
in vedere, in acest scop, stabilirea u- 
nui contact permanent cu marile în
treprinderi și instituții, organizarea 
unor vizite, sprijinirea cenaclurilor 
literare etc.

Prin dezbaterile 
prin abordarea 
ale vieții 
constituit 
îu viața ____ ____ ___ r____ .
din editura Minerva". Vădind o înțe
legere nuanțată a exigențelor ce se 
ridică in domeniul educativ, ea trebuie 
să reprezinte punctul de plecare pen
tru o munca de partid legată de om, 
avînd drept obiectiv central cultiva
rea în rindul redactorilor a unui înalt 
spirit de discernămint critic, bazat 
pe cunoașterea și aprofundarea este
ticii marxiste. In acest sens, redac
torul șef al editurii. Teodor Vîrgolici. 
referindu-se la importanța recentelor 
documente de partid, reliefa direcția 
strădaniilor viitoare ale colectivului 
editurii, ca fiecare editor să devină 
un activist in domeniul culturii, și că 
întreaga sa activitate să fie subordo
nată acestei nobile misiuni încredin
țate de partid.

Hoîărirea comuniștilor, a tuturor 
redactorilor, intreaga atmosferă a a- 
dunării îndreptățesc speranța că a:- 
tivitatea viitoare se va înscrie intre 
coordonatele exigenței maxime, că 
editura va promova, in și mai mare 
măsură, cele mai reprezentative crea
ții ale literaturii române și univer
sale, clasice și contemporane.

Radu CONSTANTINESCU

■ ■ B ■ ■ B
N’u sint întimplătoare revenirile 

insistente din ultimul timp ale unor 
specialiști din diverse ramuri asupra 
nevoii ca, îndeplinind sarcinile din 
planul anual, nucleele de cercetare 
sâ nu ignore nici perspectiva. în 
fapt. această coordonată indispen
sabilă unei activități științifice efi
ciente, moderne, este avută in ve
dere : majoritatea planurilor cuprind 
anumite indicații cu caracter mai 
general, de directivă, privind etapele 
ulterioare. Se discută chiar despre 
efectuarea unor prognoze cu mult 
mai largi, pe 15—20 de ani. Proble
ma este ce se înțelege prin perspec
tivă. sub aspect lucrativ. în cadrul 
unuia sau altuia dintre colectivele de 
specialiști care alcătuiesc rețeaua na
țională de cercetare ? Potrivit opini
ei mele — și pornind de la expe
riența institutului nostru — perspec
tiva trebuie privită nu numai ca un 
element de bază al oricărei acțiuni, 
dar și ca un factor ce se cere anali
zat diferențiat, în funcție de criterii 
ca evoluția ramurii respective pe 
plan mondial, nevoile și posibilită
țile proprii. Este vorba, așadar, de o 
perspectivă concretă, care contu
rează direcția (direcțiile) de cel mai 
larg interes in ceea ce privește evo
luția in viitor a economiei naționale. 
Numai pe o asemenea bază se poate 
realiza, in fapt, devansarea nevoilor 
producției prin cercetare, sarcină 
formulată cu limpezime in Directi
vele Congresului al X-lea al partidu
lui nostru. în ultimă instanță, aceas
ta nu înseamnă altceva decit că dis
ciplina științifică respectivă poate 
oferi, la momentul oportun, elemen
tele noi, de progres, care se impun 
a fi asimilate in practica industrială.

Deci, pornind de la ramurile de 
bază ale industriei noastre, de la do
meniile specifice, mai exact — in ca
drul acestora — de la direcțiile care 
ne interesează vital, acum și în vi
itor, ar trebui să prevedem atît sar
cinile imediate, concrete, cit și cele 
de orientare mai generală. Un rol 
hotăritor in această privință revine, 
fără îndoială, programelor prioritare 
de cercetare. Rămine in sarcina co
lectivelor științifice să traducă in 
fapte de laborator și mai apoi de 
producție, economice, obiectivele 
planificate, dar și să inițieze cerce
tări noi, indispensabile pentru con
turarea activității viitoare. Acestea 
din urmă fiind cel mai adesea neno
minalizate. formularea și demararea 
lor cade, aproape in Întregime, in 
sarcina nucleelor de cercetători. Se

Desfășurata in lumina indicațiilor 
de excepțională însemnătate cuprin
se in recentele documente de partid, 
adunarea generală deschisă a orga
nizației dc partid nr. 1 de la FA
BRICA DE TRICOTAJE, „UNITA

TEA" DIN SIG1IETU-MARMAȚIEI 
a analizat. Intr-un climat de lucru 
combativ, sarcinile privind îmbună
tățirea activității ideologice, politico- 
educative de masă, creșterea rolului 
organizației de partid in conducerea 
muncii de educare marxist-leninistă 
a membrilor de partid, a celorlalți 
sal ari a ți ai fabricii.

In informarea prezentată de biroul 
organizației de bază, ca și în dezba
terile care i-au urmat, au fost relie
fate cu limpezime neajunsurile i.i 
desfășurarea muncii politico-ideolo
gice și s-au făcut propuneri concrete 
in vederea eliminării lipsurilor sem
nalate.

— Studiind expunerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, propunerile adop
tate de conducerea partidului, docu
mente care ne călăuzesc in dezbaterile 
noastre — arăta ing. Iosif Araniosy 
— analizind in lumina noilor cerințe 
munca biroului, a organizației de 
bază in domeniul educativ, desprin
dem necesitatea promovării acelor 

forme și mijloace care și-au dovedit 
in practică eficacitatea in dezvolta
rea conștiinței socialiste, a trăsături
lor politico-morale caracteristice o- 
mului nou. eliminării formalismului 
in munca de la om la om, aș zice de 
la suflet la suflet. In cinstea zilei 
de 23 August, colectivul nostru și-a 
realizat o bună parte din angajamen
tul luat in întrecerea socialistă, dar 
rezultatele economice ar putea fi 
mult mai bune dacă toți membrii 
organizației de bază — și îndeosebi 
toți conducătorii procesului de pro
ducție — s-ar manifesta efectiv ca 
pedagogi-educatori, exemple de con
duită înaintată, de combativitate, 
dacă ar fi desfășurat o muncă poli- 
tico-educativă perseverentă, urmă
rind întărirea disciplinei muncii, cul
tivarea grijii față de avutul obștesc, 
ordinea din fabrică. Deși la noi se 
mai semnalează multe absențe ne
motivate, învoiri, concedii neplătite, 
întîrzieri. ca și neglijențe in execu
tarea produselor, destul de rar și. 
adesea, doar intr-un cerc restrins se 
ia atitudine față de astfel de aba
teri. Este de datoria biroului, a tutu
ror comuniștilor să facă din comba
tivitatea revoluționară o trăsătuiă 
esențială a întregii lor activități.

Pe bună dreptate, m-i mulți vorbi
tori au relevat faptul că biroul or
ganizației de bază va trebui să ma
nifeste mai multă perseverență în 
îndrumarea activității politico-ideo- 
logice, in diversificarea și diferenție
rea acțiunilor întreprinse în acest 
domeniu, folosind mai bine pe cei 
20 de agitatori, munca de la om la 
om, gazeta satirică, adunările gene
rale ale comuniștilor, formele învă- 
țămintului de partid, ca și discuțiile 
în cadrul grupelor sindicale.

fiecare 
pentru

deschide aici, pentru 
sau centru științific, _____ _______
cercetător chiar, un teren de iniția
tivă extrem de vast și de variat. 
Pentru ilustrare, voi aminti cîteva 
exemple din activitatea institutului 
nostru, care atestă fertilitatea unor 
astfel de preocupări, diversitatea căi
lor lor de înfăptuire.

Datorită profilului institutului, 
beneficiem de un front de lucru ex
trem de larg, in care elementele de 
noutate intervin astazi intr-un vo

institut 
fiecare

Ce conținut dăm
noțiunii de perspectivă 
in cercetarea științifică

lum considerabil și tntr-un ritm tre
pidant. Totuși, unele lucruri pot fi 
aplicate și in cadrul altor unități, cu 
profil mai restrins. Astfel, în mo
mentul în care am constatat că o 
anume cercetare îngăduie mai multe 
extinderi și aplicații, am operat o 
selecție. Criteriul — tocmai direcția, 
perspectiva amintită. In acest mod, 
chiar dezvoltările unor cercetări 
capătă o formă nu întimplătoare, ci 
profund orientată. Cercetările gene
rate de necesitatea introducerii cu
plei automate ia materialul rulant au 
fost axate, de pildă, pe crearea de 
tehnologii și dispozitive noi. care să 
înlocuiască în mod cit mai eficace 
cuplarea manuală a vagoanelor de 
tren. La fel, in cadrul unei teme de 
plan ca introducerea vitezelor mari 
de circulație pe calea ferată, s-a 
conturat un larg evantai de cercetări 
necesare, privind comportarea fine-

Fabrica ..Unitatea" abia a trecut 
pragul a douăzeci de ani de existen
ță. Firesc, mulți muncitori sint tineri, 
iar lărgirea continua a capacităților 
de producție absoarbe mereu noi 
cadre, unele calificate prin școli pro
fesionale și de specialitate, altele — 
prin cursuri la locul de muncă. In 
mod îndreptățit, o deosebită atenție 
a lost acordată in cadrul dezbaterilor 
îmbunătățirii muncii educative a ti
nerilor. sarcină primordială, subli
niată pregnant in propunerile secre- 
tarului general al partidului.

— In colectivul nostru — spunea 
maistrul Vasile Nan — circa 25—35 
la sută din lucrători se află de scurt 
timp în* fabrică. Ce au făcut biroul 
organizației de bază, comitetul de 
partid, organizațiile U.T.C., dc sin
dicat, ce am făcut noi, membrii dc 
partid, pentru educarea comunistă a 
acestor oameni ? Foarte puțin. Aș 
propune ca de cei nou angajați să se 
ocupe direct comuniști cu experien
ță. buni pedagogi, care să-i ajute 
efectiv în formarea lor ca oameni 
înaintați. Cred că ar fi bine ca aces
tor tineri să li se prezinte expuneri 
despre cerințele eticii socialiste, des
pre trăsăturile politico-morale ale 
omului nou, să fie organizate întâl
niri cu activiști de partid, cu munci
tori fruntași, pentru a li se dezvolta 
răspunderea in muncă, dragostea de 
meserie,

— Avem în fabrică circa 600 de 
uteciști — arăta maistra Silvia Ver
des — dar tineri sint mult mai mulți. 
Desigur, in marea lor majoritate sint 
oameni cu care avem tot temeiul să 
ne mîndrim, dar nu putem închide 
ochii asupra faptului că unii nu-și 
realizează normele, comit abateri de 
la disciplina muncii, au o comportare 
care nu le face cinste in societate. 
Avem un club, o bibliotecă. Ce acti
vități se desfășoară aici cu tinerii, 
pentru ei ? La club se țin doar șe
dințe. Biblioteca e închisă de mai 
bine de 3—4 luni. Deși am solicitat-o. 
bibliotecara n-a organizat pentru ti
neri o recenzie, o dezbatere pe mar
ginea unor cărți beletristice, politice, 
științifice. Biroul organizației de bază, 
toți comuniștii, trebuie să-și propună, 
ca una dintre cele mai importante 
sarcini, intensificarea și perfecționa
rea muncii educative in ‘ ’ 
rile tineretului. Dezvoltînd 
idee, tehnicianul Tiberiu ______
electricianul Ghcorghe Velca au sub
liniat răspunderea ce revine birou
lui, întregii organizații de partid, 
fiecărui comunist in educarea tinerei 
generații de muncitori, în cultivarea 
înaltelor convingeri comuniste cerute 
de făurirea societății socialiste multi
lateral dezvoltate, a dragostei față de 
muncă, devotamentului nemărginit 
l'ață de patrie și partidul comunist.

Ca un fir roșu, dezbaterile au fost 
străbătute de efortul de a preciza 
căile de perfecționare a stilului și 
metodelor de lucru ale organizației 
de partid în conducerea activității 
politico-ideologice, in extinderea sfe
rei de influență a acesteia, a activi
tăților educative și politice, ca o con
diție a îndeplinirii sarcinilor ce re
vin organizației de bază în dezvol
tarea conștiinței socialiste a comu
niștilor, a tuturor oamenilor muncii.

rîndu- 
aceastâ 
Roman.

Vasile GAFTONE
corespondentul „Scînteii1

^RSQBHSB
lor, a terasamentelor, a materialului 
rulant etc. Pe de alta parte, pe baza 
informării de specialitate, a docu
mentării mai cuprinzătoare efectuate 
fie in legătură cu anumite teme din 
plan, fie din nevoia de a ști, în fie
care moment, ce modificări au mai 
intervenit în sectorul nostru pe plan 
internațional, am precizat și unele 
..comandamente1* ale viitorului mai 
apropiat sau mal îndepărtat. Apoi, 
avînd în minte ceea ce ne intere
sează în mod deosebit, am efectuat

puncte de vedere

și aici o alegere. Abia din acest mo
ment am inceput să pregătim, con
comitent cu celelalte activități cu
rente, și unele elemente ale viitoru
lui. Dintre cele conturate pînă acum, 
mai cert în ceea ce privește sectorul 
nostru, amintesc : automatizarea cir
culației, mecanizarea și automatiza
rea stațiilor de triaj, mijloace de 
degajare a aglomerațiilor in circu
lația pe autostrăzi etc.

Firește, In anumite faze incipiente, 
accentul cade pe efectuarea unor do
cumentări cit mai amănunțite de 
profil, pe formarea, treptat-treptat, 
a unor specialiști familiarizați cu 
aspectele respective. Uneori, incre- 
dințind astfel de sarcini unor cer
cetători cu vechi state de serviciu,

cinema

- 9 ;
GLO- 
18,15;

> Simon Bolivar : PATRIA
,30; 14; 16,30; 19; 21,15, CA PITO» 

9,13; 11,30; 14; 16,30; 18,45;
grădină — 19,45.
Meridianul zero : LUMINA 

9—16 in continuare ; 18,15; 20.30.
• Brigada Diverse in alertă : 
CENTRAL — 9,15; 11,30, 13,45; 16;
13,15 ; 20.30, EXCELSIOR 
11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45, 
RIA — 9; 11,15; 13,30; J6;
20.30. FLAMURA — 9; 11,13; 13,30; 
16; 18,15; 20.30.
• Tick, Tick, Tick : LUCEAFĂ
RUL — 9; 11.15; 13,30; 16; 18,30, 
21, BUCUREȘTI — 8,45; 11; 13,30; 
16; 18,30; 21. FEROVIAR — 8,45; 
11; 13.30; 16; 18.30; 21, GRĂDINA 
DOINA - 20.
• Omul orchestră : SALA PALA
TULUI — 17 (seria de bilete — 
3 770); 19,30 (seria de bilete —
3 768), SCALA - »; 11,15; 13,30; 16; 
18.30; 21, FESTIVAL - 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,30; 21, la grădină — 
20, FAVORIT - 9; 11; 13; 15; 17; 
19; 21, GRADINA SELECT — 20.
• Baladă pentru cel căzuțl; Tri
unghiul de foc : TIMPURI NOI — 
9—20 în continuare.
• Detașamentul roșu de femei : 
RAHOVA — 15,30; 18; 20,15.
• Program dc desene animate 
pentru copii : DOINA — 10.
• Noile aventuri ale Răzbunăto
rilor : DOINA — 11,30; 13,45; 16; 
18,15: 20.30.
• Floarea soarelui : ÎNFRĂȚI
REA ÎNTRE POPOARE — 15;
17.30; 20, BUCEGI — 15.30; 18, ME
LODIA — 9,30; 13; 15.30; 18; 20,30, 
GRĂDINA PARCUL HERĂSTRĂU

20.
Serata : GRADINA BUCEGI

20.
Un loc pentru îndrăgostiți : 

GR1VIȚA — 9: 11,15; 13.30; 16;
18,15; 20.30. MIORIȚA — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18.15; 20.30, MODERN — 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20.30. la 
grădină — 20.
• Tatăl soldatului : CINEMA
TECA (sala Union) — 9; 10,45;
12.30.
• Săptămîna nebunilor : GIU- 
LEȘTI — 15,30; 17,45; 20, VOLGA
— 9,30; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30, 
MOȘILOR — 15,30; 18, la grădină
— 20,15, ARTA — 15,30; 18, la gră
dină — 20,30.
• Cortul roșu : LAROMET — 
15,30; 19, DRUMUL SĂRII — 15,30; 
19.
• Cum am declanșat al doilea 
război mondial : FLACARA — 15; 
19.
« Romeo șl Julieta : BUZEȘTI
— 16. la grădină — 20,15.
• Secretul planetei maimuțelor : 
AURORA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18, la grădină — 20, TOMIS — 9; 
11.15; 13.30; 16; 18,15. la grădină —
20.30.
• Dispariția iul Timo : CRlN- 
GAȘI — 15.SO: 18: 20.15.

I

I
t
I

curînd pe ecrane

ASEDIUL

Producție a studioului cinematografic București. Scena
riul : Corneliu Leu, Mircea Mureșan, după romanul ,,Pu
terea" de Corneliu Leu. Regia : Mircea Mureșan. Cu : 
llarion Ciobanu, Sandu Sticlaru, Sebastian Papaiani, Mi- 
haela Mihai, Ion Besoiu, George Aurelian, Dan Nuțu, Va
leria Seciu, Octavian Cotescu, Geo Saizescu, Ioana Ca- 
setti. Imaginea : George Cornea. Muzica : H. Maiorovici. 

Decoruri : arh. Marcel Bogos.

B B B B B B
le dăm ca ajutoare oameni tineri, 
aflați in plină formare. La nevoie, 
dacă primele demersuri justifică 
acest lucru ne preocupăm și de atra
gerea unor specialiști in domenii 
care nu sint reprezentate, in momen
tul respectiv, in institut. Sint măsuri 
pe care Ie reclamă, încă de pe 
acum, teme de cert viitor, cum ar fi 
cele legate de realizarea unor noi 
sisteme de transport pe calea ferată 
(turbotren, aerotren. monorai etc.), 
sau de amenajarea cursurilor de rî- 

uri mari interioare și canale magis
trale de irigație pentru navigație. In 
legătură cu acestea, efectuind in
formarea și studiile preliminare, am 
trecut totodată la alcătuirea unor 
programe, privind completarea vi
itoarelor colective cu specialiștii ne
cesari.

Dintr-o asemenea perspectivă, 
consider că trebuie schimbat și mo
dul de a gindi și de a acționa al unor 
specialiști investiți cu munci de con
ducere șl coordonare, ca și al cerce
tătorilor. Unii dintre aceștia mai con
sideră că sarcina lor constă, exclu
siv, in Îndeplinirea quasifuncționă- 
rească a specificațiilor concrete din 
plan. Or, această preocupare nu tre
buie să anihileze efortul de continuă 
căutare, activitatea de creație știin
țifică. Se mai fac simțite efectele 
unei alte exagerări : lansarea in in
vestigații de care nu sintem siguri

• Notre Dame de Pariu t FLO- 
REASCA — 15.30; 18; 20.30.
• Sunetul muzicii : PROGRESUL 
— 15.30: 19.
• îndrAgontlțil : COSMOS — 15,30; 
18; 20,15.

„Ștafeta 
Everac. 
Nicolae

PROGRAMUL 1
18,00 Deschiderea emisiunii.

alune literară • Cronicii li 
ternră : „Eseuri" de Petr 
Pandrea. Prezintă Z. Ornea 
• Opinii dc cititori relativ la 
cărțile dc literatură româna 
caro se găsesc In librăriile 
bucureșlene • Caleidoscop.

18.20 „Steaua polara" — Cabinet 
dc orientare școlară și pro
fesională — emisiune pentru 
tineret.

19,00 Aspecte de la cel de-al VII- 
lca Festival de folclor.

19.15 Publicitate.
19.20 1001 de seri — emisiune pen

tru cel mici.
19.30 Telejurnalul de seară.
20.10 Oameni și fapte. Reportaj d« 

Ion Marina.
20.20 Seară de teatru : 

nevăzută" dc Paul
Regla șl adaptarea _______
Motrlc. Interpretează: Ghcor
ghe Oancca, Tatiana Iekel, 
Liliana Țlcfiu, Emil Llptac, 
Aliatei Alexandru, Marlus Pc- 
pino, Mihai Mihai, Alexandru 
Hasnaș, Rodica Popescu, Do
rin Varga, Mihai Mereuță, 
Arcadic Donos. Valy Voicu- 
lescu-Pcpino. Paul Ioachlm, 
Candid Stoica, Romeo Sta- 
văr, Melania Cîrje, George 
Pumnea, Ion Gh. Arcudcanu, 
Sorin Stratilat, Ion Igorov, 
Cenoveva Preda, Gh. 
eanu. Scenografia : 
Miloia.

22.10 Umor și muzică
22.50 „Insula Bali" — film 

menta? indonezian.
2S.05 Telejurnalul de noapte.

PROGRAMUL 3
20.10 Concertul pentru cvartet 

coarde de Paul Constantlnes- 
cu. Interpretează cvartetul 
Filarmonicii de Stat din Cluj.

20.30 Desene animate.
2030 Universitaria. Acolo unde 

este nevoie de noi. Promoția 
1971 prezentă la locul de 
muncă. Reportaj de Violeta 
Surcă și Florin Cornea.

20,55 Blocnotes de Eugen Mândrie.
21.10 Buletin de știri.
21.15 Dimensiunile responsabilită

ții. Emisiune de Anca Arion.
21,35 Moment umoristic de Tudor 

Mușatescu.
21.50 Festivalul muzical de l» 

New Port.
22.20 Film serial : ..Atragem focul 

asupra noastră" (V) — o pro
ducție a studiourilor -

i 
I 
I I 
i
i 
I

se cuvine chemării 
tovarășul

cum
de tovarășul Nicolae 

în expunerea sa la con- 
de lucru a activului de 
domeniul ideologiei și al 
politice și cultural-edu-

— având in vedere nivelul nostru da 
dezvoltare economică. posibilitățile 
tehnice și științifice — că vor putea 
fi duse piuă la capăt și finalizate. 
,.Nu-i nimic, mergem cu ele la ex
portul de inteligență1' — spun unii. 
Eu cred că trebuie să ne preocup» 
în primul rind propria noastră per
spectivă și abia după aceea, dacă 
avem și alte idei, să le destinăm ex
portului. Evident, ținind seama și 
in acest caz — conform indicațiilor 
din ultimii ani ale conducerii de 
partid și de stat — că trebuie să tin
dem nu atit spre exportul de idei 
ingenioase științifice și tehnice, care 
in ultimă instanță e mai puțin ren
tabil, ci spre exportul de idei des
fășurate, concretizate, de soluții* 
Doar in felul acesta vom putea va
lorifica deplin și pe acest plan for
țele proprii de cercetare, răspun
zând așa 
formulate 
Ceaușescu 
sfătuirea 
partid din 
activității 
cative.

Pregătirile pentru devansarea pro
ducției materiale trebuie să cuprindă 
toate aspectele importante. In mă
sura in care tatonările inițiale, cu 
specific teoretic sau experimental, 
întreprinse cu aparatura existentă in 
laboratoare, avansează, trebuie să se 
treacă la procurarea treptată a utila
jelor de investigație și a materiale
lor necesitate de tema respectiva, 
acolo unde este posibil punindu-se 
accentul pe confecționarea, în cadrul 
autoutilării, a unor aparaturi indis
pensabile.

Iată un mod de a privi perspectiva 
care ml se pare a fi adecvat necesi
tăților noastre actuale și de viitor, 
comportind, desigur, multiple alte 
aspecte, care nu puteau fi epuizate 
în spațiul unui articol și din unghiul 
de vedere al unui singur institut de 
cercetare. Ele ar trebui, cred, dezbă
tute și cu prilejul adunărilor gene
rale ale salariaților din unitățile 
științifice, care se desfășoară in 
aceste zile, pentru a fructifica și 
astfel de resurse de eficacitate și di
namism sporit ale rețelei naționale 
de cercetare.

Ing. Ion CALUGARU, 
directorul Institutului de studii 
și cercetări pentru transporturi 

[faptul! 
1 DIVERȘI 
I Rarități !

paleon-
I tologice

ICu ocazia unor săpături, efec- I 
tuate in comuna Corneștl (Mu- I 
reș) au ieșit la iveală numeroa- •

I se fosile de animale preistorice, | 
I deosebit de prețioase. Printre I 
• ele. citeva exemplare rare de | 
I colți de mamut, conservate cu .

alveolă cu tot, descoperite în I 
straturile dlluviale. Cazul nu I 

Ieste izolat. La Adămuș, o comu- 6 
nă apropiată, s-a descoperit o I 
întreagă colecție de dinți de I 
mamut, printre care unul cu o ' 

I greutate record de 3,800 kg. Tot * 
I aici, intr-o carieră de piatra, I 
I muncitorii au dat peste 4 molari, I 
Iaparținind unui gen de rinocer

cuaternar, cu două coarne pe I 
nas, cunoscut sub denumirea de I 
..Rhinoceros tlchorcinus". mami- I 

Ifer preistoric, extrem de rar in i 
aceste regiuni ale țării. Desco- I 
peririle, de importantă științifi- | 

Ică. sint expuse in muzeul oră
șenesc din Tirnâveni, numărin- I 
du-se printre exponatele sale de I 
valoare. •

I Vînători...
I fără pușcă |

INu este vorba, cum s-ar ere- | 
de, de o nouă metodă de cap- I 
turare a vietăților pădurii. Șl |

I totuși, deși nu utilizează nici . 
I arma de vlnătoare și nici undița, I 
• medicul clujean Mircea Bichi- I 
Iceanu sau avocatul bucureștean ’ 

Nicolae Cristoreanu sint vînători I 
și pescari in toată puterea cuvin- I

I tului, avînd la activ sute și mii I 
de trofee cinegetice sau ihtio- * 
logice. Asemeni confraților lor, I 
stau și ei ore întregi la pîndă. |

I străbat sihlele întunecate sau se 
cațără pe stinci, numai că. in I 
momentul in care vinatul devi- I

Ine țintă sigură, apasă nu pe « 
trăgaci, ci pe... declanșatorul a- | 
paratului de fotografiat. Nu sint 1 
singurii adepți ai acestui gen de |

I „vlnătoare". S-au organizat de . 
■ pe acum concursuri, la care I 
’ punctajul 8-a acordat în funcție I 
Ide valoarea trofeului, raritatea ‘ 

acestuia și, firește, calitatea ima- I 
ginii fotografice. Pasionații săi I 
spun că noul procedeu cinegetic | 

| nu este cu nimic mai prejos. . 
I oferind multiple satisfacții vină- I 
• torului. Lucru pe care, avînd m I 
I vedere, doar citeva din trofeele

imortalizate pe peliculă, sintem j 
tentați să-1 credem.

I Imprudențe
| scump
I plătite
’ Stilpii de înaltă tensiune ru | 
| sint nici loc de joacă pentru,
I copii șl nici de încercare a cu- I 
I rajului. O dovedesc două eveni- I 
I mente petrecute recent. Scăpat ’ 

de sub supravegherea părinților, i 
Constantin Aionesei din comuna I 
Vornicent (Botoșani), in virstă |

Ide 1J ani. s-a urcat, in joacă. . 
pe un stilp de înaltă tensiune. I 
Jocul a sfirșit tragic. Fiind elec- I

Itrocutat, copilul n-a mai putut ’ 
ti salvat, cu toate îngrijirile a- | 
cordate la spitalul din Botoșani. I 
Alt caz. Vasile Ticanera, din co- |

Imuna Ptrșcoveni (Olt) s-a suit, . 
tot pe un stilp de înaltă tensiu- I 
ne, pentru a monta un bec. Că- I

Izind, de la înălțimea de 10 metri, 1 
a fost și el accidentat mortal. |

I Schimbare 
de traseu

I Un autoturism, trecut recent I 
prin Slatina, a atras atenția or- I 

I ganelor de miliție. Și nu în- ■ 
I timplător. Solicitați să prezinte I 
■ actele mașinii, cei doi pasageri | 

— Iorgu Gafton și Anton Con- •> 
stantin — n-au putut să se con-’ 
formeze. Nici n-aveau cum. Au- I 

, toturismul, o „Skodă 1000 MB*', I 
| cu numărul de înmatriculare i 
I 4-B-6805, fusese furat de ei din | 
' Constanța. Cercetările s-au ex- | 
Itins, stabllindu-se că cei doi nu 

erau la prima abatere. Origi- I 
nari din Galați, ambii tineri, in I

Ivîrstă de 19 ani, mai plecaseră ’ 
la plimbare cu mașini ce nu I 
le aparțineau. Drumul celor I 
doi „excursioniști** fiind pe un |

Isens interzis de lege, s-a între- . 
rupt, la Slatina, urmînd ca în I 
continuare să „parcheze" în altă I

I parte, pe o durată ce va fi sta- 1 
bilită de către instanța de ju- I 
decată.

| Accidentul
I a fost evitat i 
' Recent, în stația Șimleu • 
I (Sălaj), impiegatul de mișcare i 
I Gheorghe Vasil a omis să I 
• pună semnalul în poziția „o- | 
Iprire" pentru trenul de persoa- .

ne nr. 4354. In această situație, I 
trenul urma să intre din clipă I 
în clipă pe o linie ocupată de • 
o garnitură care executa ma- I 
nevră. Tamponarea părea imi- I 
nentâ. Dind dovadă de vigilen- | 
ță, mecanicul de locomotivă de . 
pe trenul personal a observat I 
că linia este ocupată și a oprit I 
brusc trenul, reușind astfel să 
evite. în ultimul moment, acei- I 
dentul. O intimplare încheiată, I 
din fericire, fără urmări. Pu- I 
tea însă să fie și altfel. De a- ■ 
ceea, credem că organele de re- | 
sort sint datoare să ia toate |

■ măsurile pentru ca asemenea
I intimplărl (care s-ar putea sol- I 
I da cu grave accidente) să nu se | 
Imai repete. ‘

Rubrica redactată de :
Gheorghe DAVID 
Gheorghe POPESCU |

| cu sprijinul corespondenților I 
„Scînteii". I
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VIZITA PRIMULUI MINISTRU AL IRANULUI, Cronica zilei

AMIR ABBAS HOVEYDA
Dineu oferit de președintele Consiliului de Miniștri, Ion Gheorghe Maurer

Președintele Consiliului de Mi
niștri, Ion Gheorghe Maurer, a 
oferit, luni seara. în saloanele 
Consiliului de Miniștri, un dineu 
în onoarea primului ministru al 
Iranului. Amir Abbas Hoveyda.

Au luat parte Mihai Marinescu, 
vicepreședinte al Consiliului de

Miniștri. Corneliu Mănescu. mi
nistrul afacerilor externe, Cornel 
Burtică, Mihail Florescu, Matei 
Ghigiu. Gheorghe Cioară, Octa
vian Groza, Mircea Malița, mem
bri ai guvernului, Alexandru Boa
bă. ambasadorul țării noastre la 
Teheran, conducători ai unor ins
tituții centrale.

Au participat Sadegh Sadrieh, 
ambasadorul Iranului la București, 
Abbas Nayeri, ambasador, director 
general în Ministerul Afacerilor 
Externe. Ahmad Ardalan, amba
sador, director în Ministerul Afa
cerilor Externe, și alte persoane 
oficiale care îl însoțesc pe șeful

guvernului Iranian, precum și 
membri ai ambasadei Iranului.

în timpul dineului, care s-a 
desfășurat într-o atmosferă cor
dială, președintele Consiliului de 
Miniștri, Ion Gheorghe Maurer, și 
primul ministru al Iranului, Amir 
Abbas Hoveyda, au rostit toasturi.

(Agerpres)

Ministrul nfacerilor externe nl Re
publicii Socialiste România, Corne
liu Mănescu, a transmis o telegramă 
de felicitare ministrului afacerilor 
externe al Republicii Indonezia, A- 
dam Malik, cu prilejul zilei națio
nale a acestei țări.

★
Luni a părăsit Capitala dr. Oku 

Ampofo, președintele Consiliului Ar
telor din Ghana, care nc-a vizitat țara 
la invitația Institutului român pen
tru relațiile culturale cu strălnuta- 
lea. Tn timpul șederii in țara noas
tră, oaspetele, a avut întrevederi cu 
reprezentanți ai unor instituții de 
artă șl cultură șl a vizitat obiective 
social-culturale din București, jude
țele Brașov și Constanța.

(Agerpres)

VIZITELE DELEGAȚIEI PARTIDULUI 
DE STINGĂ-COMUNIȘTII DIN SUEDIA

Delegația Partidului de stinga-co- 
muniștii din Suedia, condusă de tova
rășul Carl-Henrik Hermansson, pre
ședintele partidului, care 6e află în 
țara noastră la invitația C.C. al 
P.C.R., a vizitat în zilele de 14 și 15 
august județul Constanța.

In cadrul unei Intilniri la sediul co
mitetului județean de partid, oaspeții' t 
suedezi au fost informați de către to
varășul Vasile Vilcu, membru al Co
mitetului Executiv al C.C. nl P.C.R., 
prim-sceretar al Comitetului jude
țean Constanta al P.C.R., despre rea
lizările obținute de oamenii muncii

din Constanța în diferite domenii d^ 
activitate, sub conducerea organiza
ției de partid, despre metodele de 
muncă ale organelor locale de partid 
și de stat, sfera atribuțiilor ?i func
țiile acestora.

Au fost vizitate stațiunile turistice 
de pe litoralul Mării Negre.

Tn cursul zilei de vineri, membrii 
delegației au vizitat în București car
tiere noi de locuințe și Muzeul de 
istorie a partidului comunist, a miș
cării revoluționare și democratice din 
România.

Toastul președintelui

Consiliului de Miniștri 

al Republicii Socialiste România
După ce a exprimat deosebita sa

tisfacție de a putea saluta prezența 
primului ministru Amir Abbas Ho- 

X ■ eyda, a celorlalți oaspeți iranieni, 
președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Socialiste România, Ion 
Gheorghe Maurer, a spus :

Vizita dv. in România se înscrie 
firesc in cursul ascendent pe care-1 
urmează în ultimii ani, sub variate 
aspecte, raporturile dintre țările 
noastre. In evoluția pozitivă a aces
tor raporturi, un rol deosebit de im
portant au avut vizitele președinte
lui Consiliului de Stat al Repu
blicii Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, in Iran și ale Maiestății 
Sale Imperiale, Șahinșahul Moham
mad Reza Pahlavv Aryamehr, in 
România. Sîntem încredințați că pre
zența Excelenței Sale domnul Amir 
Abbas Hoveyda în România, convor
birile pe care le-am purtat și pe care 
le vom mai purta în aceste zile, ca 
și cele pe care le-am avut in trecut, 
vor contribui la lărgirea și diversifi
carea colaborării româno—iraniene, 
înlesnind, totodată, un util schimb de 
păreri asupra principalelor probleme 
internaționale de interes comun.

Mersul colaborării româno-iraniene 
ilustrează în mod elocvent rezultate
le pozitive care se obțin atunci cind 
legăturile dintre state se întemeia
ză pe înțelegere și respect reciproc. 
Stadiul actual al relațiilor noastre, 
dezvoltarea economiei, științei și 
culturii in ambele țări, resursele va
riate de care dispun ne îndreptățesc 

> să apreciem că ..existe multiplei posi- 
■ bilități,’ a cafor fructificare’ va duce 
la ridicarea colaborării româno-ira
niene pe o treaptă superioară.

Firește, extinderea relațiilor din
tre țările și popoarele noastre sluje
ște deopotrivă intereselor bilaterale, 
cit și cauzei generale a destinderii, 
păcii și colaborării intre toate po
poarele lumii. Trăim într-o epocă in 
care, sub impulsul progresului verti
ginos al științei și tehnicii, al mari
lor descoperiri și creații ale geniului 
uman, care revoluționează producția 
materială și întreaga existență so
cială, interdependența statelor și po
poarelor se accentuează din ce in ce 
mai mult, fapt care atrage, în mod 
obiectiv, necesitatea înțelegerii și co
laborării internaționale, ca impor
tant factor al propășirii economice 
și culturale a fiecărei țări, precum 
și a omenirii în ansamblu.

Dezvoltarea unei colaborări rodni
ce, viabile pe plan mondial este, de
sigur, posibilă numai cu condiția a- 
șezării raporturilor dintre state pe 
temelia principiilor unanim recunos
cute ale dreptului internațional — 
independența și suveranitatea națio
nală, egalitatea în drepturi, neames
tecul in treburile interne, avantajul 
reciproc — precum și a normelor de 
morală internațională. Observarea an
cestor principii și norme de către 
toți și față de toți asigură de fapt 
cadrul indispensabil pentru realiza
rea unei cerințe legice, fundamen
tale, a lumii contemporane, dezvol
tarea liberă a fiecărei națiuni — con
form cu propriile interese și năzu
ințe.

In ce o privește, România a făcut 
din promovarea amintitelor princi
pii și norme un element invariabil 
al politicii sale externe. Ca țară so
cialistă, România situează în centrul 
activității ei internaționale dezvolta
rea multilaterală a raporturilor de 
prietenie, alianță și colaborare cu 
toate țările socialiste; in același timp, 
pornind de la faptul că în lumea 
contemporană există un mare număr 
de probleme de interes general, in

tre care, in primul rind, asigurarea 
păcii — a căror soluționare reclamă 
dezvoltarea colaborării intre toate 
statele, indiferent de regimul lor so
cial-politic, România lărgește rela
țiile cu toate țările, aducîndu-și 
astfel contribuția la accelerarea pro
cesului complex de întărire a coope
rării internaționale, la statornicirea 
pe glob a unui climat de înțelegere 
și pace între state și popoare.

Așa cum este cunoscut, in calea 
acestui proces se ridică obstacole ce 
nu pot fi subestimate. Nu poate sâ 
nu provoace îngrijorare persistența, 
in diferite puncte ale lumii, a unor 
conflicte armate și focare de tensiu
ne, care pun in primejdie pacea și 
securitatea mondială. In aceste con
diții, se cer depuse eforturi stărui
toare din partea tuturor statelor, 
mari sau mici, pentru rezolvarea, 
prin mijloace și metode pașnice, a 
problemelor care frămintă omenirea, 
pentru lichidarea conflictelor și înlă
turarea surselor de încordare în re
lațiile dintre state, pentru dezvolta
rea înțelegerii intre popoare.

In viața internațională din zilele 
noastre asistăm la o tot mai viguroa
să afirmare a țărilor mici și mijlocii, 
la creșterea rolului lor in lume. Fap
tul este demonstrat cu pregnanță 
prin interesul, inițiativa și atitudinea 
pozitivă pe care aceste țări le ma
nifestă față de tot ce contribuie la 
extinderea colaborării dintre state, 
la înțelegerea și pacea mondială, la 
progresul general al omenirii.

Poziția statului român in proble
mele majore'ale vieții inte’rriațioilale 
a fost exprimată' in repetate rînduri 
cu toată claritatea. După cum se 
știe, România se pronunță cu hotă- 
rire pentru încetarea grabnică a răz
boiului din Indochina, pentru retra
gerea trupelor agresoare ale S.U.A. 
și ale aliaților săi, incit popoarele 
din această zonă a lumii să poată 
decide singure, așa cum doresc, asu
pra soartei lor, fără nici un amestec 
din afară.

Țara noastră se declară invariabil 
în favoarea reglementării pe cale 
pașnică a conflictului din Orientul 
Apropiat, în spiritul rezoluției Con
siliului de Securitate din noiembrie 
1967.

Există numeroase alte probleme im
portante care preocupă popoarele lu
mii. Să sperăm că statele, oamenii in
vestiți cu răspundere politică vor 
găsi înțelepciunea necesară pentru a 
le soluționa așa cum o cer interesele 
popoarelor, voința lor de pace.

Ca stat european, România socia
listă militează activ pentru realiza
rea securității pe continent, pentru 
pregătirea și convocarea conferinței 
general-euiopene de securitate și coo
perare, considerind că aceasta repre
zintă nu numai o dorință majoră a 
popoarelor din Europa, ci și un fac
tor care ar putea influența in sens 
pozitiv înțelegerea și pacea în lume.

Exprimindu-și încrederea că vizita 
pe care o întreprind in România pre
mierul iranian, celelalte persoane o- 
ficiale iianiene va reprezenta o 
contribuție însemnată la dezvoltarea 
prieteniei româno-iraniene, la cauza 
generală a colaborării și păcii între 
popoare, președintele Consiliului de 
Miniștri, Ion Gheorghe Maurer, a 
toastat, in încheiere, pentru sănătatea 
Maiestății Sale Imperiale Mohammad 
Reza Pahlavy Aryamehr, a Excelenței 
Sale domnul Amir Abbas Hoveyda, a 
oaspeților iranieni, pentru prosperi
tatea poporului iranian, pentru întă
rirea continuă a relațiilor de priete
nie dintre România și Iran.

Vizite prin Capitală
Tn cursul după-amiezii de luni, 

primul ministru al Iranului, Amir 
Abbas Hoveyda, împreună cu per
soanele oficiale iraniene și româ
ne care îl însoțesc, au făcut o vi
zită prin Capitală. ......

In puternica zona industriala 
bucureșteană „23 August14, oaspe
ții s-au oprit la întreprinderea 
FMU.A.B., unitate reprezentativă 
a industriei grele românești. Pre
mierul iranian a fost salutat la 
sosire de Ion Morega. adjunct al 
ministrului construcțiilor de ma
șini, de Valeriu Mateescu, inginer 
sef coordonator, și alți membri ai 
comitetului de direcție. Oaspeții 
au vizitat sectoarele fabricii, au

*
Tot luni, ministrul comerțului 

exterior, Cornel Burtică, a primit 
pe Abbas Nayeri, ambasador, di
rector general al afacerilor econo
mice din Ministerul Afacerilor Ex
terne al Iranului, și pe Ahmad 
Ardalan, ambasador, director al ce-

primit explicații asupra caracte
risticilor și performanțelor princi
palelor mașini-unelte și agregate 
realizate aici, dintre care peste 40 
la sută sint exportate în 25 de țări 
de pe toate continentele.

Premierul iranian și persoanele 
oficiale care îl însoțesc au vizitat, 
de asemenea, cartierul de locuințe 
Titan, unde arhitectul șef al Ca
pitalei, Tiberiu Ricci, a prezentat 
planul de dezvoltare urbanistică 
a acestei zone, în care au fost 
construite pină în prezent peste 
50 000 de apartamente, moderne o- 
biective social-culturale și o bază 
de agrement.

*
lui de-al II-lea Departament poli
tic din același minister.

Au fost discutate, cu acest pri
lej, aspecte concrete ale dezvoltării 
schimburilor economice și comer
ciale reciproce, ale extinderii coo
perării economice și tehnico-știin
țifice intre cele două țări.

Toastul primului ministru 

al Iranului
tn toastul de răspuns, primul mi

nistru al Iranului. Amir Abbas Ho
veyda, a spus : în primul rind. țin să 
vă mulțumesc foarte mult pentru cu
vintele amabile pe care ați binevoit 
să le rostiți la adresa țării mele, a 
Augustului meu Suveran și a mea 
personal. Vreau, de asemenea, să vă 
arăt cit sint de fericit să mă aflu din 
nou în frumoasa dv. țară, după cinci 
ani de la prima mea călătorie în 
cursul căreia am avut cinstea să mi 
se decerneze titlul de Doctor Honoris 
Causa al Universității din Cluj. Bucu
ria mea este cu atit mai mare cu cit 
sint primit azi de o personalitate e- 
minentă și prietenă care cunoaște bi
ne Iranul.

Trăinicia și profunzimea legăturilor 
dintre cele două țări ale noastre, care 
au fost subliniate in mod strălucit de 
schimbul de vizite dintre Maiestatea 
sa Imperială Șahinșahul Aryamehr și 
Excelența sa dl. Ceaușescu, președin
tele Consiliului de Stat, demonstrează 
în mod clar posibilitățile nu numai 
de coexistența, dar și de întrajutorare 
și sprijin între popoare ale căror re
gimuri se deosebesc, fără îndoială, 
dar ale căror obiective sint in fond 
aceleași.

Intr-adevăr, ce urmărim noi oare 
dacă nu menținerea și consolidarea 
păcii pentru a permite tuturor popoa
relor să profite cit mai mult de for
midabila revoluție științifică și teh
nică actuală ? Iată obiectivul final al 
politicilor noastre. Altfel nici nu se 
poate. Căci dacă altădată evenimen
tele care afectau o țară puteau să 
lase indiferente pe celelalte, astăzi, 
dimpotrivă, ceea ce se petrece în- 
tr-un punct al globului se repercu
tează foarte repede pretutindeni. 
Chiar și activitățile naționale cele 
mai obișnuite acționează în cele din 
urmă asupra situației internaționale 
și conflictele denumite „locale" riscă 
să se transforme in conflagrații 
mondiale.
. Lumea se schimbă tot mai repede. 

Trăim o adevărată mutație care ne 
face din ce în ce mai interdepen
denți unii de alții. în aceste condiții, 
recurgerea la forță pentru rezolvarea 
conflictelor devine inadmisibilă. Dim
potrivă, se impune in mod acut ne
cesitatea unei colaborări internațio
nale sincere și active. Iată de ce ță
rile noastre fac tot ce le stă în pu
tință pentru a consolida Organizația 
Națiunilor Unite in toate domeniile 
și insistă de ani de zile asupra prin
cipiului universalității. Recentele 
evoluții cu privire la reprezentarea 
Chinei nu pot decit să ne bucure, 
căci nu pot fi asigurate bazele unei 
păci stabile atunci cind un popor de 
800 milioane de oameni este ținut 
departe de organizația internaționala.

Dar interdependența, care devine 
condiția sine qua non a relațiilor in
ternaționale, impune și alte impera
tive, printre care in primul rind ne
cesitatea de a lichida cit mai grabnic 
prăpastia care nu încetează să se a- 
dincească intre țările bogate și să
race.

Intr-adevăr, cum poate fi tolerată 
existența a sute de milioane de oa
meni pradă foametei, ignoranței și 
bolii, alături de o mină de oameni 
care trăiesc în confort și lux ? Este 
datoria tuturor să contribuie la tra
ducerea in viață a exigențelor fun
damentale înscrise în Declarația u- 
niversală a drepturilor omului. Căci, 
în ultimă analiză, nici o politică nu 
este justificabilă dacă nu are ca scop 
suprem să permită realizarea demni
tății umane intr-un climat de justi
ție socială și de pace durabilă.

Este plăcut să constatăm că Româ
nia și Iranul — a continuat domnia 
sa — conștiente de răspunderile lor 
internaționale și naționale, duc, in 
principalele domenii, politici foarte 
apropiate : lichidarea imperialismu
lui, indiferent de unde vine și indife
rent de forrna pe care o îmbracă ; 
dezarmare generală și controlată ; 
coexistență activă în respectul inde
pendentelor naționale etc.

Conflictele care există în lume ne 
îngrijorează. Ne-am afirmat in su
ficientă măsură pozițiile, astfel Incit 
nu este nevoie să insistăm din nou 
asupra lor. Cu privire la Orientul 
Mijlociu, vom continua să conside
răm că ocuparea teritoriilor altor țări 
ca urmare a unui conflict armat nu 
se poate justifica tn nici un caz în

zilele noastre, și că rezoluția din no
iembrie 1967 a Consiliului de Secu
ritate constituie baza unei soluții 
juste și durabile. Sintem fericiți sâ 
relevăm că, pe calea aplicării acestei 
rezoluții, R.A.U. a făcut propuneri 
rezonabile și utile. Cit despre situa
ția din Vietnam, este regretabil că 
convorbirile de la Paris nu au dat 
rezultatele care ar fi fost de sperat. 
Continuăm să considerăm că soluți
onarea acestui conflict trebuie să fie 
găsită in cadrul acordurilor de la 
Geneva.

Dar calea unei păci durabile ge
nerale — a subliniat vorbitorul — nu 
poate trece decit prin cea a unei 
distribuiri mai juste a beneficiilor 
progreselor științifice și tehnice. In 
această privință, dezechilibrul co
mercial dintre țările producătoare 
de materii prime și națiunile foarte 
industrializate este extrem de îngri
jorător și regretăm să constatăm cit 
de puține rezultate au fost obținute 
pină in prezent pe calea rezolvării 
problemei. Ne străduim prin toate 
mijloacele să o remediem. Recent, in 
cursul discuțiilor cu reprezentanții 
societăților petroliere occidentale, 
care au avut loc la Teheran, țările 
exportatoare din Golful Persic au 
obținut avantaje apreciabile. Dar cea 
mai mare victorie la aceste negoci
eri, pe care o datorăm Maiestății 
sale Imperiale Șahinșahul, este sta
bilirea unui raport mai echitabil în
tre prețul petrolului exportat de ță
rile noastre și acela al produselor in
dustriale fabricate de țările avansate 
pe care le importăm noi.

Sint încredințat că acest principiu 
va deschide o nouă pagină in rela
țiile comerciale dintre țările in
dustrializate și țările in curs 
de dezvoltare, și va permite 
acestora din urmă să construiască 
progresul națiunilor lor pe baze mai 
solide și mai sigure.

Aceasta mă determină, domnule 
președinte al Consiliului de Miniștri, 
să subliniez concordanța de obiective 
a celor două' țări ale noastre,' nu nu
mai pe plan internațional, dar și pe 
planul opțiunilor economice națio
nale.

Vizitînd țara mea in mai multe rîn
duri, ați putut constata că marea re
voluție inițiată de Suveranul meu a 
permis Iranului să-și mențină, ince- 
pind din 1963, un ritm anual de creș
tere economică de peste zece la suta, 
in prețuri constante.

La rindul ei, România și-a conti
nuat dezvoltarea agricolă și indus
trială rapidă. Realizările dv. remarca
bile pe tărim economic, tehnic și ști
ințific stirnesc admirația generală. 
Nu vreau sâ prezint alte dovezi in 
acest sens decit prezența in Iran a 
numeroși tehnicieni români, pentru 
care compatrioții mei au cel mai 
mare respect și cea mai mare simpa
tie. Sint sigur că această colaborare 
se va lărgi în toate domeniile, spre 
cel mal mare folos al celor două po
poare ale noastre.

Cel mai bun augur în această 
privință, în anul 1971, este activitatea 
comitetului înființat de dv. pentru a 
marca 2 500 de ani de la fondarea 
Iranului, aniversare pe care ne pre
gătim să o sărbătorim, in prezența 
Excelenței Sale președintele Consiliu
lui de Stat al României. Acesta este un 
gest de prietenie care nu poate decit 
să stirnească recunoștința poporului 
iranian. Dar in același timp, colabo
rarea la ceremoniile aniversării con
stituie. după părerea mea, semnul 
comunității de obiective la care mă 
refeream adineauri, de vreme ce Ci- 
rus cel Mare, bazindu-se pe princi
piile de justiție și egalitate, impunea 
pentru prima oară in relațiile inter
naționale, in urmă cu 25 de secole, 
noțiunile, pe atunci complet noi, de 
solidaritate, respect mutual și colabo
rare. Fie ca această aniversare să 
contribuie la cauza păcii mondiale și 
a apropierii dintre popoare.

In încheiere, primul ministru al 
Iranului, Amir Abbas Hoveyda, a 
toastat pentru consolidarea continuă 
a legăturilor dintre cele două țări, 
pentru sănătatea președintelui Con
siliului de Stat al Republicii Socia
liste România, Nicolae Ceaușescu, a 
președintelui Consiliului de Miniștri, 
Ion Gheorghe Maurer, pentru prospe
ritatea și fericirea poporului român 
prieten.

Sosirea în Capitală 
a unui grup de turiști 

din R. P. Chineză
Luni seara a sosit in Capitală un 

grup do turiști din Republica Popu
lară Chineză, format din activiști de 
partid și de stat, lucrători din indus
trie, agricultură și din alte ramuri, 
condus de tovarășul Tin Pin. membru 
al Comitetului orășenesc de partid 
Pekin, președintele Comitetului re
voluționar al raionului Tunvan, secre
tar al comitetului raional de partid, 
care va face o vizită in țara noastră.

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
oaspeții au fost intimpinați de Mihai 
Părăluță, adjunct al ministrului tu
rismului. Nicolae Matei, secretar al 
Comitetului municipal București al 
P.C.R., Constantin Răchitan, secretar 
al Comitetului județean Ilfov al 
P.C.R., Nicolae lonescu, adjunct de 
șef de secție la C.C. al P.C.R., de ac
tiviști de partid și de stat.

Au fost prezenți Van Țen-iuan, 
consilier al Ambasadei R. P. Chineze 
la București, alți membri ai ambasa
dei.

(Agerpres)

vremea
Ieri, în țară : Vremea s-a menținut 

frumoasă și a continuat să se încăl
zească. Cerul a fost mai mult senin, 
exceptînd Banatul, Crișana șl Mara
mureșul, unde s-au produs unele în- 
norări ; cu totul Izolat s-au semnalat 
averse și descărcări electrice. Vîntul a 
suflat slab, pînă la potrivit. Tempera
tura aerului la ora 17 oscila între 27 
de grade la Blstra-Cîmpeni și Man
galia și 34 de grade la Timișoara. In 
București : Vremea s-a menținut fru
moasă și a continuat să se încălzească. 
Cerul a fost mai mult senin. Vîntul a 
suflat slab. Temperatura maximă a fost 
de 33 de grade.

Pentru zilele de 18, 19 șl 20, în țară t 
Vreme călduroasă. Cerul va fl varia
bil. cu înnorărl mai pronunțate la în
ceputul intervalului în Banat, Crișana, 
Maramureș, Nordul Moldovei șl regiu
nea -de munte, unde vor cădea averse 
locale ele ploaie însoțite de descărcări 
electrice. In-rest, posibilitățile de ploaie 
vor fi reduse. Vintul va sufla cu inten
sificări trecătoare. Temperaturile mi
nime vor oscila între 8 și 18 grade, iar 
maximele între 22 șl 32 de grade, local 
mal ridicate în Muntenia și Dobrogea. 
In București : Vreme călduroasă și în 
general frumoasă. Cerul va fi variabil. 
Vintul slab, pînă la potrivit. Tempera
tura se menține ridicată.

Turneul internațional 
de volei 

de la Timișoara
în prima zi a turneului final din 

cadrul competiției masculine de volei 
de Ia Timișoara s-au înregistrat ur
mătoarele rezultate ; Cehoslovacia — 
Polonia 3—0 (15—10, 15—13, 15—10) ; 
România — R. D. Germană 3—1 
(15—6, 3—15, 15—8, 15—5).

0 delegație de oameni de știință 
români a plecat la Moscova

Luni la amiază a plecat la Mos
cova o delegație de oameni de știință 
români, condusă de acad. Miron Ni- 
colescu, președintele Academiei Re
publicii Socialiste România, repre- 
zentind Academia Republicii Socia
liste România. Academia de Științe 
Sociale și Politice, Ministerul Invă- 
țămintului, Academia de Științe Me
dicale, Comitetul de Stat pentru E- 
nergia Nucleară, Uniunea Societăților 
de Științe Medicale și Ministerul In
dustriei Construcțiilor de Mașini, ca
re, intre 18 și 24 august, va participa 
la lucrările celui de-al XIII-lea Con
gres internațional de istoria științe
lor.

Din delegație face parte și savantul 
român acad. Henri Coandă, ministru, 
consilier la Consiliul dp Stat.

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
delegația a fost condusă de reprezen
tanți ai instituțiilor amintite, precum 
și de membri ai ambasadei Uniunii 
Sovietice la București.

O parte din membrii delegației vor 
participa apoi la lucrările Simpozio
nului internațional ,,Kepler", care va 
avea loc la Leningrad, între 26 șl 23 
august, consacrat vieții și creației 
științifice a marelui savant.

(Agerpres)

PRIMIRE LA CONSILIUL DE MINIȘTRI
Vicepreședintele Consiliului de Mi

niștri, Ion Pățan, a primit luni di
mineața pe Edvard Sznajder, minis
trul comerțului interior al Republicii 
Populare Polone, care se află in con
cediu de odihnă in țara noastră.

La primire, desfășurată într-o at

mosferă cordială, prietenească, au 
participat Nicolae Bozdog, ministrul 
comerțului interior, precum și Jaro
mir Ocheduszko, ambasadorul Polo
niei la București.

(Agerpres)

Depunerea

de
Primul ministru al Iranului. A- 

mir Abbas Hoveyda, împreună cu 
persoanele oficiale care îl însoțesc, 
au depus luni dimineața o coroană 
de flori la Monumentul eroilor 
luptei pentru libertatea poporului 
și a patriei, pentru socialism.

La solemnitate au fost prezenți 
Petru Burlacu, adjunct al ministru
lui afacerilor externe, general-co
lonel Marin NicoiescU, adjunct nl 
ministrului forțelor armate, Dumi
tru Joița, prim vicepreședinte al 
Consiliului popular al municipiului 
București, generali șl ofițeri, func
ționari superiori din M.A.E.

Au fost de față Alexandru Boa
bă, ambasadorul României la Te-

unei coroane

flori
heran, Sadegh Sadrieh, ambasado
rul Iranului la București, și mem
bri ai ambasadei Iranului.

Pe platoul din fața monumentu
lui era aliniată o gardă militară 
care a prezentat onorul. Au fost 
intonate imnurile de stat ale celor 
două țări.

După depunerea coroanei, pri
mul ministru iranian și celelalte 
persoane oficiale au păstrat un 
moment de recultgere. Cei prezenți 
au vizitat, apoi, rotonda monumen
tului.

Solemnitatea s-a încheiat cu de
filarea gărzii de onoare.

(Agerpres)

A

In cîteva. lînduii
ÎN APROPIERE DE ATENA au 

început întrecerile campionatului 
european de yachting (clasa „Finn"), 
la care participă 63 de concurenți.

Prima regată a fost cîștigatâ de 
sportivul cehoslovac Mamouda, ur
mat de maghiarul Cikanzy și austra
lianul Jennings.

AU ÎNCEPUT ÎNTRECERILE 
CAMPIONATULUI MONDIAL FE
MININ DE FOTBAL. In primul 
meci, disputat la Ciudad de Mexico, 
s-au întilnit selecționatele Mexicului 
și Argentinei. Fotbalistele mexicane 
au obținut victoria cu scorul de 3—1 
(2-1).

UN TURNEU INTERNAȚIONAL 
MASCULIN DE ȘAH, care va dura 
pînă la 2 septembrie, a început in 
localitatea Polianika Zdroj. Printre 
participanți se află Zaițev (U.R.S.S.), 
Adorjan (Ungaria), Nicevski (Iugo
slavia), Pfleger (R.F. a Germaniei), 
Troianescu (România), Kozma 
(Cehoslovacia) și Szmidt (Polonia).

PARTIC1PIND LA CONCURSUL 
ATLETIC PENTRU „PREMIUL O- 
RAȘULUI SOFIA'*, sprinterul român 
Tudor Puiu a ciștigat proba de 200 m 
plat cu timpul de 21”7/10. A doua 
victorie a culorilor românești la a- 
cest concurs a fost obținută de Mi
hai Zaharia la săritura în lungime 
cu 7,79 m.

Alte rezultate : 400 m garduri băr
bați : Lutz (R.D. Germană) — 
53”6/10 ; 5 000 m : Iordanov (Bulga
ria) — 15’00”6/10 ; aruncarea cioca
nului : Seidel (R.D. Germană) — 
64,60 m ; 800 m bărbați : MUller (R.D. 
Germană) — l'50"9/10 ; aruncarea 
discului femei : Barbara Schubert 
(R.D. Germană) — 55 m.

IN CADRUL TURNEULUI INTER
NATIONAL MASCULIN DE BAS
CHET „MEMORIALUL IURI GA
GARIN*', care se desfășoară la Le
ningrad, a fost înregistrată o surpri
ză : echipa Iugoslaviei, deținătoarea 
titlului mondial, a fost învinsă cu 
scorul de 84—83 (45—42) de selecțio
nata Cehoslovaciei.
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DIN ȚĂRILE SOCIALISTE 

Remarcabile realizări 
ale gindirii 

tehnico-științifice sovietice
împletirea tot mai 

strinsă a științei cu 
activitatea practică in
dustrială, transforma
rea tot mai accentua
tă a științei intr-o for
ță productivă, intr-un 
factor important al 
accelerării producției, 
este unul din fenome
nele cele mai carac
teristice ale dezvoltă
rii economice a Uni
unii Sovietice în eta
pa actuală.

Așa cum e cunoscut, 
printre importantele 
măsuri preconizate de 
Congresul al XXIV- 
lea al P.C.U.S. pentru 
dezvoltarea continuă a 
economiei sovietice și 
construirea bazei teh- 
nico-materiale a co
munismului, la loc de 
frunte se situează in
troducerea masivă in 
producție a celor mai 
noi cuceriri ale știin
ței și tehnicii. Desco
peririle realizate în 
anii din urmă intr-o 
serie de domenii mo
derne ale științelor 
fundamentale au dus 
la crearea unor noi 
ramuri industriale. 
Astfel, de pildă, pro
gresele fizicii au făcut 
să apară noi direcții 
în dezvoltarea ener
geticii, în primul rind 
a celei nucleare. A 
fost realizată o insta
lație semiindustrială 
magneto-hidrodinami- 
că cu plasmă, care 
transformă direct căl
dura în energie elec
trică, iar recent a de
venit cunoscut faptul 
că în cadrul institutu
lui energetic „Krjija- 
novski" din Moscova 
a fost creată prima 
instalație experimen
tală magneto-hidro- 
dinamică din lume 
care funcționează cu 
sodiu lichid. Conduc- 
tibilitatea electrică a 
metalelor lichide este 
de sute de mii de ori 
mai mare decit a plas
mei, ceea ce face po
sibilă Obținerea direc
tă de curent alterna
tiv. In viitor, genera
toare de acest tip vor 
putea fi instalate la 
centralele atomice, 
unde vor transforma 
direct energia termică 
produsă de reactorii 
atomici în energie e- 
lectrică, fără să mai 
fie nevoie de turbi
nele și generatoarele 
clasice.

Izotopii • radioactivi, 
radiațiile nucleare,
substanțele marcate 
își găsesc aplicări in 
numeroase ramuri in
dustriale. Și in acest 
sens, o serie de noi și 
remarcabile realizări 
vin să ilustreze robus
tețea gindirii tehnico- 
științifice și capacita
tea creatoare a savan- 
ților, inginerilor și 
tehnicienilor sovietici, 
înscriindu-se ca per
formanțe de prestigiu

pe plan mondial. Prin
tre cele mai recente 
aparate sovietice cu 
radioizotopi se numă
ră neutralizatorii de 
electricitate statică, 
deosebit de utili în in
dustriile textilă, de 
prelucrare a maselor 
plastice, poligrafică și 
in alte domenii, unde 
contribuie la ridicarea 
productivității utila
jelor și la îmbunătă
țirea calității produc
ției ; instalația cu ga
barit redus „Ghidro- 
ponika”, alimentată cu 
un izotop al cesiului 
și destinată iradierii 
cu radiații gama a se
mințelor de legume ; 
sursele izotopice de e- 
nergie electrică „E- 
fir", „Beta-C“ și „Be- 
ta-3“, destinate ali
mentării cu- energie a 
diferitelor sisteme au
tomate instalate în 
zone îndepărtate și 
greu accesibile ; lăm
pile de semnalizare cu 
tritiu funcționind pe 
baza utilizării fenome
nului de radioluminis- 
cențâ, folosite in în
treprinderile miniere, 
în transportul feroviar 
și pe apă, in hidro
centrale și altele. Nu
mai in cadrul combi
natului metalurgic din 
Karaganda au fost 
instalate 172 de apa
rate cu radioizotopi 
pentru automatizarea 
controlului și regla
rea nivelelor, măsura
rea umidității și a 
greutății încărcături
lor de aglomerat, a 
procentului de cenușă 
din cărbune, a grosi
mii laminatelor în
cinse etc.

Știința aduce mereu 
elemente și metode 
noi și in străvechea 
îndeletnicire a oame
nilor — de topire și 
prelucrare a metale
lor. Savănți, împreu
nă cu metalurgiști și 
constructori de ma
șini, au elaborat me
toda topirii oțelului 
sub un strat de zgură. 
Metalul astfel obținut 
este omogen din punct 
de vedere fizic și chi
mic, foarte compact și 
deosebit de rezistent.

Oamenii de știință 
din cadrul Institutu
lui oțelului și aliaje
lor din Moscova au e- 
laborat o metodă de 
topire rapidă și conti
nuă a oțelului într-o 
instalație specială pe 
care au numit-o 
„Sand". Durata unei 
șarje în noua instala
ție este de numai 30- 
40 de minute. Ca di
mensiuni, „Sand" nu 
depășește un cuptor 
Martin de aceeași ca
pacitate și, ca atare, îl 
poate înlocui cu ușu
rință. Se are în vede
re ca agregatul să fie 
cuplat cu instalațiile 
existente de turnare

continuă a oțelului. 
Construcția unui a- 
gregat experimental- 
industrial de acest tip 
se află în faza finală 
în Ucraina. El va 
funcționa cu gaze na
turale sau cu păcură.

Specialiștii de la 
Institutul central de 
cercetări siderurgice 
„Bardin" au reușit să 
elaboreze tehnologia 
de obținere a unui a- 
liaj fier-crom care 
conține numai 0,015 la 
sută carbon. Noul a- 
liaj și-a cucerit repe
de popularitate în în
treprinderile metalur
gice ale țării, intrind 
în componența unor 
mărci de oțeluri ter- 
morezistente și inoxi
dabile de înaltă cali
tate.

Introducerea auto
maticii și telemecanl- 
cii la schela petrolife
ră Dmitrievsk din re
giunea Kuibîșev a fă
cut posibilă reducerea 
de aproape trei ori a 
numărului muncitori
lor și funcționarilor 
de aici. Controlul a- 
supra utilajelor, stați
ilor de pompare și di
rijarea acestora se fa
ce de la un panou 
central de comandă a- 
flat la serviciul de 
dispecerat. Dacă Îna
inte două stații de 
pompare erau deser
vite de zece oameni, 
acum sint suficienți 
numai doi.

Rezultate de-a drep
tul surprinzătoare a 
dat utilizarea în ex
tracția petroliferă a 
așa-numitelor sub
stanțe superficial ac
tive. Se știe că prin 
metoda menținerii ar
tificiale a presiunii 
zăcămîntului cu aju
torul pompării de apă 
în strat se poate ex
trage cel mult 50 la 
sută din cantitatea de 
țiței. Dar dacă la apa 
pompată se adaugă 
doar citeva sutimi de 
procent din aceste 
substanțe, extracția 
crește in medie cu 10- 
15 la sută. Totodată, 
ritmul de exploatare 
a zăcămîntului crește 
în medie de 1,3—1,5 
ori. Experiențele fă
cute au arătat că cir
ca o mie de tone de 
astfel de substanțe au 
asigurat o producție 
suplimentară de 300 000 
tone de petrol.

Desigur, sint nume
roase domeniile în 
care știința modernă 
se interferează cu in
dustria. Aproape du 
există ramură indus
trială sovietică — ce
le cîteva exemple a- 
par elocvente în acest 
sens —• care să nu 
beneficieze din plin de 
rezultatele cele mai 
noi ale cercetării ști
ințifice.

Silviu PODINA
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viața internațională
VIETNAMUL DE SUD

PUTERNIC ATAC AL FORȚELOR PATRIOTICE VENEZUELA
Duminică seara, președintele R. Nixon, a anunțat

ASUPRA BAZELOR AMERICANE
Șl SAIGONEZE DIN ZONA SEPTENTRIONALĂ

SAIGON 16 (Agerpres). — Agen
țiile de presă anunță ca. după mai 
multe rile de bombardamente in
tens» asupra diverselor baze din zo
na septentrională a Vietnamului de

Acțiuni
ale populației
cambodgiene

împotriva atrocităților

sud. forțele Guvernului Revoluționar 
Provizoriu au declanșat duminică un 
puternic atac de infanterie împotriva 
acestora. Agențiile Reuter și France 
Presse relatează câ luptele au fost 
extrem de violente, partea salgoneză 
suferind pierderi grele. în același 
timp, artileria forțelor patriotice a 
continuat să bombardeze baza „Car
rol" și o poziție întărită a trupelor 
saigoneze din apropiere de baza 
„C-l", ambele situate tot in zona sep
tentrională.

De asemenea. în regiunea Deltei 
fluviului Mekong și in provincia Ba 
Xuyen au avut loc lupte între torțele 
de eliberare sud-vietnameze și tru
pele americano-saigoneze.

CARACAS 16 (Agerpres). — 
Duminică, autoritățile militare 
au preluat controlul minelor de 
fier de la Orinoco (cele mai 
mari din Venezuela), unde gre
va muncitorilor a intrat in cea 
dv-a 47-a zi. Greviștilor de la 
Orinoco li s-au alăturat săptă- 
mina trecută lucrătorii de la 
compania „Sidor". Astfel, in pre
zent se află in grevă aproxi
mativ 7 500 de muncitori.

Autoritățile din Puerto Ordaz 
au interzis țoale intilnirilc pu
blice in oraș. 2 000 de militari 
s-au alăturat unităților locale și 
patrulează pe străzile orașului, 
iar unități motorizate și elicop
tere sint pregătite să intre in 
acțiune.

DETERMINATE DE INFLAȚIE
SI SPECULAȚIILE ASUPRA DOLARULUI
■> >

* Suspendarea provizorie a convertibilității dolarului în 
aur • Instituirea unei suprataxe de 10 la sută asupra Im
porturilor © Întregul sistem monetar occidental afectat de 
aceste măsuri • Reacții de neliniște la bursele interna

ționale

ORIENTUL APROPIAT

Cu prilejul zilei de 23 August
• DEPUNERE DE COROANE DE FLORI LA MONUMENTE ALE 
MILITARILOR ROMANI CAZUȚI IN UNGARIA • CONFERINȚA 

DE PRESA....................LA HANOI

BUDAPESTA 16. — Coresponden
tul nostru, Al. Pintea. transmite j 
Cu prilejul celei de-a 27-a ani
versări a eliberării României de 
sub jugul fascist, membri ai ambn- 
sadei Republicii Socialiste România 
la Budapesta au depus luni coroane 
de flori la monumentele și cimiti
rele ostașilor români căzuți in lupte
le pentru eliberarea Ungariei din lo
calitățile Gyor, Cegled, Tiszakecske, 
Cserkeszolo, Tapiasuly. Au fost de 
față reprezentanți ai organelor loca-

le de partid și de stat, 
localitățile respective.

cetățeni din

— Cu prile- 
naționale a

HANOI 16 (Agerpres). 
jul apropiatei sărbători 
României, la ambasada română dm 
Hanoi a fost organizată la 16 august 
o conferință de presă.

Însărcinatul cu afaceri al României 
în R. D. Vietnam. Vasile Cioloboc. > 
vorbit despre realizările poporului ro
mân în perioada de după eliberări', 
despre politica externă a României, 
despre sprijinul acordat de poporul 
român poporului vietnamez.

PNOM PENH 16 (Agerpres). — 
După cum informează agenția U.P.I.. 
in ultimul timp s-au intensificat pro
iectele zilnice ale populației cambod
giene impotriva atrocităților la care 
se dedau unitățile regimului mario
netă de la Saigon impotriva popu
lației civile in diferite zone ale Cam- 
bodgiei și în special in regiunea 
Neak Luong. Citind surse de pc 
cimpul de luptă, agenția menționează 
că peste 50 000 de civili dintr-o zonă 
m care s-au instalat trupele inter- 
venționiste și-au părăsit locuințele, 
refugiindu-se in alte regiuni din 
cauza actelor de teroare, jafurilor și 
violurilor pe care le comit soldații 
regimului lui Thieu. Situația a de
venit atit de alarmantă — relevă 
U.P.L — încit însuși regimul de la 
Pnom Penh s-a văzut silit să ceară 
retragerea unor importante unități 
ale forțelor intervenționiste saigone
ze și închiderea bazei militare de la 
Neak Luong.

MIERCURI, PREȘEDINȚII R.A.U., LIBIEI Șl SIRIEI SE VOR 
1NT1LN1 LA DAMASC
ARABIA SAVDITA VA REPREZENTA INTERESELE IORDA
NIENE IN SIRIA
ACȚIUNI DE MEDIERE INTRE AUTORITĂȚILE IORDANIENE 
ȘI ORGANIZAȚIILE PALESTINENE

al R. D. Vietnam
Ministerul Afacerilor Externe al 

R.D. Vietnam a dat publicității o de
clarație de protest in legătură cu 
noile provocări ale aviației america
ne in zona demilitarizată. La 15 au
gust a.c. — se arată în declarație — 
avioane americane, inclusiv bombar
diere strategice B-52, au efectuat zbo
ruri deasupra localității Huong Lap. 
situată in zona demilitarizată, la nord 
de paralela 17 și au bombardat puncte 
populate de pe teritoriul R. D. Viet
nam.

Ministerul Afacerilor Externe al 
R. D. Vietnam — se subliniază in 
încheierea declarației — cere cu ho- 
tărlre încetarea actelor provocatoare 
care amenință suveranitatea și secu
ritatea țării.

CAIRO 16 (Agerpres). — Președin
ții R.A.U., Libiei și Siriei — state 
membre ale Cartei de la Tripoli — 
urmează să participe miercuri la o 
reuniune care se va desfășura la Da
masc, scrie ziarul „Al Ahram". Pe 
ordinea de zi a conferinței sint în
scrise situația actuală încordată din
tre Siria și Iordania și relațiile din
tre autoritățile de la Amman și or
ganizațiile de rezistență palestinene. 
Aceste chestiuni vor fi examinate — 
scrie agenția M.E.N. — in lumina 
convorbirilor pe care trimișii preșe
dintelui Sadat și regelui Feisal al 
Arabiei Saudite le-au avut zilele tre
cute cu conducătorii din cele două 
țări. Yasser Arafat, liderul Organi
zației pentru Eliberarea Palestinei, 
va lua parte la ședințele consacrate 
situației populației palestinene.

*
DJEDDAH 16 (Agerpres). — în 

urma ruperii relațiilor dintre Siria și 
Iordania. Arabia Saudită va repre
zenta interesele iordaniene la Damasc 
— a declarat un reprezentant al am
basadei iordaniene la Djeddah.

BEIRUT 16 (Agerpres). — Minis
trul libanez al afacerilor externe, 
Khalyl Abu Hamad, s-a reîntors du
minică seara la Beirut, venind de la 
Damasc, unde a efectuat o vizită de 
citeva ore. La sosire, el a declarat că 
a discutat cu șeful diplomației si
riene. Abdcl Halim Khaddam, evo
luția raporturilor siriano-iordaniene 
și consecințele intreruperii relațiilor 
diplomatice dintre cele două țări. 
Hamad a precizat că a primit asigu
rări din partea ministrului sirian de 
externe că zborurile avioanelor ci-

Proteste contra
experiențelor nucleare 

franceze din Pacific
SANTLAGO DE CHILE 16 (Ager

pres). — Guvernul chilian a dat pu
blicității o declarație de protest in 
urma efectuării unei noi explozii nu
cleare de către Franța in Oceanul 
Pacific. Documentul menționează că, 
deși guvernul chilian a adresat o notă 
de protest Ministerului Afacerilor 
Externe al Franței, încă de la 14 iu
nie 1971, cind această țară a efectuat 
o explozie nucleară în Pacific, to
tuși. experiențele nucleare in această 
zonă au continuat. Aceste experien
țe, se spune în declarație, au re
zultate nocive pentru sănătatea po
porului chilian și afectează grav flora 
si fauna marină din largul coastelor 
chiliene, care reprezintă resurse vi
tale pentru hrana și dezvoltarea eco
nomică a acestei țări. Totodată, se 
subliniază în declarație, prin aceste 
acte sint încălcate principiile de bază

CHILE

Alegerea secretarului
general al Mișcării

ale dreptului internațional privind 
relațiile intre state.

LIMA 16 (Agerpres). — Locuitorii 
importantului port și principal cen
tru siderurgic peruan, Chimbote, 
și-au exprimat protestul, in cadrul 
unui miting, împotriva experiențelor 
nucleare efectuate de Franța in Ocea
nul Pacific, la citeva ore după ce 
această zonă a fost afectată de o 
mișcare seismică. Agenția Prensa La
tina, care transmite știrea, relatează 
că personalități de seamă din lumea 
științei fac o legătură intre experien
țele nucleare franceze din Pacific și 
frecvența mișcărilor seismice 
unele țări latino-americane.

★
TOKIO 16 (Agerpres). — Mi

nisterul Afacerilor Externe al Ja
poniei a dat publicității o decla
rație in care cere suspendarea 
imediată a experiențelor nu
cleare franceze din sudul Ocea
nului Pacific — informează a- 
genția Kyodo. Această luare de 
poziție a guvernului japonez ur
mează detonării de către Franța, 
in cursul zilei de simbătă, a unei 
noi bombe termonucleare la 
centrul Mururoa din Pacificul 
de sud.

stingii creștine
SANTIAGO DE CHILE 17 (Ager

pres). — In cadrul unei adunări ge
nerale a membrilor Mișcării stingii 
creștine din Chile (M.I.C.) — grupare 
care a luat naștere prin desprinderea 
unui important număr de membri din 
Partidul Democrat-Creștin in semn 
de protest față de orientarea tot mai 
accentuată a conducerii acestei or
ganizații spre Partidul național de 
extremă dreaptă — au fost aleși se
cretarul general al M.I.C., in persoa
na lui Juan Bosco Parra, și membru 
Comitetului Executiv.

Un comunicat al Mișcării stingii 
ereștine anunță, totodată, că aduna
rea constituantă a acestei organizații, 
ale cărei lucrări vor începe luna 
viitoare, va răspunde oficial invita
ției adresate de Frontul Unității 
Populare pentru a face parte din 
coaliția guvernamentală. în docu
ment se subliniază că „invitația adre
sată de partidele membre ale Uni
tății Populare Mișcării stingii creș
tine exprimă voința acestora de a în
tări unitatea muncitorilor șl poporu
lui chilian in drumul spre construc
ția socialismului".

vile libaneze între Beirut și Amman 
nu sint afectate de măsurile de inter
zicere a survolării teritoriului Siriei 
de către avioanele iordaniene.

Khalyl Abu Hamad a relevat, tot
odată, câ la Damasc s-a intilnit cu 
Omar Al-Sakkab, care, împreună cu 
Hassan Sabry El-Kholy, întreprind, 
in calitate de reprezentanți speciali 
ai șefilor de stat ai Arabiei Saudiie 
și, respectiv, R.A.U., o acțiune de 
mediere intre autoritățile iordaniene 
și organizațiile palestinene din Ior
dania.

WASHINGTON 16 (Agerpres). — 
Președintele Nixon a rostit dumini
că seara un discurs televizat, anun- 
țind o serie de măsuri destinate 
„contracarării speculațiilor asupra 
dolarului pe piețele monetare occi
dentale și combaterii inflației și șo
majului pe plan intern". Printre a- 
cestea figurează suspendarea tempo
rară a convertibilității dolarului in 
aur și devize, „cu excepția volumu
lui și condițiilor determinate a fi in 
interesul stabilității monetare și in 
interesul Statelor Unite". Recunos- 
cind că. in ultimii șapte ani, s-a 
produs in medie o criză monetară in 
fiecare an, președintele a anunțat câ 
S.U.A. urmează să angajeze consul
tări și negocieri in cadrul cărora vor 
insista pentru adoptarea de urgență 
a unor măsuri menite să ducă la in
stituirea unui nou sistem morfetar in- 
teroccidental.

Statele Unite Impun, totodată, cu 
începere de luni, o suprataxă tem
porară de 10 la sută asupra tuturor 
importurilor, măsură destinată să 
ducă, in concepția Administrației, la 
redresarea balanței comerciale.

în scopul declarat de „combatere 
a inflației și șomajului", președinte-

le a anunțat „înghețarea prețurilor 
și salariilor pe o perioadă de 90 de 
zile" și crearea unui Consiliu guver
namental pentru problemele costu
lui vieții, care va fi prezidat de nr- 
nistrul de finanțe. Explicind moti
vele acestor măsuri. Nixon a decla
rai : „Una din moștenirile cele mai 
crude ale prosperității artificiale pro
duse de război este inflația. Inflația 
spoliază pe fiecare american. Cei 20 
milioane de cetățeni care sint la pen
sie și trăiesc din venituri fixe sint 
deosebit de greu loviți. 80 de mili
oane de salariați se află in impas — 
in cei patru ani de război cuprinși 
intre 1965—1969 sporurile lor de sa
larii fiind complet anihilate".

Cu toate acestea, președintele 
S.U.A. a anunțat că cheltuielile fe
derale prevăzute în bugetul pe anul 
fiscal in curs, care a început la 1 
iulie, urmează să fie diminuate cu 
4,7 miliarde dolari prin reducerea cu 
5 la sută a numărului de angajări 
în slujbe guvernamentale, reducerea 
cu 10 la sută a programului de a- 
jutor economic pentru străinătate și 
amînarea cu un an a programului de 
reforme pe plan social.

Comunicat comun P.C. Japonez - P.C. Francez

CAIRO 16 (Agerpres). — Esmat 
Abdel Meguid, ministru de stat al 
R.A.U.. a părăsit duminică seara ora
șul Cairo, plecind spre Nouakchott, 
pentru a inmina președintelui Mauri- 
taniei, Moktar Ould Daddah, un me
saj din partea șefului statului egip
tean, Anwar Sadat. Moktar Ould 
Daddah exercită, în prezent, funcția 
de președinte al „Comitetului celor 
zece", constituit de Organizația Uni
tății Africane (O.U.A.), care urmează 
să se reunească la 23 august la Kin
shasa, pentru a examina problema 
aplicării rezoluției Consiliului de 
Securitate al O.N.U. din noiembrie 
1967 asupra situației din Orientul A- 
propiat.

De la Nouakchott, Meguid se va 
deplasa Ia Kinshasa, unde va inmina, 
de asemenea, președintelui Republi
cii Democratice Congo, generalul 
Joseph Desire Mobutu, un mesaj din 
partea președintelui Sadat.

în cursul unei reuniuni a Consi
liului de Miniștri kuweitian, șeicul 
Sabah Ahmed Al-Jaber, ministrul a- 
facerilor externe, a declarat că între
vederile avute cu conducătorii ira
nieni. in cursul vizitei sale recente 
la Teheran, au fost utile. Punctele 
noastre de vedere — a arătat el — 
au coincis in ceea ce privește nece
sitatea asigurării stabilității in re
giunea Golfului Persic.

★
Emiratul Bahrein, care și-a pro

clamat simbătă independența. se 
va numi de acum înainte „Statul 
Bahrein" — anunță un comunicat dat 
publicității la Manama. Sheik Issa 
Ben Salmane El Khalifa, fostul gu
vernator, va purta titlul de emir al 
Statului Bahrein.

Unite de a institui o suprataxă de 10 
la sută asupra tuturor importurilor.

agențiile de presă transmit

PARIS 16 — Corespondentul nostru, 
P. Diaconescu, transmite : Ziarul 
„L’Humanite" publică un comunicat 
cu privire la vizita întreprinsă in Ja
ponia, intre 6 și 13 august, de o dele
gație a Partidului Comunist Francez, 
condusa de Rene Piquet, membru al 
Biroului Politic, secretar al P.C.F.. la 
invitația Partidului Comunist Japo
nez.

După ce au subliniat sarcinile co
mune pe care le au cele două parti
de, care activează in state capitaliste 
dezvoltate — se arata in comunicat 
— reprezentanții P.C.F. și P.C.J. au 
confirmat faptul că partidele comu
niste din fiecare țară cunosc cel mai 
bine situația existentă in țara res
pectivă. „Fiecare stat determină po
litica sa in totală independență de ce
lelalte state. Divergențele de păreri 
care pot exista intre partidele din di-

verse țări nu trebuie să împiedien 
menținerea și dezvoltarea raporturi
lor intre partidele comuniste pc baza 
principiilor independentei, egalității, 
neamestecului in afacerile interne si 
solidarității internaționale" — subli
niază documentui. Delegațiile celor 
două partide și-au exprimat, de a-< - 
menea, hotărîrea de a lupta pentru 
unitatea indispensabilă a mișcării co
muniste internaționale, pe baza mâi - 
xism-leninismului și a internaționa
lismului proletar. Ele și-au reafirmat 
solidaritatea activă cu popoarele din 
Indochina, subliniind că propunerile 
în șapte puncte ale Guvernului Re
voluționar Provizoriu al Republicii 
Vietnamului de Sud reprezintă solu
ția care permite reglementarea rezo
nabilă și realistă a problemei viet
nameze.

REACȚII IN EUROPA OCCIDENTALA
Măsurile restrictive privind situa

ția dolarului, anunțate de președin
tele S.U.A., Richard Nixon, au stir- 
nit vii reacții in Europa occidentală. 
Primul ecou a fost semnalat în Elve
ția, al cărei guvern s-a întrunit de 
urgență luni dimineața pentru a a- 
naliza situația monetară interocci- 
dentală, ca urmare a măsurilor adop
tate la Washington. Totodată, la ce
rerea guvernului din Berna. Banca 
națională a Elveției a hotărit închi
derea Bursei din Ziirich.

*
Hotăririle anunțate la Washington 

de președintele Nixon privind sus
pendarea temporară a convertibilită
ții dolarului in aur au fost primite 
cu surpriză de cercurile economice și 
financiare ale R.F. a Germaniei, care 
consideră că actualul sistem mone
tar intcroccidental va fi serios afec
tat. De asemenea, decizia americană 
de a se institui o suprataxă tempo
rară de 10 la sută asupra importu
rilor neliniștește cercurile economice 
vest-germane. La Bonn nu se as
cunde faptul că această măsură, care 
echivalează cu o devalorizare de 
facto a dolarului, va da o puternică 
lovitură exportatorilor vest-germani.

*
Intr-o declarație făcută luni zia

riștilor, ministrul danez al economiei, 
Nyboe Andersen, a subliniat necesi
tatea convocării, fără întirzicre, a 
unei conferințe internaționale in ve
derea adoptării de măsuri suscepti
bile să evite eventualele dificultăți 
in comerțul internațional, ce ar pu
tea fi provocate de măsurile restric
tive anunțate de președintele S.U.A., 
Richard r/ixon. Ministrul da
nez criticat hotărîrea Statelor

Masurile anunțate de președintele 
Nixon au provocat o puternică neli
niște in Japonia. Cercurile financiare 
locale consideră că, prin aceasta, Ja
ponia a primit o dublă lovitură, atit 
in ceea ce privește politica moneta
ră. cit și cea comercială. Deși pre
ședintele S.U.A. a anunțat că sus
pendarea convertibilității dolarului 
in aur este temporară, sursele cele 
mai autorizate nipone consideră că 
aceasta slăbește serios Fondul Mo
netar Internațional și chiar ii pune 
in pericol existența — afirmă zia
rul „Asahi Evening News". Eveni
mentele ce se așteaptă vor avea o 
influență critica asupra poziției Ja
poniei, ca membru activ al F.M.I. 
Sursele nipone menționează că mă
surile anunțate de Nixon au la origi
ne dificultățile economice ale S.U.A. 
și intenția de a exercita presiuni a- 
supra țărilor capitaliste cu balanțe 
de plăți externe excedentare, 
sint Japonia și R.F.G.

Aproape toate bursele vest-euro- 
pene de devize și-au închis luni por
țile. La Londra. Frankfurt. Roma, 
Amsterdam, Lisabona. Viena și Pa
ris, luni n-a fost realizată nici o 
tranzacție in devize sau in aur.

Lunohod-1“ și-a îndeplinit cu succes 
programul de cercetări din perioada 

celei de-a 10-a zile selenare
MOSCOVA 16 (Ager

pres). — Luni a avut 
loc ultima ședință de 
legătură prin radio cu 
aparatul autopropulsat 
sovietic „Lunohod-r‘ 
din cadrul programului 
celei de-a 10-a zile se
lenare. In perioada. 
2-16 august, relatează 
agenția T.A.S.S., labo
ratorul lunar și-a înde
plinit cu succes pro
gramul de cercetări și 
experimente tehnico- 
științifice, care a avut 
drept obiectiv studie
rea funcționării siste
melor și agregatelor în 
regimuri diferite de ac
tivitate, după o perioa
dă îndelungată de șe
dere pe Lună.

In cea de-a 10-a zi, 
lunomobilul a parcurs 
distanța de 215 metri. 
Astfel, traseul străbă
tut de vehiculul sele-

nar de la 17 noiembrie 
1970, cind și-a început 
activitatea pe supra
fața Mării Ploilor, în
sumează 10 425 metri.

In scopul unei mai 
exacte identificări a 
detaliilor suprafeței lu
nare pe fotografii și 
imagini panoramice, a- 
cestea au fost luate din 
puncte diferite, situate 
la distanțe de 20—30 
metri. Aparatul s-a de
plasat inițial spre est, 
apoi spre sud-est. Con
comitent cu studierea 
suprafeței selenare, la
boratorul a măsurat ni
velul radiațiilor pe 
Lună și in spațiul cir
cumlunar. Cu ajutorul 
unui sistem radio in
stalat pe Pămint și al 
aparatajului radio de 
la bordul lui „Luno- 
hod-l“, în ziua a 10-a 
selenară s-a făcut un 
experiment de măsu-

rare a distanței pină la 
Lună. Rezultatele ob
ținute pot fi folosite 
pentru studierea miș
cării orbitale a Astru
lui Nopții și rotația 
lui in jurul centrului 
comun al maselor sis
temului Pămînt-Lună. 
Informațiile științifice 
transmise pe Pămint 
de la bordul lui „Lu- 
nohod-l“ sint prelucra
te in institutele Acade
miei de Științe a Uniu
nii Sovietice.

In ultima ședință de 
luni, aparatul a fost a- 
sezat intr-o poziție care 
asigură continuarea 
experimentelor de lo
cație prin laser a Lu
nii. Presiunea și tem
peratura în comparti
mentul instrumentelor 
se află in limitele sta
bilite. Noaptea lunară 
va dura pină la 31 au-

Kim Ir Sen, președintele Ca- 
binetului de Miniștri al R.P.D. Co
reene, a primit delegația guverna
mentală din Somalia, condusă de O- 
mar Arteh Ghalib, ministrul aface
rilor externe, care se află intr-o vi
zită oficială la Phenian. După cum 
menționează agenția A.C.T.C., « 
cest prilej a avut loc o discuție 
tenească.

cu a-
: prie-

So- 
Ma- 

s-au in-

Ambasadorii Uniunii 
vietice. Statelor Unite, 
rii Britanii și Franței 
trunit luni in Berlinul occidental, in
cea de-a 30-a ședință de lucru. Ei au 
continuat discutarea problemelor ce 
constituie obiectivul tratativelor asu
pra situației Berlinului occidental.

0 delegație militară de 
prietenie din R. P. Chineză, 
condusă de Li Dă-șîn, membru su
pleant al Biroului Politic al Comi
tetului Central al Partidului Comu
nist Chinez, șeful Direcției generale 
politice a Armatei Populare Chineze 
de Eliberare, a sosit in vizită in Al
bania, relatează agenția ATA.

un centru al păcii
Discursul guvernatorului 

general
LA VALLETTA 16 (Agerpres). — In 

discursul inaugural al primei sesiuni 
a Parlamentului Maltei, ales la 12 iu
nie a.c., guvernatorul general al insu
lei, sir Anthony Mamo. a reamintit 
că guvernul maltez și-a anunțat încă 
luna trecută intenția de a revizui re
lațiile Maltei cu N.A.T.O. după nego
cierile cu Marea Britanie privind ba
zele engleze din insulă. Anthony 
Mamo a afirmat, totodată, năzuința 
populației malteze de „a transforma 
insula in cel mai scurt timp dlntr-un 
instrument de război intr-un centru al 
păcii".

La Belfast și Londonderry s-au înregistrai în cursul zilei de duminică pu
ternice explozii care au avariat magazine și alte imobile. Se semnalează, de 
asemenea, o recrudescență a incidentelor și ciocnirilor dintre armată și popu
lație. Efectivul trupelor britanice prezente in Irlanda a fost întărit de ur
gență, atingind duminică cifra record de 12 500 militari. Liderii partidelor 
social, democratic și laburist și ai partidului naționalist, aflate in opoziție, au 
lansat un apel pentru suspendarea legislației de urgență și eliberarea tu
turor deținuților politici irlandezi. Pe de altă parte, poliția londoneză a dis
persat un marș pentru respectarea drepturilor civile in Irlanda de Nord. Au 
fost operate 22 de arestări. Tot la Londra, un număr de 93 de deputați labu
riști au semnat o moțiune și au înaintat-o liderului partidului, Harold Wilson, 
cerindu-i să acționeze pentru convocarea unei sesiuni extraordinare a parla
mentului. care să discute situația din Irlanda de Nord. Wilson, dind curs 
propunerii din moțiune, a cerut întrunirea parlamentului în zilele de 30 și 
31 august. Potrivit Constituției britanice, guvernul are latitudinea să de
cidă asupra cererii formulate. în fotografie : o unitate britanică după un 

scurt schimb de focuri in cartierul Bogside, din Londonderry

Ministrul afacerilor ex
terne al Republicii Irak, 
Abdul Karim Al-Sheikly, a sosit luni 
intr-o vizită oficială la Budapesta. în 
aceeași zi, el a început convorbirile 
oficiale cu ministrul afacerilor exter
ne al Ungariei, Janos Peter, cu care 
a examinat probleme internaționale 
actuale, in special situația din Orien
tul Apropiat — menționează agenția 
M.T.I. Ministrul irakian a fost pri
mit de Lajos Feher, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al R. P. Un
gare, cu care a discutat aspecte ale 
relațiilor bilaterale și posibilitățile 
dezvoltării legăturilor economice, cul
turale și politice reciproce, precum și 
probleme internaționale actuale.

Acord privind colabo
rarea economică dintre 
R. P. Chineză și R.P.D. Co- 
r66CUlâ« ki. Sien-nien, vicepremier 
al Consiliului de Stat al R.P. Chi
neze, și Zăng Zun Thek, vicepreșe
dinte al Cabinetului de Miniștri al 
R.P.D. Coreene, conducătorul unei 
delegații economice guvernamentale 
aflate in R.P. Chineză, au semnat la 
Pekin un acord privind colaborarea 
economică dintre țările lor. La cere-

monia semnării acordului a fost pre
zent Ciu En-lai, premierul Consiliu
lui de Stat al R.P. Chineze. Acordul, 
relatează agenția China Nouă, ur
mează să contribuie la intărirea prie
teniei militante dintre popoarele 
chinez și coreean și la dezvoltarea 
continuă a relațiilor de ajutorare re
ciprocă dintre R.P. Chineză și R.P.D. 
Coreeană.

Satelitul francez „Eole 
a fost lansat luni de la baza Wallops 
Island (Virginia) — anunță agenția 
France Presse. Lansarea s-a desfășu
rat in condiții bune, satelitul plasîn- 
du-se pe orbită la o altitudine da 
900 km.

Hotărîrea președintelui 
Republicii fîlrica Centrală, 
Jean Bedel Bokassa, care a declarat 
că țara sa rupe relațiile cu Republica 
Democrată Germană „pină cind 
aceasta iși va clarifica propriile rela
ții cu R. F. a Germaniei", a provocat 
regrete in capitala R.D.G., transmite 
agenția A.D.N. O asemenea decizie, 
apreciază cercuri din capitala Repu
blicii Democrate Germane, nu ser
vește intereselor comune ale Repu
blicii Africa Centrală și Republicii 
Democrate Germane in lupta împotri
va imperialismului și neocolonialis- 
mului.

Lucrările primului Con
gres internațional de imu 
HOlO^io, cadrul căruia s-au 
desfășurat și lucrările Uniunii In
ternaționale a Societăților de imu- 
nologie, au luat sfirșit la Washing
ton. Au participat circa 3 500 de spe
cialiști din numeroase țări ale lu
mii. printre care și din România. Cu 
acest prilej. Comisia de imunologie 
a Academiei de Științe Medicale din 
România a fost afiliată la Uniunea 
Internațională a Societăților de Imu- 
nologie. Profesorul Ion Moraru, vi
cepreședinte al Academiei de Știin
țe Medicale, a fost ales membru in 
Consiliul de conducere al acestei u- 
niuni.

Sărbătoarea națională
a Indoneziei

Pe strada Pegangsaan Timur din 
Djakarta, o clădire modestă evocă 
un eveniment de cotitură in istoria 
Indoneziei. Aici, cu 26 de ani in 
urmă, Adunarea consultativă popu
lară provizorie a adoptat Declarația 
de independență a Indoneziei, care 
avea să consacre, prin proclamarea 
Republicii, eliberarea acestei țări de 
sub jugul dominației coloniale.

După dobindirea independenței, 
poporul indonezian și-a pus ca o- 
biective reconstrucția țării, lichida
rea înapoierii economice și sociale, 
lăsate moștenire de colonialiști. în 

' eforturile consacrate valorificării bo
gățiilor materiale, dezvoltării poten
țialului economic, creării unei baze 
industriale, s-au înregistrat unele 
succese, datorită mobilizării largi a 
poporului, a celor mai progresiste 
forțe ale societății. Pe harta țării au 
apărut in acești ani o serie de obiec
tive economice, rod al preocupării 
Indoneziei pentru consolidarea inde
pendenței sale. Au luat ființă ramuri 
industriale inexistente In trecut, se 
dezvoltă agricultura prin extinderea 
sistemelor de irigație.

Animat de adinei sentimente de

solidaritate față de toate popoarele 
care au scuturat jugul colonial și 
care năzuiesc să-și făurească un vi
itor mai bun, poporul nostru mani
festă simpatie și înțelegere pentru 
aspirațiile poporului indonezian do 
înaintare pe calea dezvoltării de sine 
stătătoare, ridicării nivelului de trai 
și de cultură. Firește că implinirea 
acestor deziderate, interesele po
porului indonezian necesită curmarea 
oricăror acțiuni de natură să slă
bească unitatea națională, și în pri
mul rind încetarea acțiunilor repre
sive împotriva comuniștilor, unirea 
tuturor forțelor democratice și pro
gresiste ale țării.

Intre România și Indonezia s-au 
statornicit relații in domeniile eco
nomic, comercial, cultural, științific, 
întemeiate pe principiile respectării 
suveranității naționale, egalității in 
drepturi, neamestecului in treburile 
interne, în spiritul coexistenței paș
nice.

Cu ocazia sărbătorii naționale a 
Indoneziei, poporul român transmite 
poporului indonezian urări de pros
peritate și pace.
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