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Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a primit pe secretarul general 
al Partidului Social Democrat 

din R.F. Germania

CUVlNTAREA TOVARĂȘULUI
NICOLAE CEAUȘESCU

la întâlnirea cu activul de partid
al armatei

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Con
siliului de Stat al Republicii So
cialiste România, a primit, miercuri 
după-amiază, pe Holger Borner, 
secretar general al Partidului So
cial Democrat din Republica Fede
rală Germania, și pe Hans Eber
hard Dingels, șeful Secției relații 
externe a P.S.D.

La întrevedere a participat to
varășul Ștefan Andrei, secretar al 
C.C. al P.C.R.

Cu prilejul întâlnirii au fost dis
cutate probleme de interes comun 
ale extinderii raporturilor de prie
tenie și colaborare dintre Partidul 
Comunist Român și Partidul Social 
Democrat din Republica Federală 
Germania, ale dezvoltării și întă
ririi în continuare a relațiilor exis
tente pe diverse planuri dintre 
Republica Socialistă România și 
Republica Federală Germania.

Intîlnirea s-a desfășurat într-o 
atmosferă de caldă prietenie.

IERI, ÎN AULA

ACADEMIEI
MILITARE

în prezența tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste Româ
nia. comandantul suprem al 
forțelor noastre armate, miercuri 
au continuat lucrările activului 
de partid din Ministerul Apără
rii Naționale.

Intr-o atmosferă de puternică 
însuflețire, de profundă dra
goste și atașament față de 
partid, de conducătorul iubit al 
partidului și statului nostru, 
participanții au intimpinat cu 
ovații sosirea tovarâșu-iui 
Nicolae Ceaușescu in aula Aca
demiei Militare.

Secretarul general al partidu
lui a fost însoțit de tovarășii 
Ion Gheorghe Maurer și Virgil 
Trofin, precum și de g°ne-al- 
oolonel Ion Coman. șef de 
ție la C.C. al P.C.R.

La lucrările activului au 
parte general de armată
Ioniță. ministrul apărării națio
nale, general-colonel Ion Gheor
ghe. prim-adjunct al ministru
lui și șef al Marelui Stat Ma
jor. general-maior Constantin 
Opriță. adjunct al ministrului și 
secretar al Consiliului Politic 
Superior, adjuncți ai ministru
lui, generali și ofițeri din co
mandamentele de armate și de 
arme, din direcțiile centrale, 
comandanți de mari unități, 
unități și ai instituțiilor mili
tare de invățămint, secretari ai 

sec-

luat 
Ion
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Conducătorii de partid și de stat sînt salutați cu respect și entuziasm de participanții la consfătuire

Stimați tovarăși,

în

și

Aș dori să încep prin a vă 
adresa dumneavoastră, activului 
de partid al armatei, comuniștilor 
și tuturor militarilor armatei noas
tre un salut călduros din partea 
Comitetului Central al partidului, 
Consiliului de Stat și a Consiliu
lui de Miniștri, precum și din 
partea mea personal. (Aplauze 
puternice; se scandează „Ceaușescu- 
P.C.R.*).

Adunarea activului de partid 
din armată a analizat munca des
fășurată în anul trecut in vederea 
ridicării nivelului pregătirii poli
tice și de luptă a trupelor, a întă
ririi disciplinei și exigențe} 
toate sectoarele de activitate.

După cît am fost informat 
din cele ce am ascultat din expu
nerile tovarășilor care au vorbit 
azi. precum și din expunerea mi
nistrului apărării naționale, tova
rășul Ioniță. a reieșit că, într-ade- 
vâr. în activitatea-lor, organizațiile 
de partid, organizațiile Uniunii Ti
neretului Comunist, consiliile poli
tice au obținut o serie de rezultate 
bune. Prin munca pe care au des- 
fâșurat-o în această perioadă, co
muniștii s-au situat în primele 
rînduri în îndeplinirea sarcinilor 
care au revenit unităților, tuturor 
militarilor forțelor armate.

De altfel, nu de mult, la Secre
tariatul Comitetului Central al 
partidului s-a analizat activitatea 
organelor politice și a organizații
lor de partid — și trebuie să vă 
spun că concluziile au fost în ge
neral pozitive. Ne bucură faptul 
că în armată aproape totalitatea 
ofițerilor, o bună parte din subofi
țeri și o parte însemnată din mi
litarii în termen sînt membri ai 
partidului, că ei acționează cu toată 
hotărîrea pentru a transpune in 
viață, in acest important sector al 
activității statului nostru, hotărî- 

prc-

rile partidului și guvernului. Dacă 
adăugăm la numărul membrilor de 
partid și pe membrii Uniunii Ti
neretului Comunist, am putea spu
ne că, pe drept cuvînt, întreaga 
noastră armată este formată din 
comuniști, din oameni devotați 
trup și suflet politicii partidului 
nostru comunist, cauzei socialismu
lui. intereselor națiunii noastre so
cialiste. hotărîți să facă totul pen
tru ridicarea continuă a pregătirii 
militare, a însușirii tehnicii și mij
loacelor moderne de luptă, pentru 
ridicarea cunoștințelor lor politico- 
ideologice, în așa fel îneît să poată 
în orice moment îndeplini în cele 
mai bune condiții sarcinile pe 
care le pune atît partidul, cît și 
poporul nostru, în- general. în fața 
armatei. (Aplauze puternice, 
lungite).

Am vizitat ieri expoziția în care 
au fost prezentate unele mijloace 
tehnice de luptă : atît cele care au 
intrat în dotare în ultimii ani. cît 
și cele care sînt rezultatul activi
tății specialiștilor din cadrul forțe
lor armate și din industria noastră 
socialistă. în general, în vederea 
perfecționării mijloacelor de luptă 
în concordanță cu cererile științei 
și tehnicii contemporane, a ridică
rii pe această cale a capacității de 
luptă a armatei noastre. Mi-au f§- 
cut o bună impresie străduințele și 
rezultatele obținute în această di
recție în ultimii doi ani. Desigur că 
necesitatea perfecționării continue 
a tehnicii de luptă, a dotării arma
tei cu mijloace moderne constituie 
una din preocupările importante 
ale partidului și guvernului țării 
noastre. De altfel, vă sînt cunos
cute eforturile pe care le facem în 
această direcție; unii tovarăși s-au 
și referit la aceasta aici și nu 
pot decit să apreciez în mod deo
sebit preocuparea cadrelor milita
re, a cercetătorilor, a industriei 
noastre de a îndeplini în cît mai

și 
de 
că 
a-

bune condiții sarcinile puse în fața 
armatei în problemele legate de 
dotarea ei cît mai corespunzătoa
re. Fără îndoială, știința și tehni
ca se perfecționează continuu. 
Noi ne propunem să producem nu
mai anumite mijloace de luptă. 
Sîntem și vom fi și în viitor le
gați de un import însemnat al teh
nicii modeme din țările prietene, 
din statele socialiste, îndeosebi din 
Uniunea Sovietică — dar avem în 
același timp și obligația — nu nu
mai economica, dar și politică și 
ca țară socialistă — de a face to
tul pentru a crește contribuția 
noastră la dezvoltarea tehnicii 
la perfecționarea mijloacelor 
luptă. De aceea, eu consider 
și în continuare va trebui să 
cordăm o atenție sporită acestei 
preocupări. Sînt convins că putem 
și va trebui să soluționăm in mai 
mare măsură atît necesitățile de 
dotare ale armatei noastre, cît și 
de perfecționare și creare de noi 
mijloace de luptă mai moderne.

Trebuie să avem în vedere, to
varăși, condițiile războiului viitor, 
— dacă se va ajunge acolo, deși 
noi facem totul și sperăm să reu
șim să evităm un nou război. Dar 
cit timp există armata trebuie să 
ne preocupăm permanent de a 
crea mijloacele corespunzătoare, 
să ne gîndim în ce condiții vom 
desfășura războiul, ce trebuie să 
facem, de ce mijloace trebuie să 
dispunem pentru a putea să a- 
părăm cît mai bine independen
ța patriei, pentru a aduce o con
tribuție cît mai mare la cauza co
mună a socialismului, la a- 
părarea independenței tuturor po
poarelor lumii. (Aplauze puternice).

Cunosc, de asemenea, rolul și 
contribuția pe care o aduc unită
țile militare la lucrările de iriga
ții, de construcții și altele, la dez
voltarea economiei noastre socia
liste, la înfăptuirea cu succes a

eTa-sarcinilor planului cincinal 
borat de Congresul al X-lea al 
partidului. Nu aș dori să mă o- 
presc acum mai pe larg asupra a- 
cestei probleme. De altfel, aici, 
mai mulți tovarăși au făcut refe
riri la această contribuție. Doresc 
numai să menționez că dăm o înal
tă apreciere felului în care mili
tarii, unitățile militare își înde
plinesc sarcinile în acest domeniu. 
Este de înțeles că armata, ca o 
parte inseparabilă a statului, ca 
expresie a voinței poporului nos
tru, nu poate să nu fie partici
pantă activă la înfăptuirea tutu
ror măsurilor de dezvoltare a e- 
conomiei, a societății noastre so
cialiste în general. înseși ridica
rea capacității de luptă, posibilită
țile de dotare tehnică, felul în 
care armata noastră va fi nevoită 
să lupte — dacă se va ajunge a- 
colo — cer o strînsă legătură cu po
porul, o participare activă la în
treaga viață socială, prin aceasta 
sudîndu-se strîns această unitate 
inseparabilă și asigurînd, în ace
lași timp, armatei noastre spriji
nul activ din partea întregii na- 
-țiuni, în orice condiții. (Aplau
ze puternice).

Apreciem, de asemenea, în mod 
deosebit activitatea educativă și 
politică de dezvoltare și formare 
a conștiinței socialiste la toți mi
litarii, aceasta fiind, de asemenea, 
de o mare importanță în formarea 
tinerei generații în spiritul con
cepției înaintate despre lume și 
viață, al eticii și echității socia
liste. Iată de ce putem spune că 
de fapt nu există latură a activi
tății economico-sociale din patria 
noastră în care armata să nu fie o 
participantă activă, să nu-și aducă 
contribuția sa de mare însemnă
tate. Tocmai de aceea, militarii 
forțelor noastre armate sînt încon
jurați permanent cu grijă, cu dra
goste de partid, de popor, de con
ducerea partidului și statului. (A- 
plauze puternice).

Ținînd seama de toate aceste 
rezultate, Comitetul Central al 
partidului, Consiliul de Stat, Con
siliul de Miniștri și eu personal 
dăm o apreciere foarte înaltă acti
vității ofițerilor, subofițerilor, osta
șilor, organizațiilor de partid și de 
tineret, consiliilor politice, coman
damentelor și adresăm cele mai 
calde felicitări tuturor pentru re
zultatele obținute pînă acum și 
urări de noi succese. (Aplauze pu
ternice, prelungite ; urale).

Stimați tovarăși,

Dînd această înaltă apreciere a- 
supra rezultatelor obținute pînă 
acum, nu putem trece însă cu ve
derea unele neajunsuri și lipsuri 
— fără a umbri în vreun fel ceea 
ce este bun. Dar, ca în toate 
sectoarele de activitate, și în do
meniul armatei partidul nostru 
ține seama și de ceea ce s-a reali
zat în bune condiții, și de anumi
te neajunsuri și lipsuri, în dorin
ța de a găsi căile cele mai potri
vite pentru lichidarea lor și pen
tru îmbunătățirea generală a acti
vității.

Unii tovarăși s-au referit la a- 
ceste neajunsuri. Cred că în ca
drul unei adunări a activului pe 
armată poate s-ar fi putut mani
festa ceva mai multă exigență și 
mai mult spirit autocritic, pentru 
că totuși — așa cum am reținut 
noi la Secretariatul Comitetului 
Central — sînt încă unele as
pecte negative ce nu ar trebui 
să se manifeste și de care trebuie 
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Din cronica întrecerii socialiste

SUCCESE ÎN INDEPLMREA

Județul Hunedoara. Ec°- 
■nomia hunedoreană a realizat cu 
zece> zile mai devreme sarcinile de 
plan la exporturile prevăzute pen
tru primele cinci luni ale anului. 
Printre unitățile cu cele mai mari 
realizări se află Combinatul side
rurgic Hunedoara, care a livrat be
neficiarilor externi produse supli
mentare in valoare de 6,5 milioane 
lei valută. La bilanțul pozitiv ob
ținut au contribuit și Centrala căr
bunelui Petroșani, întreprinderea 
minieră Hunedoara, întreprinderea 
chirqică Orâștie, întreprinderea de 
materiale de construcții Deva.

Judejul Ialomița. <Cores- 
pondentul „Scinteii". Lucian Ciu
botarul. — Colectivele întreprinde
rilor industriale din județul Ialo
mița au îndeplinit sarcinile de plan 
pe primele 5 luni ale anului cu 5 
zile mai devreme. Productia-marfă 
suplimentară realizată în acest in
terval se concretizează in 210 tone 
celuloză. 55 tone, hîntie. 220 tone 
prefabricate din beton. 40 tone fire 
de bumbac, confecții in valoare de 
15.2 milioane lei și nutrețuri com
binate in valoare de peste 20 mi
lioane lei.

Județul Brașov. coi«iivde 
din industria județului Brașov 
și-au realizat, cu trei zile mai de
vreme. sarcinile- de producție pe 
primele cinci luni ale anului. Se a- 
preciază că pină la sfirșitul lunii 
mai se va obține o producție in
dustrială. peste plan, estimată la 
150 milioane lei.

Semnificativ este faptul că pro
ducția industrială este cu 15 la sută 
mai mare decit in perioada cores
punzătoare a anului trecut, sporul

a.c., la Praga, vorLa 5 iunie
începe lucrările celei de-a XXVII-a 
sesiuni a Consiliului de Ajutor 
Economic Reciproc. 

LA 11 IUNIE-UN SFERT DE VEAC
DE LA NAȚIONALIZAREA PRINCIPALELOR 
MIJLOACE DE PRODUCȚIE INDUSTRIALĂ

1

© Conștiința de stăpin al uzinei & Ce au 
însemnat 25 de 
pentru ramura energiei electrice și termice
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ani de industrie socialistă

producției obținindu-se in cea mai 
mare parte pe seama creșterii pro
ductivității muncii.

Județul Galați. (Corespon- 
dentul ..Scinteii". Tudorcl Oancea). 
— Industria județului Galați a în
deplinit olanul la producția globa
lă po primele 5 luni cu 2 zile mai 
devreme. Pină la sfirșitul lunii se 
va obține. peste prevederi, o pro
ducție de peste 75 milioane lei. Su
plimentar se vor realiza 45 000 tone 
fontă. 40 000 tone oțel. 1 400 tgne 
laminate finite. 5 000 tone tablă și 
benzi laminate Ia rece, 24 000 m p 
țesături bumbac și fire bumbac, 700 
tone ulei comestibil și altele.

Județul Argeș. Zece uni,ă'i 
economice argeșene au raportat 
pină acum îndeplinirea sarcinilor 
de plan aferente perioadei ianua
rie—mai. Printre acestea se află în
treprinderea de foraj Bascov, Com
binatul de prelucrare a lemnului 
Pitești, întreprinderea de poduri 
metalice și prefabricate din beton 
Pitești. Pină la 31 mai. aceste uni
tăți vor realiza o producție supli
mentară de peste 40 milioane lei. 
Un exemplu edificator pentru mo
dul in care oamenii muncii din a- 
ceastă parte a țării se străduiesc 
să-și onoreze angajamentele il 
constituie șantierul de construcții 
montaj al întreprinderii de rețele 
electrice din Pitești, care pină la 
finele lunii realizează lucrări in 
valoare de zece milioane lei.

Rezultatele obținute in primele 
cinci luni de acest harnic colectiv 
se situează pe linia succeselor în
registrate în ultimii 5 ani, în care 
au fost electrificate 615 sate din ju
dețele Argeș, Olt și Vilcea, lumina 
electrică luminind azi peste 95 000 
de locuințe.

In conformitate cu înțelegerea 
intervenită, sesiunea se va desfă
șura la nivelul șefilor de guverne 
din țările membre ale C.A.E.R.

PLANUL PLANTĂRILOR DE LEGUME
SĂ HE REALIZAT INTEGRAL 
LA TOATE SORTIMENTELE!

ÎN PAGINA A ll-A
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FAPTUL] 
DIVERS!
Centenarul 
cărților 
poștale

Binecunoscutele cărți poșta- I 
le. la ale căror servicii ape- I 
iâm atit de des yi astdzi. im- I 
plinesc venerabila virstu de 100 • 
de ani. Cum arătau cărțile poy- I 
tale de acum un secol 7 Cum | 
au evoluat ele in decursul tim
pului ? întrebări firești. care I 
iyi vor păși peste citeva zile I 
răspunsuri... ilustrate. în sa- ’ 
Ionul Asociației fii ateii ști lor i 
din țara noastră va fi organiza- I 
td o expoziție cuprinzind a- | 
proapc 1000 de exemplare de 
cărți poștale editate in acest I 
timp Programată să fie des- I 
chisă incepind de la 3 iunie ' 
a.c., expoziția reunește, printre i 
altele, colecțiile a peste 40 de I 
filateliști din țară. Și o curiozi- | 
ta'.c : A.F.R. va edita, cu acest 
prilej, două cărți poștale senii- I 
ilustrate după modelul celor I 
emise in anul 1873.

„Reabili- 
tare“ scump | 
plătită

Gheorghe Grădinarii s-a pre
zentat intr-una din zile la mai I 
marii cooperativei meșteșugă- I 
rosti „Flacăra*4 din mmniciDiul I 
Gheorghe Ghoorghiu-Dej, pen- . 
tru a fi angajat in producție. I 

drept, avea la activ o se- I 
ne de condamnări insumind 1 
nu mai puțin de 70 de ani in- I 
chi soare !... Ca să-l .„.reabilite- I 
ze“. conducerea unității l-a pus | 
șef de echipă, iar după puți- . 
ne zile l-a promovat in funcția I 
de coordonator de lucrări pe I 
un șantier din Brăila. Aici. 
Gh. G„ in înțelegere cu tehni- I 
cicnii Nicolae Lupaș și Vasile I 
Nișoiu din cadrul cooperativei, I 
a înscris pe statul de plată oa- . 
meni care -in realitate nu lu- | 
erau pe șantier. Banii ce le re- I 
veneau acestora ii impărțeau 
frățește. Așa au reușit, in I 
scurtă vreme, să sustragă din I 
averea unității suma de peste I 
200 000 lei. Acum, tot., frățește . 
iși vor împărți și pedeapsa.

Vagon C.F.R. i 
sau hotel?

înainte de a pleca din. Luduș, I 
trenul 4152 staționează la peso- • 
nul căni aproximativ patru i 
ore. Călătorii cu bilete de cla- I 
sa I nu se pot urca insă de- | 
cit în ultima clipă. Pină atunci. . 
unii lucrători C.F.R. din sta- I 
fie ..rechiziționează" vagonul, I 
pe care il transformă în... ho- I 
tel de clasa intii, trăgind un ■ 
pui de somn fără să sc I 
lase deranjați de nimeni. | 
De prisos să mai spunem 
in ce hal găsesc pasagerii va- I 
gonul. Deși situația a jost adu- I 
sd la cunoștința celor in drept 1 
in mai multe rinduri, măsurile I 
intirzie. Cine sună... deștepta- I 
rea ?

PLANUL PLANTĂRILOR DE LEGUME SĂ FIE
REALIZAT INTEGRAL LA TOATE SORTIMENTELE!

Pini în ziua de 29 mai a c., po
trivit datelor centralizate la minis
terul de resort, mai erau de insă* 
mințat 114 800 ha cu porumb in 
cooperativele agricole și întreprin
derile agricole de stat și do plan
tat legume pe 10 000 ha. Su ora fe
țele neinsămințate se localizează 
In cea mai mare parte in județele 
cu exces de umiditate, cum sint 
Buzău, Sibiu, Brașov. Vaslui, Iași, 
Brăila, Teleorman. Tn aceste ju
dețe și in altele este necesar să 
se concentreze și mai multe forțe 
pentru eliminarea excesului de 
umiditate, să se organizeze temei
nic munca pentru efectuarea volu
mului mare de lucrări de sezon. In 
această săptămină trebuie încheia
tă lnsămințarea culturilor de orez, 
fasole, soia, ricin pe întreaga su
prafață planificată, combătindu-se 
tendința existentă de minimalizare 
a acestor culturi care ocupă su
prafețe mici, dar au o foarte mare 
Însemnătate pentru aprovizionarea 
populației, pentru economia națio
nală. In cooperativele agricole, 
planul de însămințare a fasolei in 
ogor propriu s-a realizat in pro
porție de 93 la sută. In unele ju
dețe situația e nesatisfăcătoare la 
semănatul acestei culturi, realiză
rile fiind de numai 67 la sută din 
suprafața planificată in județele

Vrancea ?i Argeș, 72 la sută tn 
Dîmbovița. 77 la sută in Mehe
dinți, 80 la sută in Sălaj. Este 
încă posibil să se Insămînțeze cu 
bune rezultate Întreaga suprafață 
prevăzută cu fasole. De aseme
nea. există serioase rămineri in 
urmă la alte culturi, cum este

dată realizării planului pe sorti
mente la legume. Piwi In ziua de 
29 mai a.c., in cooperativele agri
cole mai erau de plantat 9 400 
hectare cu legume, Iar in I.A.S. 
— 900 hectare. Suprafețele nu sint, 
la prima vedere, prea mari, dar 
ele sint destinate pentru realizarea

© Mai sint de plantat 10000 hectare — 
echivalentul a 200 000 tone de legume © Varza 
e bună, dar nu poate înlocui roșiile; nici invers 
© Din nou despre controlul cu metrul

soia. Restanțele de peste 14 000 
hectare la semănat în cooperati
vele agricole trebuie grabnic recu
perate In vederea asigurării ma
teriei prime necesare producției 
de furaje combinate și înlăturării 
importurilor costisitoare de nutre
țuri proteice.

O deosebită atenție se cere acor-

unei producții de aproximativ 
200 000 tone de legume — canti
tate apreciabilă pentru aprovizio
narea populației. Ceea ce vrem să 
subliniem in mod deosebit este 
necesitatea realizării integrale a 
planului de plantare la fiecare sor
timent de legume. înlăturarea 
practicilor anacronice de a justi

fica nerealizarea suprafețelor pre
văzute prin ,.compeivsarea“ unor 
culturi cu altele. Una dintre cul
turile cu o pondere mare in apro
vizionarea populației o constituie to
matele. Pină acum in cooperativele 
agricole din județele Ilfov, Buzău, 
Bistrița Năsăud s-a realizat inte
gral planul de plantare a acestei 
culturi, iar pe ansamblul agricul
turii cooperatiste, realizările însu
mează 73 la sută din plan. In 
unele județe plantările sint mult 
rămase in urmă, acestea reprezen
tând numai 29 la sută din plan in 
cooperativele agricole din județul 
Timiș, 36 la sută in județul lași, 
44 la sută in județul Argeș, 52 la 
sută in Tulcea ele. Sint situații 
caro pun din nou in evidență ne
cesitatea controlului suprafețelor 
plantate la fiecare sortiment de 
le «urne, măsurării acestora cu me
trul, pentru a avea certitudinea 
realizării integrale a producției 
planificate. Ținind seama de timpul 
înaintat, de necesitatea îndeplini
rii cu rigurozitate a programelor 
de aprovizionare a populației cu 
legume din producția proprie a 
.fiecărui județ, este necesar ca or
ganizațiile de partid, conducerile 
unităților agricole să ia măsuri 
energice pentru Îndeplinirea punct 
cu punct a măsurilor stabilite.

C. BORDEIANU

Jocul ciudat
al procentelor

Majoritatea coope
rativelor agricole din 
județul Botoșani au 
terminat plantatul le
gumelor, iar ccle din 
Vlăsinești, Coțușca, 
Ripiceni, Lișna. Ma- 
noleasa ș i Dobi rce n i 
au depășit suDrafețele 
planificate initial la 
tomate, ceapă, ardei 
etc. cu cite două, pină 
la 6 ha.

In alte unltăti însă 
se constată rămîneri 
in urmă datorate atit 
ploilor abundente că
zute in ultima vreme, 
cit și lipsei de preo
cupare pentru urgen
tarea acestei lucrări, 
într-o ademenea situa
ție se află unitățile a- 
gricole din Mlenăuțl. 
Vorona, Drăgușeni, 
Hulișeu. Mitoc. Ră
dăuți, Lunca și aso
ciația Intercoooeratis- 
tă Dorohoi, unde plan

tatul legumelor se 
desfășoară anevoios, 
cu toate că aceste u- 
nităti dispun de răsa
durile necesare.

în Județ. Dină în 
dimineața zilei de 29 
mai, legumele s-au 
plantat ne 1 344 ha din 
cele 1 492 ha planifi
cate. I-nsă. detaliind a- 
oeste cifre, ne întil- 
nim cu un ciudat jec 
al procentelor. din 
care rezultă mari dis
crepanțe la sortimen
te, ceea ce poate duce 
la același ciudat joc 
de procente la recol
tare. Este adevărat că 
rădăcinoasele și ceapa 
s-au plantat in pro
porție de sută la sută, 
iar castraveții — 98 la 
sută. Există insă o se
rioasă râmlnere In 
urmă la alte sorti
mente, plantarea răsa
durilor fiind efectua

tă doar pe 77 la sută 
din suprafață la toma
te. 76 la .sută la ardei, 
90 la sută la fasole 
păstăi, 43 la sută la 
varză. Sint condiții a- 
si gura te pentru ter
minarea plantării le
gumelor in următoa
rele citeva zi.le. Pen
tru aceasta este ne
cesar ca organele a- 
gricole să exercite un 
control riguros in u- 
nitătile rămase in 
urmă și să determi
ne realizarea integra
lă a planului la toa
te sortimentele nece
sare satisfacerii con
sumului populației 
din resursele proprii 
ale județului.

Nicolae 
ZAMFIRESCU 
corespondentul
„Scînteii"

LA IZVOARELE SANATATII
DE LA BĂILE FELIX

Proprietățile curative 
ale apelor termale de 
la stațiunea balneo
climaterică Felix de 
lingă Oradea și-au 
cucerit de mult o bi
nemeritată faimă in 
tară și peste hotare. 
Noile hoteluri și baze 
de tratament. înălțate 
in ultimii ani. au 
schimbat complet în
fățișarea .stațiunii, a 
cărei capacitate a 
crescut de citeva ori. 
Peste 42 000 de per
soane. suferinzi de

boli reumatice din 
țara noastră si turiști 
din Suedia. Danemar
ca. R. F. Germania, 
Finlanda. Norvegia, 
Israel. Liban. Franța, 
Italia și din mai mul
te țări din America 
de Sud au beneficiat 
în cursul anului tre
cut de tratamente — 
băi termale, băi de 
nămol, fizioterapie, e- 
lectroterapie etc. Sta
țiunea continuă să se 
dezvolte. Anul acesta

începe construcția u- 
nui nou complex sa- 
natorial de 1 300 de 
locuri, iar în cursul a- 
nului viitor se va da 
in folosință un com
plex sanatorial de 300 
locuri cu bază pro
prie de tratament.

In fotografii (de la 
stingă la dreapta): 1) 
Hotelul „Felix“, cu o 
capacitate de 300 de 
locuri ; 2) Baza de
tratament „Apollo" ; 
3) Hotelul „Nufărul”.

■ - j

tese ale muncii pâs de masă în sluiba LA FABRICA „1 IUNIE" DIN TIMIȘOARA

Tricotaje psntru copii: mai multe,
mai bt'ne, mai frumoase

O afacere 
de argint, 
dar cinstea 
e de aur!

în cursul anilor 1971 și 1972, I 
Beate rina Koznicza, Edita Pay- | 
tas. Barbara Marton. Francisc 
Cleici. Iosif Schwager și Ște- I 
fan Munteanu au sustras can- I 
ti tat ea de 5.700 kg argint fin, I 
in valoare de 48 227 lei, de la ■ 
fabrica ..Arădeanca** din Arad. I 
unde erau salariați. Apoi, cu 
ajutorul lui Rudolf Kraft din I 
Arad. care prelucra in mod I
ilegal argintul in bijuterii, au I 
reușit să valorifice o bună ■
parte din metalul prețios I
furat. contravaloarea impar- |
ț:nd-o intre ei. Afacerea a mers 
strună. Pină intr-o zi. cînd .A- I 
telierul" a dat faliment. In cu- I 
rind. instanța de judecată ii va • 
răsplăti pe fiecare după faptă. ■

Zoo-creșa
Dacă îndeobște bobocii se nu- I 

rrtără toamna. la Grădina 1 
zoologică din Capitală această I 
numărătoare a început încă de I 
pe acum. In ultima vreme, e- | 
fectlvele de animale ale par- - 
cului zoologic au marcat creș- I 
teri considerabile : un pui de I 
pac, boboci de lebădă neagră, 
pui de struț nandu, patru ciini I 
enot albi (un interesant feno- I 
men de albinism, datorat exem- I 
plarului descoperit in urmă cu . 
trei ani in Deltă) și mai mulți I 
pui de ris — deocamdată n-au | 
putut fi numărați — de la 5 
femele. Și o știre de ultimă I 
oră : pantera Marina are și ea I 
doi pui : unul pătat (semănind I 
cu ea) și altul negru (după... a 
chipul și asemănarea tatălui).

Din nou, 
viteza!

Intr-una din zile, un auto- I 
camion al Spitalului nr. 2 din ’ 
Cluj gonea ca un bolid pe șo- t 
șeaua ce trece prin comuna Să- I 
vădisla. La o curbă insă, șofe- | 
rul Alexandru Tătaru a pierdut . 
controlul volanului. Consecințe- I 
le au fost tragice. Autocamio- I 
nul. in care se aflau patru sa- ’ 
lariați ai spitalului menționat, i
a părăsit șoseaua și s-a râs- I 
turnat. în urma acestui acei- I
dent, două persoane și-au pier- 
dut viața, iar alte două au I
fost rănite. i

I
și corespondenții „Scînîeii'^j

Rubrică redactată de
Dumitru TIRCOB 
Gheorghe DAVID

Agitatorii domon- 
strează : so ponto 
mai regedo și mai 
bin©. Ds curindi la sec_ 
tia L.8 C.F.R. Bistrița s-a 
obținut un succes notabil. 
Linia dublă de cale fe
rată Bcclenn-Dej a fost 
dată in folosință cu patru 
luni in avans față de ter
menul planificat ; conco
mitent, s-au realizat peste 
plan consolidări de tera- 
samente. Măsurătorile e- 
fectuate în scopul sta
bilirii stării calitative a 
lucrărilor au demonstrat 
că ele au fost realizate la 
un nivel care le situează 
printre primele din țară, 
intrucit, conform regula
mentului intrecerii. au 
fost aplicate doar 23 
puncte penalizare pe 
kilometru de cale fe
rată, față de 60 ad
mise. Folosind ca ar
gument succesele aminti
te, organizația de partid 
desfășoară o intensă mun
că politică de masă pen
tru a convinge muncito
rii. tehnicienii și ingi
nerii că și acest record 
poate fi depășit. Situ- 
indu-se in fruntea intre
cerii și oferind un conclu
dent exemplu personal, 
insistind in cadrul con
vorbirilor asupra necesi
tății întăririi disciplinei 
in producție, mai bunel 
organizări a muncii prin 
aplicarea unor inovații și 
raționalizări, agitatorii 
demonstrează și conving 
pe tovarășii lor că se 
poate lucra mai repede 
și mai bine. Două din 
primele rezultate consem
nate pină acum : la ulti
mele măsurători, echipa 
de întreținere din dis
trictul Năsăud a avut 
doar 5 puncte penalizare, 
iar cea din districtul Bis
trița — 14.

Ion ANGHEL 
corespondentul 
„Scînteii"

Grafice, diagra
me, panouri s‘ al!o 
modalități ale agitației 
vizuale prezintă con
cret. pe înțelesul tuturor, 
principalele sarcini ce re
vin colectivului Fabricii 
de confecții din Vaslui 
pentru realizarea angaja
mentului asumat — ..Cin
cinalul in 3 ani și 11 
luni“. Transcriem de pe 
un panou : „Reducind cu 
1 cm de materie primă 
fiecare produs croit, eco
nomisim anual 6 500 m 
țesături relon din care se 
pot confecționa 2 600 pro- 

k_________ ____________

duse in valoare de 1 mi
lion lei“ ; „Un minut 
pierdut echivalează cu 
53 200 lei producție valo
rică. reprezentind 280 
bucăți confecții de ex
port pentru copii". Su
gestiv realizată agitația 
vizuală din această fa
brică subliniază clar fie
cărui muncitor. mais
tru. specialist ce are de 
făcut intr-o zi. decadă, 
lună, pentru planul pe a- 
cest an și realizarea cu 
13 luni maj devreme a 
prevederilor din planul 
cincinal. Agitația vizuală 
din fabrică iși aduce con
tribuția la înțelegerea 
sarcinilor ce revin colec
tivului de aici și, impli-

nara C.C. al P.C.R. din 
noiembrie 1971.

loan VLAfoGA

Pentru un ade
vărul „cult al eco
nomiilor". Prin ccle 
mai diverse mijloace ale 
muncii politice de masă 
organizația de partid de 
la întreprinderea de 
transporturi auto Cluj 
militează pentru crearea 
unui adevărat „cult al e- 
conomiilor. în cadrul uni
versității populare, al lec
toratelor tehnice, la școa
la personalului, in grupe
le sindicale s-au prezen

tului județean de partid 
Sibiu. Redind aspecte atit 
din experiența pozitivă a 
unor unități, cit șl ne
ajunsuri și neglijențe 
privind îngrijirea anima
lelor, asigurarea bazei 
furajere și altele, filmul 
— deosebit de instruc
tiv — a fost prezentat in 
fața tuturor președinți
lor cooperativelor agri
cole, a secretarilor comi
tetelor comunale de par
tid și a primarilor din ju
deț. Cum am fost infor
mați, filmul va rula in 
toate localitățile rurale 
ale județului. După pro
iecțiile care au avut loc 
la Dumbrăveni, Altiha, 
Jina, Agnita, Axenle Se-

-INFORMAȚII-%
din activitatea organizațiilor de partid

cit, la dezvoltarea con
științei socialiste a oa
menilor.

Vasile IANCU 
corespondentul 
„Scînteii"

Generaliza- 
r e a experienței 
valoroase ln munca 
politică de masă con
stituie una din preo
cupările actuale ale Co
mitetului de partid al 
sectorului 5 din Capitală. 
Recent, a fost adontat un 
program dc măsu-i vizind 
intensificarea muncii de 
agitație, a activității ga
zetelor de perete, stați’lor 
de radioamplificare, bri
găzilor de agitație in spri
jinul angajamentului pa
triotic de a se realiza in 
București cincinalul in 
patru ani și jumătate. Co
lective alcătuite din acti
viști de partid și obștești 
— muncitori și specia
liști — s-au deplasat in 
toate întreorinderile din 
sector și. pe baza unui 
plan complex și unitar, 
au controlat modalitățile 
concrete in care se desfă
șoară munca de partid. 
Concluziile desprinse au 
fost analizate intr-o ple
nară a comitetului de 
partid pe sector. In pre
zent. mai multe colective 
controlează in întreprin
deri modul cum se acțio
nează pentru înfăptuirea 
programului de educație 
comunistă adoptat la Ple-

tat prelegeri urmate de 
dezbateri care au prile
juit ample analize ale tu
turor resurselor de eco
nomisire a benzinei. Unul 
din calculele făcute in 
cadrul acestor dezbateri, 
larg popularizat apoi de 
agitatori, a demonstrat, 
intre altele, că benzina 
care se pierde zilnic la 
încărcarea rezervoarelor 
celor 2 600 de mașini ale 
intreorind -rii insum^a’ă 
anual o cantitate egală 
cu cea necesară pentru 
parcurgerea a 100 000 
tone-kilometri convențio
nali. Prin convorbirile a- 
gitatorilor, prin gazetele 
de perete și agitația vi
zuală s-a subliniat nece
sitatea evitării acestei ri
sipe. Așa cum se apre
ciază in întreprindere, 
munca politică de maSă a 
constituit un important 
sprijin in realizarea de la 
începutul anului și pină 
in prezent a unei econo
mii de peste 70 000 litri de 
benzină, cu care se not 
realiza cel puțin 800 000 
tone-kilometri convențio
nali.

Alexandru 
MUREȘAN 
corespondentul 
„Scînteii*

„Cu aparatul de 
filmat prin fermele 
zootehnice" - 358 
se intitulează ancheta fil
mată, realizată de secția 
de propagandă a Comite-

ver ș.a. au fost prezen
tate — in lumina Plena
rei C.C. al P.C.R. din fe- 
bruarie-martie a.c. — sar
cinile ce revin unităților 
agricole respective in 
creșterea producției agri
cole, dezvoltarea șeptelu- 
lui și a producției anima
liere. In cadrul acelorași 
acțiuni de muncă politică 
de masă, menite să con
tribuie la înțelegerea tot 
mai profundă a sarcinilor 
actuale din agricultură, 
la dezvoltarea unei ati
tudini . înaintate față de 
muncă și avutul obștesc, 
secția de propagandă 
a comitetului județean 
de partid a editat, in co
lecția „Tribuna experien
ței înaintate", broșura 
„Randament maxim cu 
cheltuieli minime", in care 
este prezentată experien
ța cooperativei agricole 
Șura Mare.

Nicolae BRUJAN 
corespondentul 
„Scînteii"

Rubrici noi la 
stația ds radioam
plificare. Emisiunile 
zilnice ale stației de ra
dioamplificare de la U- 
zina de prelucrare a ma
selor plastice din Buzău 
au un rol tot mai impor
tant in sprijinirea efor
turilor pentru realizarea 
sarcinilor ce revin co
lectivului de oameni ai 
muncii in lumina hotărl- 
rilor Plenarei C.C. al

P.C.R. din februarte-mar- 
tie a.c. Căutind modali
tăți prin care să se poată 
adresa cit mai convingă
tor conștiinței oameni
lor, redacția a permanen
tizat o serie de rubrici 
noi cum sint : „Ne vor
bește muncitorul frun
taș". „Cifre și fapte", 
„Autoutilarea și realiza
torii ei“, „Tribuna spe
cialistului", „Stop risi
pei", „Buletinul de știri 
locale" etc. în cadrul a- 
cestora se difuzează nu
meroase convorbiri pri
vind Îmbunătățirea cali
tății produselor, metode
le și inițiativele 'înainta
te — convorbiri în
registrate pe bandă de 
magnetofon Ia locul de 
muncă al celor intervie
vați. Rubricile „Din viața 
și activitatea tinerilor u- 
zinei", „Ce studiați in 
biblioteca tehnică pentru 
a vă îmbogăți cunoștin
țele ?“ surprind aspecte 
ale muncii și vieții tine
rilor, contribuind la e- 
ducarea lor comunistă.

Mihai BAZU 
corespondentul 
„Scînteii"

Foile volante 
răspîntlesc iniția- 
tivcîs. munca P°li’ 
tică de masă consacra
tă dezvoltării spiritu
lui revoluționar. edu
cării comuniste a oameni
lor muncii, mobilizării tu
turor colectivelor sa
lariat! pentru îndeplini
rea exemplară a sarcini
lor de plan pe acest an și 
a cincinalului înainte de 
termen, organizațiile de 
partid din municipiul 
Satu-Mare folosesc, cu 
bune rezultate, foile vo
lante. Două dintre aces
tea, editate de comitetul 
municipal de partid și, 
respectiv, comitetul de 
partid de la fabrica „23 
August", popularizează 
unele inițiative valoroa
se cum sint : „Să lucrăm 
o zi pe trimestru cu 
materiale economisite", 
„Gestiunea calității", 
„Fiecare cadru tehnic șl 
economist rezolvă o pro
blemă de organizare a 
producției", „Grupa noas
tră sindicală — fără ab
sențe nemotivate". Ele 
combat, de asemenea, ri
sipa de materii prime și 
materiale, militînd pen
tru aplicarea unor rigu
roase norme de consum, 
rcprolcctarea mai econo
mică a unor produ
se ș.a.

Octav GRUMEZA 
corespondentul 
„Scînteii"
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Fabrica „1 Iunie" din Timi
șoara este principalul prcducă- 
tor din țara noastră al tricota
jelor pentru copii. Articolele de 
imbrăcăminte purtind insemnele 
acestei unități pot fi intilnite 
astăzi în aproape fiecare fami
lie cu copii. Solicitările mari au 
impus dezvoltarea capacităților 
de producție și asimilarea in fa
bricație a unor modele cit mai 
variate. Comparativ cu cinci
nalul trecut, ln cel actual pro
ducția urmează să crească de 
peste 2 ori. Indicatorii stabiliți 
sint însă depășiți în mod siste
matic. In perioada care a tre
cut din acest an, harnicul co
lectiv de aici a produs, peste 
prevederi, pentru coDiii țării, 
20 000 de tricotaje diferite. No
menclatorul de fabricație s-a 
Îmbogățit cu încă 57 de modele 
noi, multe dintre ele solicitate 
și la export.

Explicația aprecierii de care 
se bucură tricotajele realizate 
la Timișoara trebuie căutată in

eforturile pe care le fac mun
citorii și specialiștii fabricii 
pentru înnoirea continuă a pro
ducției și îmbunătățirea calită
ții acesteia. In ultima vreme 
au fost elaborate noi tehnologii 
pentru modernizarea continuă 
a producției. S-a trecut, de a- 
semenea, la vopsiri cu coloranți 
levafix — in premieră pc țară 
— foarte rezistenți la spălat. în
tr-o gamă de nuanțe vii. plăcu
te. Concomitent, prin autouti- 
lare, au fost create mașini și 
utilaje cu caracter de unicat, 
între acestea se numără ma
șina de tricotat „Tritex S“, 
destinată producerii tricotului 
tehnic cu o față, mașina de tri
cotat „Tritex B“ pentru reali
zarea tricotului buclat, utilizat 
ln confecții, mașina de matlâ- 
sat-brodat, mașini de 
și aplicat bentițe și altele.

tăiat

Cezar IOANA
corespondentul „Scînteii'

LA I. T. A. CLUJ

„Caravane"
Opt șoferi de Ia I.T.A. Cluj 

— Eugen Cirje, Păvăluță Mar- 
cu, Kiraly Gri gore. Ștefan Pro
dan, Dumitru Moldovan, Andrei 
Vincze, Ioah Rusu și Ștefan 
Pop — s-au angajat recent (cu 
8 camioane a cite 20 tone, cu 
semiremorci și încărcătură aga- 
baritică) intr-o cursă contra- 
cronometru pe distanța Cluj— 
Constanța. Ei transportau 8 
pasteurizatoare purtind marca 
uzinei clujene „Tehnofrig", cu 
destinația Algeria. Coloana de 
camioane trebuia să ajungă la 
timp la Constanța pentru a 
putea prinde vaporul acostat In 
port. Cei 8 temerari și-au pus 
la încercare întreaga măiestrie 
profesională, folosind la maxi
mum fiecare oră bună de mers. 
Au răsuflat ușurați cind au 
trecut dealul Feleacului, apoi 
au folosit cu indeminare și a- 
tenție porțiunile de drum mai 
deschise, pentru accelerarea vi
tezei. au eliminat staționările 
inutile, iar buna pregătire a 
„caravanei" i-a rerit de defec
țiuni tehnice. Ccle 8 utilaje 
pentru industria alimentară de 
dimensiuni mari, greu de în
scris pe șosele, care nu puteau 
ti transportate cu trenul, au a- 
Juns in timp util in portul Con
stanța.

Un fapt din multe altele pe
trecute la I.T.A. Cluj. Nu intim- 
plător, pentru remarcabilele

la datorie

i 
ț 
ț 
i
I 
ț 
ț 
i 
i 
i

i 
i( 
j 
ț

realizări obținute In 1972, între
prinderea clujeană a fost dis
tinsă cu titlul de evidențiată 
pe ramură, iar in primele 4 
luni din acest an au fast atinși 
cei mai înalți indici de utili
zare a parcului de mașini. S-au 
transportat, in această perioadă, 

prevederile planului 
220 000 tone mărfuri și 520 000 
călători. Economiile la prețul 
de cast se ridică la peste 3.3 
milioane lei. Prin autodotare, 
LT A. Cluj a organizat la Dej, 
Zalău, Jibou, Cimpia Turzii și 
altele, ateliere de reparat, de 
întreținere și alimentare. Toate 
acestea au contribuit la scurta- - • 
rea timpului afectat reparațiilor, ț

— întreprinderea noastră — J 
ne spunea tovarășul Ambrozie V 
Ardelean, director comercial — i 
a fast dotată, in ultima vreme, 
cu noi tipuri de autocamioane, \ 
autotrenuri, autotractoare, auto- < 
camioane cu dispozitive hidrau- 1 
lice de ridicare și descărcare. A l 
rost extins transportul combi- / 
nat (auto-cale ferată), cu aju- j 
torul transcontainerelor, care ( 
contribuie la reducerea timpu- i 
lui de incărcare-descărcare, la J 
ridicarea productivității muncii ( 
Și scăderea cheltuielilor de l 
transport J

Alexandru MUREȘAN 
corespondentul „Scînteii”
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CUVlNȚAREA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
la intilnirea cu activul de partid al armatei

(Urmare din pag. I) 

să ne preocupăm serios pentru a 
le înlătura. Sper însă cft deși ele 
nu au fost prea în amănunțime 
analizate, vor fl avute în vedere 
în activitatea viitoare, atit de că
tre comandanți, de comandamente, 
cît și de consiliile politice, de or
ganizațiile de partid și de U.T.C., 
organizîndu-se in așa fel activita
tea irvcît ele să fie eliminate și 
să se asigure o creștere mai pu
ternică a nivelului pregătirii de 
luptă și politice a armatei noas
tre.

Fără îndoială că pe prim plan 
trebuie să stea. în continuare, ri
dicarea pregătirii de luptă. Tre
buie sporită și mai mult exigența 
in această privință. Este necesar 
să se depună eforturi mai mari 
pentru cunoașterea și însușirea 
temeinică a tehnicii tot mai mo
derne de luptă care intră în do
tarea forțelor noastre armate, și, 
totodată, șl în ce privește îngriji
rea acesteia. Cunoașteți bine că, 
in fond, datorită progresului rapid 
al mijloacelor tehnice de luptă, 
armata se transformă și ea, în 
mod radical, devine o armată care 
trebuie să mînuiască și să știe să 
folosească tehnica și mijloacele 
moderne de luptă. In fond, în a- 
ceasta va consta in viitor esenția
lul in desfășurarea cu succes a 
oricăror acțiuni de luptă. Deci, 
trebuie să punem un mai mare 
accent tocmai pe această latură. 
Rezultatele de pină acum sînt 
tocmai o dovadă că Se merge pe 
acest, drum, că avem posibilități 
șl că trebuie să obținem o și mai 
mare perfecționare.

Este necesar, de asemenea, să 
crească exigența în ce privește 
disciplina și spiritul de răspundere 
ale militarilor. Mai mult ca ori- 
cind, în condițiile dotării moderne 
a unităților militare, disciplina, 
spiritul de răspundere constituie 
o problemă de mare însemnătate 
pentru creșterea capacității de 
luptă a unităților noastre militare
— și. după cum singuri ați remar
cat în dezbateri, mai sînt unele 
neajunsuri care trebuie sa fie în
lăturate. Să dovedim o preocupare 
mai mare în această direcție, atit 
în ce privește ofițerii, subofițerii, 
cît și militarii în termen. Legat de 
aceasta aș dori să insist asupra 
necesității de a se facC mai mult
— in timpul relativ scurt în care 
militarii se află în unități — în 
vederea însușirii de către ei a cu
noștințelor tehnice corespunză
toare, a întăririi spiritului de răs
pundere și disciplinei în întreaga 
lor activitate.

Consider că trebuie acordată, în 
continuare, o atenție deosebită 
muncii educative, ridicării nivelu
lui politic-ideologic atit al ofițeri
lor, cît și al trupei. Este necesar 
ca activitatea polilico-educativă să 
fie mai strins legată de preocupă
rile actuale ale partidului și po
porului nostru, de explicarea po
liticii interne și externe, de înțe
legerea locului pe care îl ocupă ar
mata noastră in întreaga viață po
litică și socială a țării. Fără îndo
ială că militarii forțelor noastre ar
mate trebuie să înțeleagă bine pro
blemele construcției socialiste, 
schimbările care au loc în țara 
noastră, ca rezultat al dezvoltării 
impetuoase a forțelor de produc
ție, al perfecționării relațiilor de 
producție. Trebuie acordată mai 
mare atenție combaterii dife
ritelor manifestări negative care 
se mai fac simțite ca rezul
tat al menținerii încă a unor 
influențe ale vechilor stări de lu
cruri, punindu-se un mai mare 
accent pe educarea militarilor în 
spiritul principiilor eticii și echi
tății socialiste, în așa fel incit, 
realmente, timpul petrecut de ti
neret în armată să fie o perioadă 
nu numai de pregătire militară, 
dar și de școală politică, de înaltă 
școală politică — aș putea spune. 
Astfel incit, atunci cînd se reîn
torc în viața civilă, în unitățile 
industriale și agricole, in învățâ- 
mint, tinerii să poată aduce o con
tribuție și mai însemnată la des
fășurarea întregii activități, la în
făptuirea hotărârilor partidului și 
guvernului în toate domeniile, in

clusiv în cel al aplicării în viață 
a principiilor eticii și echității so
cialiste.

Este necesar, în această direcție, 
să crească preocupările organiza
țiilor de partid, organizațiilor de 
U.T.C.. consiliilor politice. Dar tre
buie avut în vedere că fiecare 
comandant — de la ministru pînă 
la comandantul de pluton, ca să 
nu spun de grupă — este, in ace
lași timp, atit comandant militar, 
cit și educator, este și un om po
litic. De altfel, ministrul face parte 
nemijlocită din conducerea supe
rioară a partidului însăși — și a- 
ceasta subliniază importanța și 
rolul pe care îl dăm comandantu
lui ca factor militar, dar și poli
tic. în educarea și formarea trupei, 
a întregii noastre armate, în spiri
tul concepției comuniste despre 
lume și viață. (Aplauze puternice).

Preocupîndu-ne de problemele 
noastre, trebuie să avem permanent 
în vedere că România, ca țară so
cialista, trebuie să dezvolte per
manent colaborarea cu armatele 
tuturor țărilor socialiste. Desigur, 
avînd în vedere Că țara noastră 
este participantă la Tratatul de la 
Varșovia, avem datoria și trebuie 
să facem totul — în spiritul hotă
rârilor partidului și statului nostru 
— pentru a dezvolta colaborarea 
și alianța cu armatele statelor din 
această organizație, de a întări 
spiritul de colaborare, de prie
tenie. de cunoaștere reciprocă. 
Dar, în același timp, ca stal socia
list, nu trebuie să uităm niciodată 
că avem obligația să dezvoltăm co
laborarea, spiritul de prietenie, de 
cunoaștere, cu militarii tuturor ță
rilor socialiste. în orice condiții, 
țările socialiste trebuie să fie gata 
de a colabora în lupta împotriva 
politicii imperialiste, de a apăra 
independența națională a fiecărui 
stat, cțacă vor fi cumva atacate. 
(Aplauze puternice).

Vorbind despre aceasta. înțeleg 
că, pe lîngâ toate activitățile și ce
lelalte forme de colaborare și de 
relații, contribuția cea mai mare 
pe care noi o putem aduce este, în 
primul rînd, tocmai aceea de a ne 
întări armata și capacitatea ei de 
luptă, de a ridica nivelul politic- 
ideologic al forțelor noastre arma
te, deoarece, pînă la urmă, capaci
tatea de luptă, atît a armatelor ță
rilor participante la Tratatul de la 
Varșovia, cît si. a armatelor tuturor 
țărilor socialiste, constă în puterea 
și pregătirea fiecărei armate națio
nale, in capacitatea ei de a desfă
șura cu succes acțiuni de luptă — 
dacă va fi nevoie. Noi în acest spi
rit trebuie să înțelegem această 
colaborare și să facem totul pentru 
a întări armata noastră națională, 
capacitatea sa de luptă și politică. 
(Aplauze puternice).

După cum știți, în lume au apă
rut însă lucruri noi, au apărut 
state care se pronunță cu fermi
tate pentru o politică independentă, 
care iși organizează viața pe baze 
noi. multe din ele trec pe calea so
cialismului. Se pune tot mai mult 
problema de a dezvolta relații de 
colaborare, de prietenie nu numai 
pe linie economică și politică, dar 
și pe linie militară cu aceste state. 
Și știți foarte bine că s-au inten
sificat și se intensifică vizitele și 
contactele cu aceste state.

Considerăm că și dezvoltarea 
relațiilor pe linia armatei cu țări
le care pășesc pe calea unei poli
tici independente trebuie să stea, 
de asemenea, mai mult în preocu
parea militarilor forțelor noastre 
armate. (Vii aplauze).

De altfel, în spiritul politicii 
noastre generale de a dezvolta re
lațiile cu toate statele, fără nici o 
îndoială că trebuie ca și pe linie 
militară să cultivăm asemenea re
lații, o asemenea politică. De alt
fel, în acest sens, în ultimii ani, 
s-au făcut o serie de vizite și s-au 
intensificat contactele și cu arma
tele din diferite țări capitaliste. 
Este un lucru pozitiv — și consi
der că aceasta trebuie să stea, de 
asemenea, în preocuparea minis
terului și a organelor de condu
cere ale armatei noastre, consti
tuind o parte inseparabilă a poli
ticii noastre generale de dezvol
tare a colaborării cu toate țările, 
indiferent de orînduirea lor socia
lă, de a face totul pentru a exclu

de războaiele din viața popoare
lor, pentru a contribui la o lume 
a colaborării și păcii. (Aplauze pu
ternice).

Desigur, știm că în lume mai 
Sînt forțe reacționare, imperialis
te, că se menține încă pericolul de 
agresiuni. Dar știm, in același 
timp, că s-au obținut pași impor
tanți pe calea destinderii, a unei 
politici noi. De aceea, avînd in 
vedere situația existentă, ne vom 
preocupa permanent de a întări 
continuu capacitatea de apărare a 
țării. Nu trebuie să uităm nici un 
moment că avem răspundere față 
de propriul nostru popor, față 
de cauza generală a dezvoltării 
progresiste a omenirii, față de 
cauza păcii — de a face totul pen
tru a contribui la evitarea pînă la 
urmă a confruntărilor militare. 
Desigur, nu sîntem utopiști, nu în
chidem ochii în fața realităților, 
dar nici nu putem fi oameni care 
să credem că lucrurile vor merge 
de la sine intr-o direcție sau alta. 
Știm că putem — și avem datoria 
— să influențăm cursul evenimen
telor. Problema se pune în ce di
recție trebuie să influențăm. Noi 
apreciem că avem obligația față de 
poporul nostru, obligația de comu
niști, de a face totul pentru a in
fluența cursul evenimentelor în di
recția unei politici de pace, de co
laborare, care să excludă confrun
tările militare. în acest sens și 
contactele între armate, pe diferite 
căi, nu pot decît să fie salutate — 
șl pot tocmai să contribuie la rea
lizarea în condiții corespunzătoare 
a politicii generale a partidului și 
statului nostru. (Vii aplauze).

în preocupările noastre de a în
tări capacitatea de apărare și de 
pregătire a maselor populare pen
tru a putea în orice moment să 
facă față sarcinilor de apărare a 
cuceririlor revoluționare și a inde
pendenței patriei un loc impor
tant îl ocupă gărzile patriotice, 
unitățile de pregătire militară a ti
neretului care, în strînsâ colabo
rare cu unitățile militare, obțin și 
ele o serie de rezultate în ridica
rea cunoștințelor militare. Este ne
cesar ca, în continuare, în fața ar
matei, a unităților militare, să stea 
această preocupare de a asigura ri
dicarea nivelului de pregătire mi
litară a gărzilor patriotice, de a 
contribui la desfășurarea în mai 
bune condiții a pregătirii mili- 

1tare a tineretului, avînd în Vedere 
că o eventuală confruntare armată 
ar necesita participarea generală a 
poporului la această luptă. 
Tocmai de aceea trebuie să facem 
totul pentru a asigura ca fiecare 
cetățean să poată în orice moment 
să fie în stare — așa cum astăzi 
înfăptuiește politica partidului de 
edificare a socialismului — să 
apere cuceririle socialiste, inde
pendența și suveranitatea patriei 
noastre. (Aplauze puternice, pre
lungite).

Iată, tovarăși, în ce direcții con
sider că vor trebui orientate în 
viitor activitățile din unitățile mi
litare, activitatea Ministerului 
Apărării Naționale, a organelor și 
organizațiilor noastre de partid. 
Fără îndoială că rezultatele de 
pînă acum, grija și atenția pe care 
partidul și statul nostru o acordă 
armatei constituie garanția că, pe 
această cale și în această direcție,1 
vom dobîndi succese și mai mari, 
așa cum obține poporul nostru în 
toate domeniile de activitate. 
(Aplauze puternice, prelungite).

Stimați tovarăși.

Cunoașteți preocupările actuale 
ale întregului nostru popor, care 
acționează cu toată fermitatea în 
înfăptuirea hotărîrilor Congresului 
al X-lea al partidului, ale Confe
rinței Naționale. Vă sînt cunoscute 
rezultatele pe primii doi ani și pa
tru luni ale acestui cincinal. In 
toate domeniile, atît în industrie, 
cît și în agricultură, planul a fost 
nu numai realizat, dar și depășit. 
Pe primele patru luni ale acestui 
an, ritmul de creștere a producției 
industriale depășește 14 la sută. 
Toate aceste realizări ne dau ga
ranția că prevederile planului cin
cinal vor putea fi realizate înainte 
de termen — așa cum s-au anga
jat cele mai multe colective de 

oameni ai muncii, cele mai multe 
comitete județene de partid.

Fără îndoială că succesele pe 
care le obținem în toate domeniile 
de activitate sînt. strîns legate de 
munca eroică a minunatei noastre 
clase muncitoare, a țărănimii coo
peratiste, a intelectualității. De a- 
ceea, deși sînt la o ședință cu ac
tivul de partid din armată, aș dori 
ca și de aici să adresez cele mai 
calde felicitări și urări de noi suc
cese clasei noastre muncitoare, ță
rănimii, intelectualității, întregului 
nostru ponor. (Aplauze puternice, 
prelungite).

Acordăm o mare atenție înfăp
tuirii politicii partidului de ridi
care a bunăstării materiale și spi
rituale a întregului popor. Și în 
acest domeniu hotărîrile Congre
sului al X-lea și ale Conferinței 
Naționale se înfăptuiesc cu succes. 
Desigur că și în activitatea noastră 
economică și socială mai sînt încă 
neajunsuri, lipsuri. Avem încă 
multe de făcut pentru a lichida ră- 
mînerea în urmă de la care am 
pornit.

După cum știți, în luna iunie 
vom sărbători împlinirea a 25 de 
ani de la naționalizarea industriei, 
a băncilor și principalelor mijloace 
de producție, de la trecerea, de 
fapt, la realizarea sarcinilor revo
luției socialiste. în acești 25 de ani 
am parcurs un drum măreț, am 
realizat lucruri minunate, tovarăși! 
Dar știm că mai avem mult de fă
cut pentru a ajunge la nivelul ță
rilor dezvoltate — și tocmai în 
acest sens Congresul al X-lea și 
Conferința Națională au trasat sar
cina ca în următorii 10—15 ani să 
ne apropiem de nivelul acestora. 
Realizările din acești doi ani și ju
mătate care au trecut confirmă că 
mergem pe un drum bun. că vom 
putea, într-adevăr, înfăptui aceste 
obiective ce vor așeza România în 
rîndul țărilor dezvoltate din punct 
de vedere economic. (Aplauze pu
ternice).

Mă refer și la aceasta, pentru că 
și în viitor unitățile noastre mili
tare vor trebui să ia parte activă la 
o serie de mari lucrări ale con
strucției socialiste. Avem în vedere 
programul de desecări și irigații care 
cuprinde cîteva milioane de hec
tare — dacă luăm irigațiile și de
secările împreună sînt vreo 4—5 
milioane de hectare pînă în 1990
— unde vor trebui într-adevăr de
puse eforturi foarte TYiari. Se im
pune. de asemenea, regularizarea 
marilor cursuri de apă și, probabil, 
va trebui să reluăm construcția 
canalului și să-1 și terminăm în 
cîțiva ani, ca să legăm Dunărea, 
pe un drum mai scurt, cu marea, 
spre Constanța. (Vii aplauze).

Deci, programul pe care îl elabo
răm acum, care va fi supus Con
gresului al XI-lea al partidului, va 
prevedea măsuri concrete, de mare 
amploare, tocmai în direcția reali
zării obiectivelor fundamentale — 
de a făuri societatea socialistă 
multilateral dezvoltată, de a putea 
trece la edificarea societății comu
niste în România. Or, fără o bază 
economică trainică, puternică, nici 
societatea socialistă multilateral 
dezvoltată, nici societatea comu
nistă nu pot fi înfăptuite. Pornind 
de la aceasta, avem în vedere și 
facem totul pentru a asigura crea
rea unei puternice forțe econo
mice, industriale și agricole, ridi
carea științei și culturii întregului 
nostru popor — ca factori deter
minant! fără de care nu vom pu
tea realiza obiectivele noastre 
fundamentale. Avem însă convin
gerea — și ceea ce am realizat 
pînă acum ne dă garanția deplină 
să afirmăm aceasta — că vom 
îndeplini în bune condiții ceea ce 
ne propunem pentru următorii 
10—15 ani. (Aplauze puternice, 
prelungite).

Stimați tovarăși,

în ce privește problemele poli
ticii internaționale a României, 
pornim și aici de la faptul că în 
lume s-au obținut o serie de re
zultate pe calea destinderii și 
colaborării, a afirmării unor prin
cipii noi de relații între state. De
sigur, sîntem — s-ar putea spune
— la începutul afirmării acestor 
principii și sînt necesare eforturi 

susținute pentru continuarea aces
tui curs pozitiv spre destindere în 
viața internațională, pentru a eli
mina vechea politică și a face loc 
unei politici noi, de colaborare și 
pace.

In această direcție extindem și 
punem pe primul plan colaborarea 
cu țările socialiste, ne preocupăm 
continuu atît de dezvoltarea rela
țiilor și a colaborării noastre cu 
toate aceste state, cît și de întări
rea unității și colaborării tuturor 
țărilor socialiste ; noi apreciem că 
dezvoltarea colaborării și unității 
țărilor socialiste constituie un fac
tor de prim ordin pentru desfășu
rarea pe un drum nou a vieții in
ternaționale.

Acordăm, de asemenea, o mare 
atenție raporturilor cu țările în 
curs de dezvoltare, apreciind rela
țiile cu aceste state, care se pro
nunță pentru o politică indepen
dentă, pentru făurirea unei eco
nomii de sine stătătoare — unele 
dintre ele pentru trecerea pe calea 
socialistă — ca factori de o deose
bită importanță, atît pentru pro
gresul fiecărei țări, cît și pentru 
lupta generală pentru o politică 
nouă, de pace și colaborare, pen
tru eliminarea politicii de forță și 
dictat din viața internațională.

Sprijinim activ, în acest sens, 
mișcările de eliberare națională, 
lupta împotriva imperialismului, 
colonialismului și neocolonialismu- 
lui.

Totodată, pornind de la realită
țile de astăzi din lumea contem
porană, de la faptul că există țări 
cu orînduirl sociale diferite, acțio
năm cu consecvență, în spiritul 
principiilor coexistenței-pașnice și 
extindem larg relațiile cu toate 
statele capitaliste. Putem spune că 
și în această direcție am obținut 
multe rezultate pozitive.

Vizitele într-un șir de țări sau, 
mai bine-zis, schimbul de vizite cu 
un mare număr de state capitalis
le, sînt tocmai o expresie a acestei 
politici consecvente a partidului și 
statului nostru, o dovadă grăitoare 
că acționăm în mod consecvent 
pentru participarea activă la divi
ziunea internațională a muncii, 
pentru extinderea colaborării cu 
toate țările, considerînd că aceasta 
este o cerință a vieții internațio
nale, a însăși dezvoltării națiunii 
noastre socialiste, a păcii-și colabo
rării între toate națiunile lumii. 
(Aplauze puternice).

Insistăm permanent asupra ne
cesității de a se pune la baza tu
turor relațiilor internaționale prin
cipiile egalității în drepturi, res
pectului independenței și suvera
nității naționale, neamestecului în 
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treburile Interne, avantajului re
ciproc, ale neamenințării sau nelo- 
losirii forței. Considerăm că nu
mai aceste principii dau garanția 
că fiecare națiune, fiecare popor 
își va putea concentra forțele in 
vederea dezvoltării economice și 
sociale, a ridicării bunăstării, că 
numai pe baza acestor principii se 
poate realiza o lume mai dreaptă, 
mai bună, o lume a colaborării și 
păcii. (Aplauze puternice).

Tocmai ținînd seama de noile 
condiții ale vieții internaționale 
sîntem de părere că în soluțio
narea marilor probleme, în asigu
rarea cursului nou de destindere 
se impune participarea activă, cu 
drepturi egale, a tuturor statelor 
— fie ele mari, mici sau mijlocii — 
la discutarea șl soluționarea tu
turor problemelor. Și trebuie să 
constatăm cu multă satisfacție că 
tot mai multe state își afirma 
voința, punctul lor de vedere în 
viața internațională.

Sîntem convinși că, mai mult ca 
oricînd, participarea tuturor state
lor. a tuturor popoarelor la viața 
internațională constituie factorul 
determinant al cursului nou, al 
politicii internaționale noi. De 
altfel, constituie un mare 
succes și o dovadă a felului 
în care judecă popoarele, faptul 
că opinia publică internațională, 
masele populare devin tot mai 
conștiente că depind de ele însele 
realizarea politicii noi, afirmarea 
în viața internațională a princi
piilor la care m-am referit. Mal 
mult ca oricînd, opinia publică 
mondială, masele populare, po
poarele constituie forța principală 
în viața internațională în realiza
rea colaborării dintre state. In
tensificarea participării popoarelor 
la soluționarea problemelor va e- 
xercita o influență determinantă 
în asigurarea unei politici noi, a 
triumfului cauzei păcii și colabo
rării. (Aplauze puternice).

Cunoașteți atenția pe care o 
acordăm situației din Europa. Por
nim de la faptul că astăzi proble
mele europene constituie un factor 
de mare importanță pentru așe
zarea relațiilor dintre state — nu 
numai pe continent, dar și în în
treaga lume — pe baze noi, care 
să asigure deplina egalitate și dez
voltare liberă a fiecărei națiuni. 
Sînt create condițiile pentru a 
începe în curînd Conferința g£ne- 
ral-europeană. Punem un mare ac
cent pe participarea șl realizarea 
în viață, în cadrul Europei, a prin
cipiilor la care m-am referit, de a 
se obține pași pe calea dezarmării, 
a reducerii trupelor, pe calea mă
surilor concrete de dezangajare 

militară. De aceea, am Insistat să 
participăm la Conferința de la 
Viena și considerăm că trebuie să 
participe la ea toate statele euro
pene interesate.

Este de înțeles că trebuie să 
facem totul ca pe continentul nos
tru să se înfăptuiască o reală secu
ritate pentru toate statele, să se 
treacă la reducerea trupelor și a 
armamentelor în diferite zone, în 
întreaga Europă. De aceea, acor
dăm atenție și Balcanilor, de aceea 
sîntem preocupați ca să se la mă
suri concrete de dezarmare gene
rală — șl, în primul rînd, să se 
scoată armele nucleare în afara 
legii, să se treacă la lichidarea lor.

în spiritul acestor principii, de 
fapt, al directivelor stabilite de 
Congresul al X-lea al partidului 
nostru, acționăm în toate proble
mele politicii internaționale. Con
statăm cu satisfacție că și în viața 
internațională, în realizarea politi
cii externe trasate de Congresul 
al X-lea am obținut succese re
marcabile. Sîntem hotărîți să fa
cem totul pentru a ne aduce și în 
viitor contribuția la realizarea unei 
politici noi, la o lume mai bună, 
mai dreaptă, o lume a colaborării 
și a păcii între toate popoarele. 
(Aplauze prelungite).

Stimați tovarăși,
In încheiere aș dori, încă o dată, 

să exprim convingerea mea, a con
ducerii de partid și de stat că mi
litarii forțelor armate — generali, 
ofițeri, subofițeri, ostași, organele 
de comandă, organele noastre po
litice, organizațiile de partid și de 
U.T.C. — vor intensifica activita
tea lor în vederea înfăptuirii în 
condiții cît mai bune a politicii 
partidului nostru In domeniul ar
matei, al întăririi capacității de 
luptă și politice a tuturor militari
lor, a tuturor unităților forțelor 
noastre armate ; că va crește preo
cuparea în vederea activității po
litico-educative, va spori contri
buția armatei noastre populare la 
înfăptuirea tuturor obiectivelor 
trasate de Congresul al X-lea al 
partidului nostru, adueîndu-vă și 
dumneavoastră — mă refer la cei 
prezenți aici, la activul de partid 
— adueîndu-și și armata noastră 
o contribuție tot mai mare la 
înfăptuirea întregii politici a 
partidului și statului nostru. (A- 

ț, plauze îndelungate, se scandează 
„Ceatișescu7 P.C.R.“).

Vă urez dumneavoastră șl tu
turor militarilor armatei noastre 
noi și noi succese în toate dome
niile de activitate, multă sănătate 
și fericire 1 (Urale și ovații înde
lungate).

(Urmare din pag. I)

consiliilor politice și ai comitetelor 
de partid.

Timp de două zile, participant! 
au analizat pe larg — in lumina 
înaltelor exigențe imprimate de 
hotărîrile Congresului al X-lea și 
Conferinței Naționale ale P.C.R., a 
programului de educație patriotică 
și comunistă, elaborat de Plenara 
Comitetului Central din noiembrie 
1971 — rezultatele activității obți
nute pină acum in cadrul armatei, 
precum și măsurile ce se impun a 
fi luate in continuare pentru creș
terea rolului organizațiilor de par
tid. al tuturor comuniștilor in acti
vitatea de educare a trupelor, de 
ridicare continuă a capacității de 
luptă a armatei. Raportul pe aceas
tă temă a fost prezentat de mi
nistrul apărării naționale.

In încheierea dezbaterilor — des
fășurate in plen și grupe de arme 
— la care au participat 173 de ge
nerali și ofițeri, comandanți, acti
viști de partid, a luat cuvintul ge
neralul de armată Ion Ioniță.

Convocarea activului nostru de 
partid — a spus ministrul apărării 
naționale — se înscrie in stilul de 
muncă promovat cu consecvență de 
partid șl in rindurile armatei — 

dialogul permanent cu masele, con
sultarea specialiștilor din diferite 
domenii — in vederea găsirii for
melor și mijloacelor celor mai po
trivite pentru perfecționarea acti
vității organizațiilor de partid, a 
tuturor comuniștilor, îmbunătățirii 
calității activităților de educare a 
militarilor și ridicării continue a 
capacității de luptă a trupelor.

însemnătatea acestei importante 
activități pentru armata noastră 
crește in amploare prin partici
parea la lucrări a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, 
președintele Consiliului de Stat și 
comandant suprem al forțelor ar
mate, eminent conducător mar- 
xist-leninist al poporului nostru 
pe drumul socialismului și comu
nismului, militant de seamă al 
mișcării comuniste și muncitorești 
internaționale. personalitate poli
tică recunoscută și apreciată pe 
plan mondial.

In conștiința militarilor, ca și a 
Întregii noastre națiuni, dumnea
voastră, tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
reprezentați personalitatea care În
mănunchează cele mai alese însu
șiri ale poporului român, omul a 
cărui operă constituie o valoroasă 
contribuție la elaborarea și pro

movarea politicii care a dus la 
dobindirea celei mai mărețe glorii 
cunoscute de țara noastră in înde
lungata sa istorie și a determinat 
creșterea fără precedent a presti
giului României socialiste, stima /și 
prețuirea popoarelor de pe toate 
meridianele globului.

îngăduiți-mi, mult stimate tova
rășe secretar general, să vă exprim 
calda recunoștință a comuniștilor 
aflați in rindurile armatei, a tutu
ror militarilor pentru munca dum
neavoastră creatoare in fruntea 
partidului șl statului, pentru spiri
tul novator pe care l-ați imprimat 
in toate domeniile vieții sociale, 
pentru atenția deosebită și perma
nentă pe care o acordați dezvol
tării multilaterale și întăririi capa
cității de apărare a patriei.

Exemplul de dăruire și pasiune 
revoluționară, de dinamism și 
inaltă principialitate comunistă pe 
care îl oferiți in întreaga activitate 
teoretică și practică reprezintă 
pentru toți comandanții și activiș
tii de partid, pentru organele și 
organizațiile de partid din armată 
un nesecat izvor de energie in 
munca pentru îndeplinirea sarcinii 
de onoare Încredințate — formarea 
de luptători iscusiți, devotați fără 
margini patriei și partidului, cu o 
inaltă conștiință socialistă, gata 
oricind să apere, împreună cu în

tregul popor, la nevoie chiar cu 
sacrificiul vieții, pămintul strămo
șesc, cuceririle revoluționare, inde
pendența și suveranitatea României 
socialiste.

Refcrindu-se apoi la spiritul în 
care s-au desfășurat lucrările, so
luțiile propuse pentru a folosi și 
dezvolta in continuare experiența 
dobindită in pregătirea de luptă și 
politică, la criticile îndreptățite 
aduse unor stări de lucruri neco- 
respunzâtoare, ministrul apărării 
naționale a subliniat că toate a- 
cestea au imprimat întilnirii acti
vului un pronunțat caracter de 
lucru și vor influența pozitiv asu
pra întregii munci pentru îndepli
nirea cu mai bune rezultate a sar
cinilor trasate armatei de către 
conducerea de partid și de stat.

Dezbaterile ce au avut loc au evi
dențiat încă • o dată faptul că în
tregul personal al armatei este ani
mat de dorința fierbinte de a con
tribui cu toate forțele la înfăptui
rea politicii ințelepte, clarvăzătoare 
a Partidului Comunist Român. Ar
mata noastră, legată prin mii de fire 
de popor, țnuncește cu hotărire și 
abnegație pentru îndeplinirea sar
cinilor ce ii revin din programul 
amplu și cutezător, elaborat de Con
gresul al X-lea și Conferința Na
țională ale partidului.

Dind dovadă de o inaltă conștiin

ță politică și de un dezvoltat simț 
al datoriei patriotice, militarii de 
toate gradele muncesc cu însuflețire 
pentru realizarea sarcinii trasate de 
dumneavoastră, stimate tovarășe 
comandant suprem, ca unitățile să 
obțină numai rezultate bune și 
foarte bune la toate categoriile de 
instrucție.

Vă asigurăm, tovarășe comandant 
suprem, că adunarea activului de 
partid din armată va marca un mo
ment de seamă in viața organelor 
și organizațiilor de partid, va in
fluența puternic munca comuniști
lor, întregului personal din armată 
pentru perfecționarea continuă a 
procesului de instruire și educare, 
pentru ridicarea capacității de luptă 
a trupelor.

Salutat cu îndelungi urale, a 
luat cuvintul tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU. Dind glas sentimen
telor de mare bucurie de a avea în 
mijlocul lor pe comandantul su
prem al forțelor armate, partici
pant!! la consfătuire au aclamat 
minute in șir pe conducătorul par
tidului și statului nostru. In repe
tate rindurl, cuvintarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu a fost subliniată 
cu puternice aplauze, întregul activ 
de partid exprimindu-și sentimen
tele de profundă satisfacție de a 
primi direct din partea comandan
tului suprem indicațiile și îndrumă

rile sale pentru ridicarea pe o 
treaptă și mai inaltă a pregătirii 
de luptă și politice, pentru ca între
gul efectiv al armatei noastre, edu
cat în spiritul nobilelor idei ale 
patriotismului și internaționalismu
lui socialist, al dragostei nețărmu
rite față de patrie, partid și popor, 
să fie gata oricînd să răspundă mi
siunii de onoare ce i s-a încre
dințat.

Adresînd profunde mulțumiri 
tovarășului Nicolae Ceaușescu in 
numele comuniștilor, activului de 
partid, al tuturor militarilor, mi
nistrul apărării naționale a spus : 

înalta apreciere pe care ați fă
cut-o la adresa armatei reprezintă 
pentru fiecare dintre noi un pri
lej de îndreptățită mindrie și ne 
obligă, in același timp, să muncim 
și mai bine, mai organizat, să ne 
mobilizăm forțele și energiile pen
tru obținerea de rezultate superi
oare in toate domeniile vieții ostă
șești. Indicațiile prețioase pe care 
ni le-ați dat vor constitui direcții 
fundamentale de acțiune pentru 
ridicarea calității muncii coman
danților, organelor șl organizațiilor 
de partid, pentru perfecționarea 
continuă a procesului pregătirii de 
luptă și politice, pentru întărirea 
continuă a ordinii și disciplinei mi
litare.

Avind permanent în față e

xemplul luminos al activității dum
neavoastră creatoare, dedicată în
floririi' patriei și fericirii ponoru
lui, vă asigurăm, tovarășe coman
dant suprem, că nu vom precupeți 
nici un efort pentru a îndeplini in 
condiții bune și foarte bune toate 
sarcinile pe care ni le-ați pus in 
fată.

Adunarea activului de partid pe 
armată s-a încheiat intr-o atmosfe
ră de puternic entuziasm. In sală 
răsună urale prelungite, se ovațio
nează îndelung pentru Partidul 
Comunist Român. Se scandează 
minute in șir „Ceaușescu — 
P.C.R.**.

Puternică manifestare de atașa
ment față de partid, față de cel 
mai iubit fiu al națiunii, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, consfătuirea 
activului de partid a constituit o 
vie expresie a devotamentului ar
matei noastre popular,e care se dis
tinge prin coeziunea de granit a 
rindurilor sale, fiind pătrunsă de o 
singură voință — înfăptuirea 
neabătută a politicii partidului, 
slujirea cu credință a patriei și 
poporului, gata oricind la chemarea 
partidului, la ordinul comandantu
lui suprem să îndeplinească orice 
misiune în interesul apărării și în
floririi Republicii Socialiste Româ
nia.
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Actul de la 11 iunie 1948 
a avut in primul rind o 
semnificație politică, în
cheind un proces revoluțio
nar și marcind o nouă e- 
tapă in istoria modernă a 
României. Rezultatele sale 
pe plan social au fost insă 
multiple, cu ecouri prelun
gite pină astăzi. Constela
ția industrială a tării 
îmbogățit, ca un 
in expansiune.
nume noi. cu rezonantă de 
baladă modernă. Schimbări 
fundamentale s-au produs 
pe planul conștiinței pro
fesionale muncitorești,
fiindcă amploarea indus
trializării a insemnat. intre 
atitea altele, apariția unor 
meserii necunoscute și a 
cerut indeminări care pre
supun o experiență de fa
brică extinsă pe parcursul 
mai multor generații.

Muncitorul de astăzi, for
mat in anii industrializării 
socialiste, este electronist, 
operator chimist, progra
mator la computer, siderur- 
gist de înaltă calificare, lu- 
crind pe linii automatizate. 
Instrucția sa nu mai sea
mănă demult cu ceea ce 
se chema Înainte vreme o 
..meserie". Școala medie 
tehnică și liceul însoțesc 
foarte adesea activitatea in 
secțiile uzinelor si fabrici
lor de pe tot cuprinsul 
țării. Emulația tehnică este 
oglindită in larga mișcare 
de inovatori, in numărul 
mare de invenții românești 
brevetate in țară și in 
străinătate. Care sint re
sursele umane ale unei atit 
de spectaculoase intrări in 
domeniul creației industria
le. deschizind ramuri noi și 
propunind activități inedi
te. la un înalt nivel de 
complexitate tehnică ? Cu 
atit mai mult, avind prile
jul să revăd locuri încăr
cate cu rezonanța puterni
că a anilor din copilărie și 
adolescență, am putut să 
măsor distanta parcursă de 
hărnicia și talentul clasei 
noastre muncitoare^

Cimpia Turzii a fost ln-

s-a 
univers 

adăugind

totdeauna un centru mun
citoresc cu „baza" in satele 
din jur. Majoritatea ,.fabri
canților". cum li se spunea 
angajaților din uzină, lo
cuiau pe o rază de 10—20 
de kilometri, fiind in par
te țărani, grăbiți să ajun
gă după-masa acasă, pen
tru a mai prinde citeva ore 
bune. înainte de asfințitul 
soarelui, la coasă, la sapă 
sau la cine știe ce ritualuri 
ale muncii lor agricole. Ca
mioane cu prelată colindau 
satele și stringeau munci
torii. după un plan minu
țios. la ore stabilite, anun
țate de sirena fabricii. O- 
biceiurile lor rămăseseră in 
parte cele sătești, iar visul 
dintotdeauna avea 
lotului de pâmint și 
selor agonisite cu 
ciștigați in ateliere. __
fost martorul schimbării a- 
cestei mentalități, in primii 
ani de după naționalizare, 
cind oamenii au început să 
îmbrace salopeta mai frec
vent, iar tinerii să intre la 
școala profesională, să facă 
liceul seral și apoi să frec
venteze Politehnica și alte 
institute de invățămint teh
nic superior.

Interveneau acum sem
nele unei considerații deo
sebite, acordate unor băr
bați îngindurați. cu o gra
vitate izvorită din chipu
rile trudite și din gesturile 
stingace cu care purtau 
gentile mici și negre ce 
conțineau invariabil piinea. 
slănina și briceagul. A 
laminorist sau oțelar 
semna că faci o 
neobișnuită, plină de răs
pundere, in care

forma 
a ca- 
banii

Am

fi 
în

treabă

se cer 
atenție mare și putere a 
brațelor, intr-un cuvint : 
o fire de om adevărat. La- 
minoriștii stăpineau șerpii 
incandescenți, metalul în
roșit. luindu-1 apoi in niște 
clești uriași, pentru a-1 su
pune in sfirșit unei voințe 
de nebiruit. Multă vreme 
i-am purtat așa in amintire 
pe oamenii de acolo, din 
uzina-unei copilării agitate, 
unde vedeam bărbații ..corp

O imagine care va păstră în memoria generațiilor viitoare actul istoric de la II 
iunie 1948

Ia corp" cu barele înroșite, 
alunecind cu o viteză ame
țitoare. capabile să taie pi
ciorul unui om, cum se vă
zuse uneori, cit ai clipi din 
ochi.

Ce este astăzi un lami
nor la Cimpia Turzii 
minune a tehnicii", 
răspunde inginerul 
Șandru, de la secția 
minor III, una
cele mai moderne din Eu
ropa, complet automatiza
tă. Linia construită acum 
trei ani măsoară distanța 
dintre două virste ale civi
lizației tehnice in țara 
noastră. Munca dedicată a 
oamenilor pe care i-a reți
nut memoria copilăriei 
mele avea ceva eroic, era 
încărcată de trofeele unei 
bătălii „in linia intii" : o- 
boseala prematură, subli
niată de o fixitate a pri
virii obișnuite să urmă
rească firul de foc al meta
lului. In jurul celor două 
fire de la laminorul III de 
astăzi se află puțină lume, 
concentrată mai ales in ju
rul unor tablouri cu butoa
ne și cu „ochii" roșii de 
sticlă ai semnalizatoarelor. 
Totul, de la destivuitorul 
cu „pași de pelerin", pină 
la „blocul finisor" și linia 
de ghidare și răcire, este 
automatizat. La ieșirea fi
rului din . bloc viteza este 
de 52 metri pe secundă, a- 
sigurind in acest fel o pro-

ducție de 1 000 de 
zi. cit o întreagă 
Nu sint in generai ______
de cifre, dar a spune că in 
fiecare minut se laminează 
o tonă de sirmă la secția 
laminate III, de la „In
dustria sirmei“, reprezintă 
Intr-adevăr o performanță.

Ce fac oamenii, m-am în
trebat, care este munca lor, 
aportul in producție ? La 
Cîmpia Turzii m-am con
vins că procesul de indus
trializare masivă a țării a 
avut o profundă influență 
in ordinea civilizației, sem- 
nificind și intrarea noastră 
pe o altă orbită a raportu
lui dintre om și lucruri. A- 
gregatele lucrează, iar o- 
mul gindește, dirijează. 
Preocuparea sa esențială 
este de a stăpini și de a 
perfecționa, cind este cazul, 
aparatele care-i stau la în- 
demină ; el este esențial- 
mente un creator. Așa se 
explică larga mișcare de 
inovații, invențiile nume
roase care s-au născut in 
jurul celor două fire ale li
niei automate de la lamino
rul III. Intre 
perfecționări, 
de susținere 
ție de la reductoarele blocu
rilor finisoare, gindit șl rea
lizat de inginerul Șandru, 
de maistrul Ioan Moldan și 
lăcătușii Aurel P.ețridcan, 
Marian Jucan, loan Giur-

tone pe 
fabrică, 
fascinat

multe alte 
un sistem 
și protec-

giu. Nicolae Mazăre, loan 
Tritean și Cornel Mihăiese, 
a adus uzinei aproape nouă 
sute de mii lei anual. Spec
taculosul se află acum in 
încordarea gindului, in per
spicacitate și, de ce nu, in 
fantezie, in aflarea unei so
luții tehnice mai ingenioase. 
Marile calități de ordin a- 
fcctiv ale „meșterului" în
țelept și autoritar de odi
nioară se nuanțează, pri
mind forma unui tip special 
de devotament față de uzi
nă și față de profesiune, 
convertit în numărul și ca
litatea elementelor noi in
troduse în procesul de pro
ducție.

In cei douăzeci și cinci 
de ani de cind e stăpină a 
fabricilor și uzinelor țării, 
clasa muncitoare din Ro
mânia a făcut saltul uriaș 
de la o economie restrinsă, 
ca mijloace și posibilități, 
la generalizarea celor mai 
moderne achiziții ale teh
nicii avansate, punind in 
centrul activității producti
ve un om capabil de crea
ție, intreprid și dinamic, 
aflat in avanpostul științei 
și al tehnicii, depășind 
complexele de odinioară.

Iată un exemplu. Una din 
cele mai dificile probleme 
ale laminorului III de la 
Cimpia Turzii era aceea a 
unui cuzineț cu caracteris
tici deosebite, adus din im
port. Costul ridicat și in- 
tirzierile livrărilor din 
străinătate l-au ambiționat 
pe inginerul comunist Virgil 
Șandru. Mulți s-au indoit 
la început de posibilitatea 
creării ia noi a unei aseme
nea „bijuterii". Se inițiase- 
ră programe comune cu In
stitutul politehnic din Cluj, 
care nu dăduseră incă re
zultate, părea puțin proba
bil ca un om dintr-o secție 
a uzinei să poată face așa 
ceva. Astăzi cele două fire 
ale liniei automate merg de 
două luni cu „lagăre Șan
dru". cum le spun deja 
muncitorii, cu rezultate ex
celente. Nu-i ceruse nimeni 
să facă asta, avusese de în
vins reticențe serioase. 
Unde se găsea resortul care 
l-a convins că trebuie to
tuși să impună o formulă 
proprie, mai economicoasă 
și mai sigură ?

In conștiința sa de comu
nist, de membru al unei 
clase muncitoare stăpină a 
fabricilor și a tuturor bogă
țiilor acestei țări.

Muncitorul la pupitrul de comenzi automatizate (în fotografie : secția de trefilare de la „Industria sîrmei" — 
Cîmpia Turzii) — o imagine caracteristica astăzi uzinelor țării

Aurel Drago? 
MUNTEANU

Dinamica producției globale
Dacă luăm ca bază anul 1938, ea a reprezentat in

1948 156 la sută
1971 6 500 la sută
1972 7 200 la sută

Locuri de muncă
La doi ani după naționalizare :

1950 = 10 300
In primii doi ani ai actualului cincinal :

1971 = 38 500
1972 = 39 300

• Anual, mai mult de jumătate din energia electrică folosită este obținută în instalații care nu au o vechime 
mai mare de cinci ani.

• în 1973 producția de energie electrică a țării va ajunge la 48,5 miliarde kWh, iar în anul 1980 va fi aproape 
de două ori mai mare decit in 1972.
\__ __________________________________________________________________________________ J

cinema
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• Ultimul cartuș : PATRIA — 10; 
12,15: 14.30; 16.45; 19; 21,15, MO
DERN — 9; 11,15; 13.30; 16; 18.15: 
20.30, ia grădină — 20.
• Ciprian Porumbescu : CAPI
TOL — 9.30; 12,30; 16,15; 18.15. la 
grădină — 20.
• Eliberarea (seriile IV șl 
GRADINA SELECT — 18,45.
• Omul nu e singur : LUMINA
— 9; 11.15; 13,30: 16; 18,30; 20.45.
• Rond de noapte : SALA PA
LATULUI — 17,15 (seria de bile
te — 4574) ; 20.15 (seria de bilete
— 4600). SCALA — 9; 11.15; 13.30: 
16,15; 18,45: 21.15. BUCUREȘTI — 
9; 11.15; 13.30; 16.30; 18.45; “* 
grădină — 20.15, GRADINA 
NAMO — 20.15.
• Baladă pentru Măriuca : TI?.l- 
PURI NOI — 9—20.15 in continua
re.
a Copiii căpitanului Grant : FES
TIVAL - 9; 11.15: 13.30: 16: 18.30; 
21. la grădină — 20. FAVORIT — 
11,30; 13,45; 16; 18,15; 20.30. ME-

11. ia
DJ-

LODLA — 9; 11,15; 13,30: 16; 18.30; 
20,45. BUZEȘTI — 9; 11,15: 13,30; 
16: 18,15; 20,30, la grădină —
20.15.
• Amintiri din copilărie : DOINA
— 9.30; 11.30.
• Domnului profesor, cu 
goste : DOINA — 13,30: 'r
20.30.
• Pe aripile vîntului : 
FARUL — 10; 14,30; 19. 
nâ — 20, Ia ARENELE
— 20.
• Clasa 
paradis : CENTRAL — 
15; 17,30; 20.15.
• Cind legendele mor : 
SIOR — 9; 11,15; 13.30;

.20,30, GLORIA
16; 18.30 : 20,45.
• Duelul lung — 10; 12: 14. Stan 
și Bran in țara jucăriilor 16,30 : 
CINEMATECA (sala Union).
• Ceața : BUCEGI — 15.45; 18;
20.30, -la grădină — 20. MIORIȚA
— 9; 11.15; 13.30; 15,45; 18: 20.15. 
a Grăbiți apusul soarelui : GRI- 
VIȚA — 9; 12.30; 16: 19.30; LIRA
— 15.30: 19. la grădină — 20.
• Hallo, Dolly J : DRUMUL SĂ
RII — 10; 15.
• Drumurile bărbaților : DRU
M’LL SĂRII — 18; 20.15.
• Țara sălbatici : ÎNFRĂȚIREA

dra-
15.30; 18;

LUCEA- 
la grădi- 
ROMANE

muncitoare merge In
10; 12.30;

1,30;

EXCEL- 
16; 18.15; 
11; 13.30:

ÎNTRE POPOARE — 15.30; 18;
20.15. MOȘILOR — 15,30; 18; 20,15. 
la grădină — 20.
• Cu miinlle curate : VIITORUL
— 16; 18; 20,15.
• Ce se intimplâ, doctore ?: VOL
GA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.15, ARTA — 15.30; 18; 20,15, la 
grădină — 20,30.
• Veronica : COTROCENI — 16;
18; 20. PROGRESUL — 9; 16; 18;
20.
• Acea pisică blestemată : AU
RORA — 9: 11,15; 13,30; 15.45; 18; 
20.30. la grădină - 20. TOMIS — 
9; 11.15: 13.30: 15.45; 18.15; 20.30. 
la grădină — 20.
• Tecumseh : DACIA — 9; 11.15: 
13,30; 16: 18,15: 20.30, VITAN — 
15.30: 18; 20.30. la grădină — 20.
• Eu nu văd, tu nu vorbești, cl 
nu aude : FERENTARI — 15.30: 
17.45; 20.
• Raportul agentului 36 : PACEA
— 16; 18; 20.
• Nici un moment de plictisea
lă : GIULEȘTI — 15.30; 18; 20.30.
• Bătrlnil bandiți : FLOREASCA 
- 15.30; 18; 20.15.
• Cowboy : MUNCA - 15.30; 18: 
20,13.
• Fata bătrinâ : POPULAR —
15,30; 18; 20.15.

• Eliberarea (seria a III-a) : RA
HOVA - 15.30; 18; 20.15.
• Misterul din Insula Balfe :
FLAMURA — 9; 11,15; 13.30; 16;
18.15; 20.30.
• Explozia : CRÎNGAȘI — 15.30; 
18; 20,15.
« Organizația : COSMOS — 15.30; 
18; 20.15.
• Lupul mărilor ; Răzbunarea : 
UNIREA — 16; 19.30. la grădină 
— 20.

9:

teatre
• Radiotelevlziunea română (Stu
dioul din str. Nuferilor) : Con
cert al Orchestrei de Studio. Di
rijor : Ludovic Baci. Soliste : Sil
via Marcovicl fi Alexandrina Zor- 
leanu — 20.
• Opera Română : Carmen — 
19,30.
• Teatrul de operetă : My fair 
lady — 19.30.
• Teatrul Național „I. L. Cara-

in confruntare cu cerințele
formării gindirii politice a elevilor

Preocupările pentru transpunerea în viață a programului de educație 
comunistă adoptat de Plenara C.C. al P.C.R. din noiembrie 1971 ș-au 
concretizat și in eforturile pentru elaborarea unor manuale noi de științe 
sociale destinate școlilor de cultură generală și liceelor. Prin grija Minis
terului Educației șl Invățămintului șl a Editurii didactice, elevii au be
neficiat in acest an școlar de manuale noi de „Socialism științific'* (anul 
II licee de cultură generală și anul III licee de specialitate), „Economic 
politică" ambele volume (anii I și It ai liceelor de cultură generală 
și de artă), „Cunoștințe economice — probleme actuale ale politicii eco
nomice a P.C.R." (clasa a IX-a a școlii generale și școlile profesionale), 
„Educația cetățenească — Constituția Republicii Socialiste România" 
(clasa a Vil-a) și „Educația cetățenească" (clasa a Vl-a).

In pragul încheierii anului de studiu există păreri destul de bine 
cristalizate ale cadrelor didactice cu privire atit la meritele noilor ma
nuale. cit și la minusurile lor, in vederea îmbunătățirii viitoarelor ediții. 
Acestor opinii, referitoare mal ° i-u™
fic‘‘ și „Economic politică", Ic

ales la manualele de „Socialism științi- 
este consacrată ancheta de față.

Potrivit părerii generale, noile ma
nuale sint îmbunătățite față de cele 
precedente. Se remarcă in primul 
rind faptul că ele abordează mai 
larg problematica lumii contem
porane, izbutesc, in genere, să înfăți
șeze bazele principiale și orien
tările fundamentale ale politicii 
P.C.R., răspunzind astfel într-o mă
sură mai mare unei cerințe esențiale 
pentru sporirea influenței educative 
a predării științelor sociale — legă
tura strinsă cu viața, cu realitățile 
țării. S-a bucurat de o bună apre
ciere efortul autorilor de a selec
ționa, pentru fiecare lecție, citate 
din clasici, extrase din documente 
de partid, din cuvintănile secretaru
lui general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

Intre criteriile importante de apre
ciere a manualelor școlare este a- 
decvarea lor la nivelul de înțelegere 
al elevilor. Deși și in această pri
vință s-au făcut unii pași înainte — 
totuși in ansamblu progresul realizat 
este încă mic. Noile manuale — au 
arătat mai multe cadre didactice — 
nu sint călăuzite de o viziune 
in selectarea și explicarea teme
lor, care să aibă ca punct de ple
care particularitățile elevilor, pu
terea lor de abstractizare șl inter
pretare. Aceasta se reflectă in 
primul rind intr-o aglomerare de 
teme și probleme dificile, greu, dacă 
nu chiar imposibil, de asimilat de 
către elevi.

Astfel manualele de socialism ști- ' 
ințific și de economie politică 
teazâ aproape aceleași teme 
și manualele similare din invăță- 
mintul superior. Desigur, spre a- 
ceasta au împins și programele de 
invățămint, încă prea încărcate. Dar 
nu numai prin tematică, ci și prin 
modul de tratare manualele capătă 
un caracter prea greoi. Căci autorii, 
în loc să urmărească o explicare 
proprie, cit mai limpede, se mărgi
nesc in bună măsură la o rezumare, 
la o reproducere „in mic", chiar și 
a structurii lecțiilor din manualele 
universitare. Consecința este de 
multe ori o tratare tezistă, tendința 
spre simpla afirmare a unor Idei, In 
loc ca acestea să fie explicate, de
monstrate.

Un exemplu de asemenea tratare 
este lecția „Formațiunea socială șl

t V

tra
ca

PROGRAMUL I
9,00 Curs de limba franceză. Lec

ția a 57-a.
9,30 Prietenii iul Așchiuță

10.00 Telex.
10,05 Publicitate.
10.10 Steaua polară — emisiune de 

orientare școlară și profesio
nală.

10.40 Prin muzee și expoziții.
11,00 Telecinemateca : „Mantaua".
12.10 Tineri interprețl : Oboistul 

Gheorghe Angelescu
12.50 Teleobiectiv.
13,05 Telejurnal.
16,00 — 17,00 Teleșcoalâ.
17.30 Emisiune in limba maghiară.
18.30 Telex.
18,35 Publicitate.
18.40 Univers beethovenian. Episo

dul IV — Forma muzicală a 
sonatei „Waldsteln".

19.10 Tragerea ADAS.
19.20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal • Cincinalul îna

inte de termen, 1973 — an
hotăritor.

20,00 Cintecul săptămfnll. „Primul 
loc de pe pămint"

20,05 Omul de lingă tine.
20,25 Comici vestiți ai ecranului : 

Charlie Chaplin.
20.50 Tinerii despre el înșiși. Me

seria — blazon de noblețe al 
familiei.

21.20 Flori de pe Mureș. Spectacol 
muzical coregrafic.

22.10 24 de ore • Din țările so
cialiste.

22.40 Lumea de mline — „Grama
tica cifrelor".

PROGRAMUL II
17.30 Agenda.
17,40 Pagini muzicale 

popularitate : Intîlnlre cu o- 
pereta. Selecțluni din opere
tele „Sînge polonez" și „Cll- 
via".

18,10 Fiim serial pentru tineret : 
„Tunelul timpului".

19,00 Municipalitatea răspunde 
bucureșteanulul.

19,20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal • Cincinalul îna

inte de termen. 1973 an 
hotăritor.

20,00 Concertul simfonic al laurea- 
ților concursurilor și festiva
lurilor internaționale „George 
Enescu" :

22,00 Studioul artistului amator.

giale) (sala Comedia) : Un flutu
re pe lampă — 20, (sala Studio) : 
Părinții teribili — 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulan- 
dra“ (sala din bd. Schitu ■ 
reanu) : A douăsprezecea 
— 20.
• Teatrul Mic : Dragostea noas
tră — 19,30.
• Teatrul „C. I. Nottara" (sala 
Magheru) : Bună scara, domnu
le Wilde — 19.30.
• Teatrul Ciulești : Omul care 
a văzut moartea — 19,30.
• Teatrul satiric-muzlcal „C. Tă-
nase" (sala Savoy) : Revista are 
cuvlntul — 19.30, (sala din Calea 
Victoriei nr. 174) : Jos •
— 19.30.
• Teatrul de revistă si 
die „Ion Vasilescu" : Fii 
Cristofor ! — 19.30.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" : Pe plaiurile Mioriței — 
19,30.
• Comitetul de Cultură șl Edu
cație Socialistă al municipiului 
București prezintă la ..Expoflora" 
din parcul Herăstrău : Spectacol 
de sunet și lumină „Poezia flo
rilor" - 20.30 21,15.
• Circul „București" : Arena ’73
— spectacol internațional — 19,30

epocile istorice" din manualul de so
cialism științific. In cadrul ei, autorii 
și-au propus să explice esența con
cepției marxiste despre dezvoltarea 
socială, noțiunile de existență so
cială, conștiință socială, formațiune 
socială, epocă istorică. Toate — pro
bleme complexe și destul de dificile 
pentru elevi. Cum spațiul de tratare 
este foarte restrins, iar autorii nu 
operează nici o selecție sau o gra
dație, nu se străduiesc să realizeze 
o explicare cit mai limpede a noțiu
nilor. lecția s-ă transformat intr-o 
simplă înșiruire de definiții, de teze 
— citeodată și acestea foarte stufoase.

In lecția despre „Bază și supra
structură" — arăta prof. Paul Dușcă 
de la Liceul „Tudor Arghezi" din 
Craiova — referitor la influența tot 
mai activă a suprastructurii asupra 
bazei in societatea socialistă, au
torii s-au mărginit doar să afir
me : „odată creată baza nouă, su
prastructura socialistă se dezvoltă 
făcind să crească permanent rolul 
principalelor elemente ale supra
structurii in ‘dezvoltarea bazei care 
le-a generat. Astfel crește perma
nent rolul partidului, al statului și 
al conștiinței celor ce muncesc". E- 

' vident, nu prin asemenea enunțuri 
care nu numai că nu 
plicitate și demonstrate, 
îngrijit formulate, vor

sint ex- 
dar nici 

________ , -- putea e- 
levii să ințeleagă pe deplin pro
blematica complexă legată de ro
lul și funcțiile suprastructurii în 
societatea noastră. La fel în lecția 
„Clasele sociale, lupta de clasă și 
rolul ei in dezvoltarea societății"- 
— ne spunea prof. Ion Enache, de 
la liceul „Spiru Haret** din Capitală — 
rolul factorului conștient este doar 
enunțat : „In existența claselor 
sociale, un rol Important 11 are și 
conștiința de clasă". De observat, mai 
intii, că exprimarea nu este co
rectă. Autorii au avut, probabil, in 
vedere rolul conștiinței nu în exis
tența claselor, ci in dezvoltarea 
luptei de clasă. Despre aceasta nu 
se spune insă nimic, deși formarea 
și dezvoltarea conștiinței politice a 
clasei muncitoare, însușirea teoriei 
revoluționare1 reprezintă condiții 
fundamentale ale succesului luptei 
sale pentru transformarea societății, 
pentru făurirea noii orânduiri.

Datorită aglomerării de teme, 
Insuficientei selectări,

B
unele pro

bleme importante, de mare actu
alitate sint omise sau nu iși găsesc 
o tratare corespunzătoare. Surprinde, 
de pildă — semnala prof. Maria 
Topală, de la Liceul economic din 
Craiova — faptul că in tot capitolul 
consacrat problemelor imperialismu
lui, din manualul de economie poli
tică, abia se amintește despre revo
luția științifico-tehnică, deși 
că astăzi este imposibil ___
legi și să interpretezi just fe
nomenele nou apărute în lumea 
contemporană fără cunoașterea im
plicațiilor profunde generate de a- 
ceastă revoluție in domeniile econo
mic, social, cultural etc.

In manualul de socialism științific, 
lecția „Omul în condițiile societății 
socialiste**, vorbind despre îmbunătă
țirea condițiilor materiale de viață, 
se rezumă la afirmația că „înlătu
rarea proprietății private asupra 
mijloacelor de producție asigură e- 
galitatea economică și socială a

se știe 
să ințe-

oamenilor", cind firesc nr fi fost 
ca această cucerire fundamentală 
a revoluției socialiste să constituie 
punctul de plecare pentru a infățiși 
ansamblul măsurilor luate in socie
tatea noastră pentru creșterea gene
rală a bunăstării celor ce muncesc, 
pentru ridicarea nivelului de civili
zație al ’ ‘ 
semenea, 
amintește 
sibilități 
structuri 
ca oamenii 
te efectiv ____  ___
producători și proprietari ai mij
loacelor de producție, să par
ticipe nemijlocit la conducerea 
treburilor obștești, la luarea decizii
lor importante ce privesc viața so
cială. Cu totul palid este înfățișată 
vasta activitate pentru formarea u- 
nor oameni cu un bogat ori
zont de cunoaștere, cu un inalt nivel 
de conștiință. Se înțelege că o ase
menea tratare nu izbutește să lor- 
meze elevilor o imagine clară despre 
umanismul real al politicii partidului, 
vizind dezvoltarea personalității u- 
mane pe toate planurile.

In general, in părerile exprimate 
de cadrele didactice a revenit me
reu — ca una din observațiile 
esențiale, fundamentale — faptul că 
atit concepția, cit Și redactarea ma
nualelor se materializează in texte 
aride, monotone. Or, disciplinele so
ciale sint prin excelență discipline 
legate nemijlocit de viață și, ca 
atare, prin insâși natura lor incom
patibile cu o prezentare seacă, us
cată. Reflectarea in lecții a realită
ților atit de bogate și mereu noi din 
viața economică, politică și socială, 
internă șl internațională, referirile 
la intimplări autentice, sprijinirea 
pe exemple vii, pe cazuri cunoscute 
elevilor sint căi sigure pentru 
a dezvolta interesul viu al ele
vilor față de studiul acestor dis
cipline, a dezvolta gîndirea lor poli
tică, capacitatea lor de înțelegere șl 
interpretare. Manualele de științe 
sociale se cuvin a fi manuale care 
să ofere o lectură nu numai utilă, 
ci și plăcută, pasionantă, atractivă, 
plină de culoare.

Așa cum au relevat mai multi inter
locutori, lipsa de claritate, tratarea e- 
liptică provin in unele cazuri din 
deficiențe de sistematizare. In acest 
sens, prof. Constantin Dascâlu, de la 
liceul „Frații Buzești" din Craiova, 
arăta că lecțiile ce formează capito
lul cu care se deschide manualul 
de economie politică sint dispuse in
tr-un mod nefiresc. In prima lecție, 
„Obiectul economiei politice", se fo
losesc noțiuni ca : relații de produc
ție, mod de producție, legi econo
mice, pe care elevii nu le cunosc 
Încă. De pildă, se afirmă : „Obiec
tul de cercetare al economiei poli
tice il constituie relațiile de pro
ducție", ' dar ce; înseamnă aceste re
lații urmează să se explice abia... 
ora viitoare. N-ar fi fost normal ca 
această lecție să urmeze și nu să 
preceadă lecțiilor dedicate noțiunilor 
amintite ? Iar exemplul nu este un 
caz izolat.

Desigur, accesibilitatea manualului 
este condiționată și de asigurarea 
unei grafici corespunzătoare, de pre
zența unor planșe, scheme care să 
susțină caracterul concret al lec
țiilor. Deși și în această privință 
s-au făcut unii pași înainte, totuși, 
in ansamblu, manualele continuă să 
aibă o înfățișară destul de mono
tonă, citeodată chiar cenușie (de 
pildă, in cel. de socialism științific nu 
sint decit trei scheme, fără virtuți 
cognitive deosebite), ceea te diminu
ează sensibil puterea lor explicativă 
și atractivitatea.

Sint numai citeva observații din 
cele pe care ni le-au comunicat 
cadrele didactice. Sperăm că factorii 
răspunzători le vor avea in vedere 
la pregătirea următoarelor ediții.

(
Paul DOBRESCU 1

întregului popor. De a- 
in lecție nici nu sa 
despre crearea unor po- 

mercu mai largi, 
sociale 

muncii _
dubla lor calitate de 
și proprietari ai 

producție, 
la

unor 
adecvate pentru 

să-și exerci-

SĂLBĂTICIA ALBĂ

Măgu- 
noapte

ROMÂNIA-FILM" prezintă filmul 
documentar de lung metraj

pălăria 1

come- 
cuminte,

PRODUCȚIE WALT DISNEY 
Viața în ținuturile înghețate ale nordului
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Delegația Republicii Socialiste România
s-a înapoiat

TV legația Republicii Socialiste 
Romania. condusă de tovarășul 
Miron Con«tantinoscu. vicepreședinte 
al Consiliului de Stat, care a parti- 
~.pat la ceremonia instalării noului 
președinte al Republicii Argentina, 
s-a inRpoiat, miercuri seara, in 
Capitală.

din Argentina
La sosire, pe aeroportul Otopeni, 

delegația a fost salutată do tovară
șii Ghcorghc Stoica, Constantin Stâ- 
tcscu. secretarul Consiliului de Stat, 
Varii-? Gliga. adjunct al ministrului 
afacerilor externe, alte persoane 
oficiale.

(Agerprcs)

Delegația parlamentară indiană

încheierea vizitei delegației Frontului 
Popular Patriotic din R. P. Ungară

Miercuri dimineața n părăsit Ca- 
Ditala delegația parlamentară india
nă. condusă de dr. G. S. Dhillon, 
nreșodinteh- Camerei Reprezentanți
lor. car» . la invitația Marii Adunări 
Naționale, a făcut o vizită do prie
tenie in tara noastră.

I-a plecare, pe aeroportul Otopeni. 
parlamentarii indieni au fost salutați 
de Stefan Voltec. președintele Ma
rii Adunări Naționale, llie Murgulcs- 
cu. vicepreședinte al M.A.N., Dumi

a părăsit Capitala
tru Balalla. Alexandru Scncovlcl. 
Aurel Vijoli, Ghvorghe Vasikchi, pre
ședinți de comisii permanent? ale 
M.A.N., Roman Moldovan, membru 
al Consiliului de Stat. Iile Râdules- 
c i. vicepreședinte al Comisiei pen
tru politică externă, deputatI, alte 
p. rsoane oficiale.

Au (ost prezenți V. K. Ahuja, am
basadorul Indici la București, și 
membri ai ambasadei.

(Agerprcs)

Sesiunea Comitetului administrativ al Uniunii

Recepție in onoarea delegației 
parlamentare a R. F. Germania

Cronica zilei

Delegația Frontului Popular 
trio!ic din Republica Populară 
gară, condusă de Molnar Bela, 
cretar al Consiliului Național. ___
a făcut o vizită in tara noastră, la 
invitația Consiliului Național al 
Frontului Unității Socialiste, a fo<t 
primită miercuri, 30 mai. de Mihai 
Gere, membru suoleant al Comitetu
lui Executiv, secretar al CC. al 
P.C.R.. secretar al Consiliului Națio
nal aJ Frontului Unității Socialiste.

La întrevedere, care s-a desfășu
rat intr-o atmosferă prietenească, au 
Dartieina: Tamara Dobrui. vicepre
ședinte al Consiliului National. și

Pa- 
Un- 
se- 

care

Nestor Ignat, membru al Biroului 
Executiv al Consiliului Național al 
F.V.S.

A fost do față Laszlo Gerlan, con
silier al Ambasadei R. P. Ungare la 
București.

In aceeași zi. Ambasada R. P. 
Ungare la București a oferit un 
cocteil cu prilejul vizitei delegației.

Seara, la plecare, pe aeroportul 
Otopeni, delegația a fost condusă de 
Tamara Dobrin. Neslor Ignat, de ac- 
t?vist: ni Consiliului Național al Fron
tului Unității Socialiste.

Au fost prezenți renrezontanți al 
Ambasadei R. P. Ungare la Bucu
rești.

internaționale a sindicatelor minerilor

vremea
. Timpul probabil pentru zilele dc 1, 

> î șl 3 iunie. în țară : Vreme In curs 
de încălzire. Ceru’ va fi variabil. se 
x >r semnala averse izolate de ploaie

in cursul după amiezelor. Vlnt slab 
pinfl la potrivit. Temperaturile mi
nime vor fi cuprinse Intre c șl 16 
grade, iar cele maxime Intre 18 sl 28 
grade, mai ridicate In n doua parte a 
Intervalului. In București : Vreme tn 
curs de Încălzire. Cerul va fi varia
bil. favorabil ploii de scurtă durată 
In cursul după-amiezli. Vlnt In gene
ra] slab. Temperatura în creștere.

Miercuri dimineață au început în 
Capitală lucrările Sesiunii Comite
tului administrativ al Uniunii in
ternaționale a sindicatelor mineri
lor. La sesiune participă reprezen
tanți ai sindicatelor minerilor din 
R.P. Bulgaria. R.S. Cehoslovacă. Ci
pru. Congo. Franța. R.D. Germană, 
India, Italia. R.P. Polonă. România, 
Uniunea Sovietică și R.P. Ungară, 
precum și un reprezentant al Fede
rației Sindicale Mondiale.

Pe ordinea de zi a sesiunii se 
află înscrise probleme privind acti
vitatea desfășurată de Uniunea In
ternațională a sindicatelor mineri
lor, în sprijinul luptelor desfășurate 
de acest detașament pentru revendi
cări economice și sociale, pentru 
Îmbunătățirea protecției și securită
ții muncii in subteran, probleme le
gate de pregătirile in vederea par
ticipării U.l.S. la cel de-al VlII-lea 
Congres Sindical Mondial și la vii
toarele reuniuni ale comisiilor de

ramură ale Biroului Internațional al 
Muncii, planul de muncă și măsu
rile ce vor fi întreprinse pentru cea 
de-a 25-a aniversare a creării Uniu
nii internaționale a sindicatelor mi
nerilor, manifestare care va avea 
loc In anul 1974.

Președintele U.l.S. Mineri, Jan 
Les, a adresat mulțumiri pentru pri
mirea călduroasă făcută, subliniind 
că minerii din întreagă lume urmă
resc cu deosebit interes importan- 
t le realizări obținute de mineri șl 
de toți oamenii muncii din România 
și a transmis urări de noi succese 
poporului român in opera de con
struire a socialismului. (Agcrpres)

Ambasadorul R. F. Germania la 
București, Erwin Wickert, a oferit 
miercuri scara o recepție in onoarea 
delegației parlamentare a Republicii 
Federale Germania, condusă de 
Annemarie Rcnger, președinta Bun- 
dPStagului. caro se află intr-o vizită 
in țara, noastră.

Au participat ștefan Voltec. pre
ședintele Marii Adunări Naționale, 
Maria Groza. Ilie Murgulescu, 
GheOrghe Nccula. vicepreședinți al 
Mirii Adunări Naționale. Constantin 
S'ăicscu. secretarul Consiliului de 
Stat, miniștri, președinți de comisii

★

Delegația parlamentară din Repu
blica Federală Germania. condusă de 
Annemarie Rcngel, președinta Bun- 
d 'Stasului, și-a continuat in cursul 
zilei de miercuri călătoria in nor
dul Moldovei.

Primul popas a fost făcui la Mu
zeul etnografic din orașul Gura Hu
morului. muzeu care găzduiește o 
bogată colecție de obiecte specifice

permanente ale M.A.N. Au luat 
parte, de asemenea. Cristofor Simio- 
nescu. președintele Grupului parla
mentar do prietenie România — R.F. 
Germania. Eduard Elsenburger, pre
ședintele Consiliului oamenilor mun
cii de naționalitate germană, Vasile 
Gliga, adjunct al ministrului aface
rilor externe, reprezentanți ai unor 
instituții centrale, oameni de știință, 
artă și cultură, șefi ai cultelor, zia
riști. ’

Erau prezenți șefi ai unor misiuni 
diplomatice acreditați in România și 
alți membri al corpului diplomatic.

★

zonei folclorice din această parte a 
„Țării de Sus". In continuare, oaspe
ții au vizitat rcnuYnitele monumente» 
Istorice și de artă de la Voroneț, 
Moldovița și Sucevlța.

In aceeași zi, parlamentarii din 
R. F. Germania s-au reîntors in Ca
pitală.

(Agcrpres)

Seară culturală dedicată sărbătoririi 
Zilei naționale a Italiei

Asociația de prietenie româno-ita- 
liană a organizat, miercuri, la Casa 
de cultură a Institutului român pen
tru relațiile culturale cu străinătatea, 
prima sa acțiune publică : o seară 
culturală dedicată apropiatei sărbă
toririi a Zilei naționale a Italiei.

Cuvintul de deschidere a fost 
rostit de Ion Murginoanu. vicepre
ședinte al asociației, director gene
ral al Agcrpres. Ziaristul Mircea 
Moarcăș. redactor-șef adjunct al zia
rului „România liberă", a împărtă
șit publicului prezent la manifestare

notații dlntr-o călătorie la Roma. 
Seara s-a încheiat cu prezentarea 

unor filme documentare italiene.
In rindurile asistentei se aflau 

Andrei Vela, vicepreședinte al Insti
tutului român pentru relațiile cul
turale cu străinătatea, membri ai 
conducerii Asociației de prietenie ro- 
mâno-italiană, oameni de artă și cul
tură, ziariști, un numeros public. 
Au participat, de asemenea, Anto- 
nino Restivo, ambasadorul Italiei la 
București, alți membri ai ambasadei. 

(Agcrpres)
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SUCCES BOXERILOR NOȘTRI
>

LA EUROPENELE DE LA BELGRAD
Programat să se desfășoare in noua 

sală de sport din capitala Iugoslaviei 
— «ala „Pionir", cu o capacitate de 
6 500 de locuri — turneul pentru cele 
îl titluri continentale va cuprinde 
nu mai puțin de 14 gale, repartizate 
intr-un răstimp de nouă zile (1—9 
iunie), cu o singură pauză înaintea 
reuniunii finale. După cum se poate 
presupune, deci, condițiile de luptă 
sportivă vor fi îndeajuns de dificile, 
ele cerind competitorilor la titlurile 
europene nu numai talent și tehnică 
a boxului, ci. in plus, o bună tactică 
și o rezistența de concurs cu totul 
speciale.

Boxul românesc va avea, pe ringul 
din sala „Pionir*1, reprezentanți la 
roate categoriile de greutate, cu ex- 
c -oția celei „semigrele". Aceștia se 
află la Belgrad cu, intenția Ier mă de 
a continua șirul succeselor de Ia pre
cedentele două ediții ale campionate
lor — 1969. București (4 medalii de. 
aur) ; 1971. Madrid (9 medalii de ar
gint și de bronz) — întrecerile cele 
mai rezultative pentru noi din în
treaga Istorie a acestui sport.

De pe acum se știe cu certitudine 
că unii dintre europenii campioni

va

olimpici vor lipsi 
belgrădeană (Gedo, 
asemenea lor alți sportivi redutabili 
(de pildă, maghiarul Kajdi și iugo
slavul Vujin). Tendința diferitelor 
federații de a înnoi loturile este 
un element ce poate favoriza 
pătrunderea românilor spre pozi
țiile de virf, alături de candidați 
..tradiționali'*, cum sint pugiliștii din 
U.R.S.S., Polonia. Ungaria și. firește, 
din Iugoslavia (un lot relativ tînăr, 
avind insă in fruntea lui pe cam
pionul olimpic, „semigreul1* Pavlov).

Din lotul nostru reprezentativ fac 
parte campionii naționali Stefan Bă- 
iatu și Toni Mircea, ale căror locuri 
la Miinchen fuseseră ocupate de ceva 
mai tinerii Turei și Lazăr Marian. Va 
fi, de asemenea, interesant pentru vii
toarea configurație a. lotului olimpic. 
să vedem cum se va comporta Paul 
Dobrescu, preferat acum întiia oară 
marelui sau rival Calistrat Cuțov. 
Primul prilej de afirmare europeană 
i se oferă și clujeanului Alexandru 
Popa, probabil, cel mai tehnic boxer 
român la ora actuală. Ceilalți com
ponent ai formației noastre sint doi 
tineri viguroși și foarte buni luplă-

de Ia întilnirea 
Konstandinov),

fotbal Ieri, în
„dătător de■ speranțe**

i duminică. 
Ia preocu- 

activitatea competi-

După aecl ... . .. __
1—0 cu echipa R.D.G., de 
fotbalul nostru a revenit L 
pările interne, ... ....... ....... ................
ți anală fiind reluată ieri, odată cu 
optimile de finală a’.e „Cupei Româ
niei". Populara competiție fotbalisti
că. furnizoare a atâtor surprize in 
mai toate cele 34 de ediții de pinâ 
acum, nu-și dezminte ..faima1* nici 
de această dată. încă in faza pre
cedentă. cinci echipe din divizia A 

* (însăși lidera clasamentului. Univer
sitatea Craiova !) au părăsit lupta 
pentru prestigiosul trofeu, nenutin- 
iu-se impune in fața unor formații 
din diviziile B (F.C. Galați, Meta
lul București. Chimia Rm. Vilcea) 
sau C (Știința Petroșani. Construc
torul Galați). Dacă ne referim la 
debutul divizionarelor A in actuala 
ediție a Cupei României**, trebuie 
să reținem și faptul că alte cinci — 
intre ele însăși deținătoarea trofeu
lui, Rapid — au ajuns in optimi ma

„Cupa României"
Steaua — Știința Petroșani 4—1, F.C. 
Petrolul — F.C. Galați 2—1.

Referitor la meciul din Capitală, 
desfășurat ne stadionul Dinamo, in 

i prezența a circa 6 000 de spectatori, 
am avea de făcut observația că ni
velul tehnic s-a situat sub „limita 
admisă**, plictiseala pe teren, ca și 

tribune fiind de lungă durată.
I. D.

Aseară, la Belgrad, echipele 
de fotbal Ajax Amsterdam și 
Juventus Torino s-au intilnit in 
finala celei de-a 18-a ediții a 
„Cupei campionilor europeni1*. 
După un meci de mare luptă, 
victoria a revenit fotbaliștilor 
olandezi cu scorul de 1—0. U- 
nicul gol a fost înscris de Reep 
in min. 5. Ajax ciștigâ astfel 
pentru a treia oară consecutiv 
prețiosul trofeu.

in

în tribune fiind de lungă durată, 
tori : Simion Cuțov și Sandu Tirilâ. 
Rezultatele acestora vor depinde toc
mai de forța lor fizică și de ambiție, 
deoarece deocamdată ei se află in de
ficit de tehnică pugllistică. Dintre 
veterani, pe primul loc se află 
vicecampionul olimpic Ion Alexe, 
care, in mod normal, ar avea șanse 
pentru cucerirea titlului european. 
Ceva mai imprecise sint șansele lui 
Alee Năstac, boxer puternic, capabil 
de orice performanță sub acest as
pect, insă mai slab in privința tac
ticii de luptă pe ring. La Constan
tin Gruescu lucrurile stau exact in
vers. are calități tehnice bune și in
tuiție tactică, dar stă mai slab la 
ceea ce se cheamă rezistența de con
curs. Cit. privește pe Gabriel Pomet- 
cu„,cu, stil spectaculos, și lovituri de 
k.o., acesta abia și-a’ reluat activita
tea competițională, așa că rezultatele 
lui vor fi in funcție de reciștigarca 
cit mai rapidă a formei sportive...

In ultimele săptămini i-am văzut 
pe „tricolori** asudind la antrena
mente, incrucișind atenți mănușile cu 
sparing-parteneri unul după altul, 
preocupați de rezultate și de perfor
manța viitoare. Să-mi dați voie să 
afirm că. prin adeziunea lor tenace 
la pregătire, e in afară de îndoială 
voința „tricolorilor1* de a se impune 
pe ringul european. Discutând cu u- 
nul dintre conducătorii lotului. Al. 
Vladar, antrenor federal, acesta îmi 
spunea că, după părerea sa, lotul ro
mân iși menține trăsăturile din urmă 
cu doi ani, de la Madrid. Are posibi
lități bune de a cuceri locuri frunta
șe, medalii, insă nu dispune de acele 
mari personalități pugilistice cu care 
să asalteze ferm unul sau altul din
tre titlurile europene. Totuși. 
Vladar, cit și antrenorii lotului, Ion 
Popa și Petre Mihail, adăugau 
speră și cred în capacitățile de auto- 
depâșire ale boxerilor români. Sub
scriu acestor opinii, cu convinge
rea că tăria sufletească ii va ajuta pe 
sportivii noștri să-și pună in valoare 
maximă aptitudinile și să ne bucure 
pe toți cu realizări demne de a fi în
scrise în palmaresul sportului româ
nesc. Le urăm succes.

Antrepriza română de con- 
strucții-montaj — A.R.C.O.M. a 
primit zilele trecute „Trofeul 
pentru calitate1* acordat, pentru 
prima dată in acest an, de una 
din cele mai mari case edito
riale din Spania — Editorial 
Ofice. Acesta este, de altfel, 
al treilea premiu acordat fir
mei românești in decurs de nu
mai citeva luni ; primul a fost 
„Medalia de aur jubiliară*', acor
dată de firma vest-berlineză 
„Schering11 pentru realizarea 
unei construcții industriale, iar 
al doilea „Premiul pentru pro
movare și prestigiu" de la 
Geneva. De menționat că un 
juriu internațional competent 
— pe baza analizelor făcute de 
echipe de specialiști asupra 
obiectivelor realizate în străi
nătate — a premiat doar 56 de 

■ societăți de comerț exterior de 
diverse profile, dintr-un număr 
de 200 ! Astfel. A.R.C.O.M. a 
primit „Trofeul pentru calitate11 
alături de firme renumite ca
Heidelberger Druckmaschinen 
(R.F.G.), Stroieexport (R.S.Cf), 
JBico și Master Lock, (S^U'.A.)» 
Varimex (R.P.P.). B.C.A. (Ma
rea Britanic) și altele.

Motivele care i-au determinat 
pe membrii juriului să acorde 
un asemenea premiu sint lesne 
de dedus din numele premiului : 
calitatea deosebită a construc
țiilor realizate de A.R.C.O.M. 
peste hotare. Est?, așadar, un 
premiu de prestigiu care încu
nunează munca colectivelor de 
lucrători români, aflați la dis
tanțe mari de țară, dar apro- 
piați prin activitatea lor de 
efortul general al României 
pentru intensificarea colaborării 
economice cu celelalte țări ale 
lumii.

Zilele cărții
Apropierea celor mici de universul 

de frumuseți al literaturii va fi sti
mulat și in acest an prin „Zilele 
cărții pentru copii11, manifestare or
ganizată de Centra’a cărții. Consiliul 
Național al Organizației Pionierilor 
și editura „Ion Creangă11.

Multiplele acțiuni ce se vor orga
niza intre 1—20 iunie vor pune față 
in față pe micii cititori cu realizato
rii de carte pentru copii — scriitori 
sau editori — vor prilejui numeroa-

pentru copii
se concursuri, festivaluri literare și 
expoziții de carte.

Editurile vor asigura, pentru cei 
patru milioane de mici cititori, di
verse genuri de carte, de la albumele 
de colorat sau basmele In imagini, 
pinâ la volumele enciclopedice. Ti
rajul impresionant in care au apă
rut, in ultimul sfert de veac, edi
țiile pentru cei mici depășește 110 
milioane exemplare.

Azi se deschide în Capitală

Al IV-IEA CSAES NATIONAL DE RADIOLOGIE«
Despre menirea, importanța științifică și tematica acestui eveni

ment ani solicitat un interviu președintelui Societății de radiologie din 
România, prof. dr. docent GHEORGHE CHIȘLEAG.

atît

că

Valertu MIRONESCU

G. POPESCU

A apărut revista

„LUMEA"

nr. 23

— Ne adresăm dumneavoas
tră cu rugămintea de a aduce 
la cunoștință cititorilor „Scin- 
teii" citeva din realizările de 
certă notorietate și preocupă
rile de stringentă actualitate ale 
radiologiei, această ramură de 
vază a medicinei românești,,

. — Societatea de radiologie — dare 
ființează din anul 1924 — &e o- 
cupă așțăzi îndeaproape de stimu
larea și organizarea activității știin
țifice a peste 1 200 de medici radio
logi. Activitatea societății — tot mai 
intensă și mai fructuoasă in ultimii 
ani, datorită sprijinului acordat de 
partid .și de stat — este cunoscută 
și apreciată in țară și peste 'hotare, 
atit prin calitatea sa, cit și datorită 
unor rezultate remarcabile obținute 
in cercetare de specialiștii noștri — 
in special in domeniile prioritare ale 
diagnosticului și terapiei. Pe această 
linie se înscrie și acest al IV-lea 
Congres național de radiologie, care, 
in principal, va dezbate două teme : 
„Radiodiagnosticul in urgențele me- 
dico-chirurg:cale“ și „Radiodiagnosti
cul și tratamentul bolilor maligne de 
sistem11.

Aceste tematici sint de strictă 
actualitate prin problemele teoretice 
pe care le ridică, dar și prin finali
tatea lor practică. Trebuie să știți că 
in ultimii 20 de ani asistăm la creș
terea necontenită a solicitării $î a- 
portului examenului radiologie in 
rezolvarea unor urgențe medico- 
chlrurgicale, diagnosticul prompt 
și corect presupunind, pe lingă 
alte modalități aparte, și o orga
nizare adecvată a serviciului de 
radiologie. De exemplu, probleme 
deosebite — la noi. ca și in alte țări 
— prezintă accidentele și traumatis
mele de pe stradă sau din procesul

muncii. Bilanțul examenului radio
logie poate contribui, in aceste ca
zuri, la stabilirea unui diagnostic 
precoce, care să permită de la în
ceput un tratament corect, redu- 
cindu-se procentul de mortalitate 
sau de invaliditate gravă. In urgen
țele vasculare, in neurochirurgie, in 
abdomenul acut, ca și in numeroase 

; boli.ale ’ copiilor,' examenul i'âdio- 
Togic sporește precizia, viteza și ca
litatea diagnosticului. Ca să nu mai 
spun că in limfoamele maligne tra
tamentul radiologie a obținut rezul
tate care se materializează prin su
praviețuiri la 15—20 de ani, pentru 
un procent de 30—45 Ia sută din ca
zuri, ceea ce, de fapt, echivalează cu 
vindecarea.

— înțelegem, deci, că perfec
ționarea continuă a acestor 
realizări constituie obiectul dis
cuțiilor in congresul de speciali
tate găzduit de amfiteatrul In
stitutului de oncologie intre 31 
mai și 2 iunie...

— Exact. Și nădejdea noastră este 
că vom lua cunoștință de contribuții 
cu totul și cu totul aplaudabile. Ne 
dau această încredere interesul acut 
al multora dintre cele 9 rapoarte și 
peste 140 de comunicări la care vom 
asista, ca și prestigiul international 
al autorilor lor — veniți nu<$numai 
din marile noastre centre medicale 
(București, Cluj, Iași, Tg. Mureș, Ti
mișoara etc.), ci și din alte țări ale 
lumii : Austria, Bulgaria, Cehoslova
cia, Franța, R.D. Germana, R.F. Ger
mania, Grecia, Italia. S.U.A., Unga
ria și U.R.S.S. In total, participă 300 
de specialiști — dintre care 50 sint 
oaspeți de peste hotare.

G. M1TRO1

Ministrul afacerilor externe al Re
publicii Socialiste România, George 
Macovescu, a primit, miercuri la 
prin2, pe IL A. Anwarl, adjunct al 
ministrului informațiilor din Iran, 
care se află in vizită oficială in țara 
noastră, la invitația M.A.E.

Cu acest prilej, a avut loc o con
vorbire, desfășurată într-o atmosferă 
prietenească, in cursul căreia au fost 
evocate bunele relații existente intre 
cele două țări, precum și posibilită
țile dezvoltării In continuare a cola
borării pe multiple planuri dintre 
România și Iran. In acest context, a 
fost abordată problema cooperării in 
domeniul schimbului de informații 
intre organele de presă din cele două 
țâri. Au fost de față Vasile Gliga, 
adjunct al ministrului afacerilor ex
terne, și Sadegh Sadrioh, ambasado
rul Iranului la București.

★
In aceeași zi, la Ministerul Aface

rilor Externe, a avut loc semnarea 
Acordului de colaborare intre agen
ția română de presă ..Agcrpres11 și 
agenția iraniană de știri „Pars11.

Documentul prevede schimbul per
manent de știri dintre cele două a- 
gențll privind relațiile bilaterale .și 
internaționale, acordarea reciprocă dc 
sprijin corespondenților și trimișilor 
speciali ai agențiilor de presă și de 
informații din Cele două țâri, precum 
și consultări intre reprezentanții a- 
ccstora.

Din partea română documentul a 
fost semnat de Vasile Gliga, adjunct 
al ministrului afacerilor externe, iar 
din partea iraniană de H. A. Anwari, 

< adjunct al ministrului informațiilor.
La semnare au fost de față Ion 

Mărgineanu, directorul general al 
agenției române de presă „Ager- 
pres", Lucian Petrescu, director in 
M.A.E., funcționari superiori din Mi
nisterul Afacerilor Externe, repre
zentanți ai conducerii presei centrale.

A fost, de asemenea, prezent Sa
degh Sadrieh, ambasadorul Iranului 
la București.

★
Miercuri dimineața a plecat In U- 

niunea Sovietică o delegație de acti
viști ai A.R.L.U.S., condusă de tova
rășul Amza Săceanu, președintele 
Comitetului de cultură și educație so
cialistă al municipiului București, 
care, la invitația Asociației de prie
tenie sovieto-române, va face o vi
zită în această țară.

★
In cadrul schimburilor culturale 

.dintre România și Republica Fede
rală Germania, miercuri la amiază a 
avut loc la Galeria mare de artă din 
Cluj vernisajul unei expoziții de 
grafică a membrilor Institutului pen
tru creația formelor industriale din 
Offenbach am Main.

★
în zilele de 4—6 iunie vor avea 

loc la București „Zilele tehnicii Rc- 
publ’cii Democrate Germane in Re
publica Socialistă România11, prodi
gioasă manifestare economică și teh- 
nico-științifică organizată in țara 
noastră de Camera de comerț exte
rior a R.D. Germane.

Premergător deschiderii „Zilelor 
tehnicii Republicii Democrate Ger
mane in Republica Socialistă Româ
nia11, la Ambasada R.D. Germane din 
București a avut loc, miercuri, o 
conferință de presă, in cadrul că
reia s-a subliniat că o asemenea ma
nifestare constituie un nou prilej 
pentru lărgirea'schimbului de Expe
riență intre specialiștii din cele două 
țări.

★
Afișele expuse în vitrinele magazi

nului „Muzica" din Capitală anunță, 
incepind din 30 mai, Decada discului 
cehoslovac. In interiorul magazinu
lui, o expoziție prezintă vizitatorilor 
discuri și partituri, dintre cele mai 
valoroase, editate in ultimul timp in 
Cehoslovacia. (Agerpres)

J Rezultatele tragerii I 

la Loteria !n obiecte i
J din 27 mai 1973 {

i Extragerea I : numărul 854746; i
.* extragerea a II-a : numărul < 

774105 ; extragerea a IlI-a : ter- » 
i minația 54774 ; extragerile a i 
’ IV-a și a V-a : terminațiile ’ 
t 04571, 33627 ; extragerile a VI-a, 

a VII-a și a VIII-a terminații- i 
) le : 16179. 66718, 27052 ; extra- 1 
i gerile a IX-a, a X-a și a Xl-a : ( 
’ terminațiile 3020. 3294. 4748 ; ’
1 extragerile a XH-a. a XlII-a și \ 
, a XlV-a : terminațiile 3078, 4506, i 
) 2127 ; extragerile a XV-a și a 1 
i XVI-a : terminațiile 251, 800 ; l
’ extragerea a XVII-a : termina- / 
J ția 99.

mai datorita unor clauze ale regu
lamentului. nu victoriei realizate pe 
teren.

In trei din cele opt partide de ieri 
s-au intilnit echipe din aceeași ca
tegorie (A), astfel că orice rezultat 
auărea la fel de posibil. Egalitatea 
luptei, ca și a șanselor deveneau vi
zibile. cu atit mai mult cu cit dispu
ta avea Ioc pe teren neutru. Sub 
acest unghi, apar firești deci — de
notând poate nu forma generală, cit 
forma de moment, dorința de a se 
afișa in meciurile de cuoă ale res
pectivelor echipe — rezultatele de la 
Brașov (Universitatea Cluj — Spor
tul studențesc (5—1) Galați (S. C. Ba
cău — Rapid (2—1) și București (F.C. 
Argeș — F.C. Constanta 2—I).

Surpriza zile:, la Ploiești : Con
structorul Galați, echipă din divi
zia C, a Întrecut cu 1—0 pe Dina
mo București, a cărei prezentare 
devine. evident inutilă. C.F.R. 
Cluj, aflată, de asemenea, in pluto
nul fruntaș, a pierdut, pă-ăsind deci 
arena, in fața echipei Chimia Rm. 
Vilcea (0—1), Metalul București — 
U.T.A. (1—1) scor care asigură cali
ficarea echipei bucurc-stene. fiind de 
categorie inferioară. Celelalte rezul
tate de ieri se înscriu in normal :

TENIS

Roland Garros
Campionatele internaționale de te

nis ale Franței de la Roland Garros 
au programat primele întreceri ale 
probei de dublu mixt Perechea ro
mână Judith Dibar-Gohn—Dumitru 
Hărâdău a învins cu scorul de 6—4. 
6—1 cuplul francez Pruvot—Rual. In 
proba de dublu femei, vest-gjrma- 
nele Ebbingbauss și Masthoff au e- 
liminat, in mod surprinzător, cu 3—6. 
q—3 f—6 pe australiencale Goola- 
gong și Young.

Cuplul Ilie Năstase (Romania) — 
Jimmy Connors (S.U.A.) s-a califi
cat in semifinalele probei de dublu 
bărbați, in urma victoriei cu 6—f. 
7_ 6 jn fața perechii americane
Brian Gottfried — Dick Stockton.

Partidele de simplu, printre care și 
cea dintre Ihe Năstase și francezul 
Francois Jauffret, au fost aminate 
din cauza ploii.

Anul acesta se împlinesc 
patru ani de la nrima vi
zită a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu in Iran. Ulterior, 
șeful statului român a 
mai poposit pe pământul 
străvechii Perșii de încă 
două ori. Șahinșahul Ira
nului a fost de două ori 
oaspetele țării noastre și 
acum il vom saluta în
tr-o nouă călătorie pe 
pămint românesc. Intilnirile 
și convorbirile dintre cei 
doi șefi de stat, ca și cele 
precedente, se vor înscrie, 
fără îndoială, in aria preo
cupărilor comune de extin
dere a relațiilor dc colabo
rare reciproc avantajoasă 
dintre popoarele noastre, de 
stimulare a procesului des
tinderii, Înțelegerii și coo
perării pe plan internațio
nal.

Pentru toți cei care am 
avut fericitul prilej de a 
străbate ca ziariști Iranul 
in zilele premergătoare și, 
apoi, in cursul vizitei pre
ședintelui Consiliului de 
Stat, aceasta a fost o depla
sare intr-o țară in care le
gendele și descrierile fa
buloase se întrețes cu rea
litățile trepidante ale trans
formărilor sociale si eco
nomice specifice tumul
tuosului secol XX.

Am pornit la drum cople
șiți de miturile unor mile
nii apuse. Cind sub scep
trul lui Cirus cel Marc s-a 
închegat un stat persan pu
ternic. Babilonul se prăbu
șise de un secol, iar Egip
tul faraonilor cunoștea de
clinul. La Persepolis. Ecba- 
tana și Pasargade, ruinele 
monumentelor Persiei an
tice. presărate din belșug 
pe un sol arid, care poartă 
încă in adincuri taine ne
descifrate. vorbesc despre 
uriașe forțe creatoare, mă
cinate de acea moară im
placabilă a timpului care se 
numește istoria.

In curind însă aveam să 
vedem $i să ne convingem

că în trupul acestei țări, 
purtind atitea amintiri ale 
trecutului de strălucire și 
bogata cultură, se zămislesc 
speranțele unui viitor mă
reț, făurit cu tenacitate de 
minți îndrăznețe și miini 
harnice.

Zburind cu elicopterul 
spre Isfahan, deasupra 
munților cu aspect selenar, 
te miri din ce iși scot hra
na cea de toate zilele locui
torii satelor care se întind 
de-a lungul unor cursuri de 
apă secătuite de arșițe. Mai 
tirziu aveam să urmăresc 
eforturile lor uriașe de a 
ieși din starea de înapoiere; 
aveam să-i admir și să În
țeleg câ tenacitatea lor a 
stat la temelia tuturor im
periilor, constituie forța 
din care se ridică din nou 
națiunea iraniană, formind 
puntea trainică și vie, pes
te milenii, intre trecut și 
prezent.

Scuturlndu-se de racilele 
trecutului, Iranul iși adună 
forțe din tradiții glorioase, 
croiește drum pe căi nein- 
cercâte. dar sigure, spre 
progres. Prin măsurile lua
te de guvern viața țăra
nului ia un curs nou. Som
nolența epocilor dominate 
de moșieri și imami se 
spulberă. Pretutindeni te 
privesc, drept in lumina o- 
chilor, chipuri mindre și 
dirze.

Pretutindeni nl s-a spus 
că apa constituie principala 
problemă a agriculturii — 
problema ei vitală. Și fie
care izvor este captat și o- 
crotlt cu grijă. Firele de 
apă sint unite in șuvoaie, 
adunate in rezervoare ; tot
odată. pe suprafețe tot mai 
întinse șerpuiesc canale de 
irigație. Alături de uneltele 
străbune, pătrund și trac
torul. ingrășămintul chimic, 
se perfecționează soiurile de 
plante. Am privit cu min- 
drie cum taie brazde adinei 
in pămintul iranian trac
toare românești, fabricate la 
Brașov sau, in ultimul timp,

la Tabriz ; pe bazși colabo
rării dintre țările noastre. 
Iranul produce propriile 
sale tractoare. Puține țări 
din Asia se pot lăuda cu o 
asemenea realizare indus
trială.

Scrierile sacre Zend-A
vesta. istorici ca grecul 
Herodot și iranianul Kharo 
atestă din antichitate și din 
evul mediu existența pe 
Întregul teritoriu al Iranului

cu hotărîre și abordată rea
list.

Anul acesta, 1973, s-a în
cheiat in Iran cel de-al pa
trulea plan dc dezvoltare 
economică. El a pus in va
loare un potențial uriaș, a 
promovat politica de indus
trializare intensă a țării. 
Intre 1968—1973 au fost in
vestite sume ce depășesc 
cifra de 10 miliarde de do
lari. Anual, peste 20 la sută

sul intern brut, iar cota 
parte a agriculturii s-a re
dus Ja doar 18 la sută.

Iranul iși mobilizează in
tens resursele și le pune in 
slujba dezvoltării. Chiar in 
aceste zile, pe baza unor a- 
corduri incheiate cu consor- 
țiile străine, țara a devenit 
stăpină de necontestat asu
pra principalei avuții na
ționale — petrolul, izvor de 
insemnate venituri, inepui-

literalmente mustește de ți
ței. De aici și din alte peri
metre se extrag cele 191 
milioane tone de țiței care 
asigură Iranului locui al 
patrulea din lume in rindul 
țărilor producătoare de hi
drocarburi. Un întreg sis
tem de pipe-line-uri trans
portă această sevă a a- 
dlncurilor spre nordul țării 
și spre golf. La Abadan și 
Kharg, porturi sudice, șu-

De la Persia milenară 
la Iranul de azi
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de azi a unor masive pădu- 
roase. Guvernul a hotărit 
să le reînvie. Se desfășoară 
o largă acțiune ca acei co
dri minunați, care mai dăi
nuie pe masivul Elbruz și 
pe crestele sudice ale Cas- 
picii, să fie extinși. să aco
pere treptat zone tot mai 
largi ale tării.

Pentru realizarea obiecti
velor de modernizare a a- 
griculturii s-a prevăzut ter
menul de 25—30 de ani. Dar 
avind in vedere realitățile 
grelei moșteniri feudale, 
înapoierea acumulată de se
cole care trebuie învinsă, 
este ușor de înțeles că. in 
condițiile date, mai semnifi
cativ chiar decit termenele 
este însuși faptul că o ase
menea problemă a fost pusă

Note de călătorie

din produsul național a fost 
alocat dezvoltării economi
ce și social-culturale. Iranul 
a atins un ritm de dezvol
tare din cele mai ridicate 
pe continentele Asiei, Ame- 
ricli Latine și Africii : 9 la 
sută pe Întreaga economie 
națională. 15 la sută în in
dustrie șl 5 la sută in agri
cultură. Dacă in 1960 circq 
30 la sută din produsul in
tern brut provenea din agri
cultură și numai 28 la sută 
din industrie, in 1973 in
dustria șl construcțiile asi
gură 39 la sută din produ-

zabilă sursă de energie și 
materie primă pentru in
dustriile cele mai moderne. 
Țițeiul aduce țării un venit 
anual de aproape 4 miliarde 
de dolari, cu perspectiva 
creșterii, in noile situații, a 
acestei sume la mai mult 
decit dublu. Valuta obținu
tă este investită In primul 
rind potrivit scopurilor dez
voltării economiei națio
nale.

In ținuturile din nordul 
golfului Persic, intre mun
ții Zagros și cel ai Bahta- 
riei, am văzut o zonă care

voiul se împarte în două : 
unul, masiv, intră sub 
formă brută în pîntece- 
le marilor vase petro
liere străine (un export 
de 166 mil. tone) și altul, 
incă firav, ia drumul dante
lăriei de țevi ale rafinării
lor de la Abadan, Kermans- 
hah, Șiraz, Teheran, Ban- 
dor Shapor (deocamdată 
numai 25 mil. tone).

Cu timpul, cea mai mare 
parte a țițeiului extras se 
va prelucra in țară. Socie
tatea națională a petrolului 
va pune in valoare, conform 
propriilor necesități de dez
voltare. cele 44 miliarde de 
barili de țiței cit reprezintă 
rezervele cunoscute. Pe a- 
ceastă linie se prevede ca 
Iranul să producă pină în

1980 peste 265 milioane tone 
de mase plastice și fibre 
sintetice pe an. provenite 
din prelucrarea țițeiului .și 
gazului metan. Astfel Iranul 
se va situa in rindul țărilor 
cu dezvoltare medie in acest 
domeniu.

La extinderea industriei 
petroliere a Iranului, tara 
noastră este gata să aducă 
o contribuție sporită, exis- 
tind posibilități efective 
pentru o largă cooperare. 
„Mă gindesc — declara re
cent tovarășul Nicolae 
Ceaușescu unui grup de zia
riști iranieni — că ar fi po
sibil ca în valorificarea re
surselor de petrol ale Ira
nului să se ajungă — fie in« 
cadrul unor societăți mixte, 
fie prin cooperare — la 
construirea unor instalații 
petrochimice, atit în Româ
nia, cit și in Iran11.

Alături de țiței, exploa
tarea mereu mai Intensă, in 
cadrul actualului cincinal, a 
minereurilor de plumb, 
zinc, crom, fier, antimoniu, 
cupru ș.a. oferă in plus, cu 
generozitate, premise ale 
unei dezvoltări industriale 
rapide a țării.

La Teheran, Tabriz, Și- 
raz, Abadan, vestigiile tre
cutului, incă vizibile, con
trastează puternic cu re- 
ceptacolele de oțel ale 
rafinăriilor, cu furnalele 
și halele uzinelor — iar 
in sufletul călătorului bi
ruie imaginile impună
toare ale prezentului per
san. Adesea am tresă
rit în fața unor imagini 
care îngemănau trecutul cu 
actualul — bărbați înveș- 
mintați in burnusul deșer
tului, cu turban pe cap, lu- 
crind alături de muncitori 
in salopete și insușindu-și 
meserii moderne. In ochi le 
radiau priviri vulturești, ți
nuta lor amintea înfățișarea 
luptătorilor mezi și perși, 
a vinătorilor imortalizați 
pe basoreliefurile de la 
Persepolls. Parcă din mi
niaturile cronicilor me.ște- 
fugit împodobite cu ara

bescuri, din statui șl din 
ruinele orașelor antice s-ar 
revărsa, pline de vitalitate, 
milioane de ființe care tră
iesc și muncesc, se avîntă 
direct și cu fervoare, cu o 
tinerețe biruitoare, pe căile 
civilizației acestui sfirșit de 
mileniu. Industria modernă 
in plină dezvoltare pare un 
altar suj.generis la care șe 
închină discipolii de azi ai 
lui Ahura-Mazda. intruchi- 
pind eterna mișcare a' vieții 
spre lumină, spre triumful 
binelui.

In Iran, dinamismul lumii 
contemporane scutură col
bul amintirilor sterile. Și 
ne-au revenit în memorie 
— probabil tot prin asocie
rea de contraste — cuvinte
le lui Hegel, care afirma câ 
națiunile, ca și indivizii, ar 
muri de moarte naturală șl. 
chiar dacă ar continua să 
dăinuiască, ar duce o exis
tență lipsită de interes, lip
sită de viață... Epoca noa's- 
tră dezminte cu vehemență 
această concepție. Experi
ența Iranului, ca și a altor 
popoare cu străveche civi
lizație, infirmă și ea o ase
menea viziune. întregul 
proces revoluționar al 
transformărilor la care asis
tăm se naște din nevoia 
națiunilor de a-și croi drum 
spre libertate și bună stare, 
prin valorificarea întregu
lui lor potențial de creație. 
Este ceea ce caracterizează 
și realitatea Iranului de azi, 
iar viitorul va găsi, cu si
guranță, pe meleagurile ve
chilor perși o nouă civili
zație, mai înfloritoare decit 
cea cu milenii în urmă.

Ce minunat vor străluci 
atunci falnicul palat Go- 
lestan din Teheran, istori
cele moschei din Șiraz și 
Isfahan, și chiar ruinele 
de la Persepolis. Ecbatana, 
Susa și Pasargade. Ete vor 
lega, nemijlocit, un trecut 
măreț cu un prezent plin 
de binefacerile noii civili
zații.

Andrei VELA



viața internațională
REUNIUNEA MULTILATERALA 

DE LA HELSINKI
HELSINKI 30. — Trimisul special, 

D. Ținu, transmite : Miercuri, grupul 
d? redactare Însărcinat cu elaborarea 
documentului privind urmările in
stituționale ale conferinței pentru 
securitate și cooperare in Europa s-a 
Întrunit intr-o nouă ședință de lu
cru. sub președinția reprezentantului 
României, ambasadorul Valentin Li- 
pat ti. care este coordonator al aces
tui grup.

Grupul de lucru care se ocupă de 
aspectele cooperării culturale a a- 
juns la un acord asupra principale
lor prevederi referitoare la dezvolta
rea cooperării și a schimburilor in 
domeniul educației. în atentia parti- 
cipantilor la consultări au stat, dca- 
svmonoa. problemele cooperării eco
nomice și ichnico-științitice, efortu
rile fiind concentrate spre definiti
varea documentelor corespunzătoare.

La Bonn s-au ‘încheiat cu succes

TRATMIUEIE DINTRE DEIEOAIIILE
R. S. CEHOSLOVACE $1 R. F. GERMANIA

• Texdx/ tratatului va ii parafat în luna iunie

BONN 30 (Agerpres). — La Bonn 
s-au incheiat cu succes tratativele 
dintre delegațiile R. S. Cehoslovace 
ți R. F. Germania cu privire la nor
malizarea relațiilor dintre cele două 
state — anunță agenția C.T.K. In co
municatul comun, publicat cu acest 
prilej la Bonn, se subliniază că intre 
23 și 30 mai au avut loc tratativele 
dintre delegațiile guvernamentale ale 
R-S.C. și R.F.G. privind tratatul re
feritor la relațiile reciproce. Condu- 
c dorii ce.lor două delegații, Jiri 
Goetz, adjunct al ministrului aface

rilor externe al R.S.C., și Paul Frank, 
secretar de stat la M.A.E. al R.F.G., 
vor prezenta guvernelor respective 
textul tratatului, care va fi parafat 
in luna iunie 'a Bonn, în prezența 
miniștrilor de externe ai celor două 
țări.

Ministrul afacerilor externe al 
R.F.G.. Walter Scheel, a făcut o de
clarație. exprimind satisfacția pro
fundă față de rezultatele obținute. 
El a arătat că s-a reușit reglementa
rea unor probleme juridice și politice 
complexe.

Evoluție favorabilă a relațiilor 
dintre statele balcanice

ATENA 30 (Agerpres). — Phedon 
Anninas Kavalicratos. ministru su
pleant al afacerilor externe al Gre
cie:. a relevat, intr-o declarație fă
cută cu prilejul vizitei la Atena a 
ministrului de externe bulgar. Petăr 
Mladenov. evoluția favorabilă a rela
țiilor reciproce pe baza egalității și 
avantajului reciproc. în continuare, 
ol a subliniat că Grecia este intere
sată in dezvoltarea colaborării cu 
Bulgaria, arătind, totodată, că cele 
două țâri iși aduc contribuția la in

staurarea unei păci trainice in Eu
ropa. La rindul său. ministrul bulgar 
de externe a apreciat că in Europa 
se realizează in prezent o cotitură 
in direcția întăririi păcii și dezvol
tării colaborării și un proces de îm
bunătățire a relațiilor dintre țările 
balcanice. Realismul politic — a spus 
el — ne cere să dezvoltăm și să în
tărim relațiile bilaterale și să parti
cipăm la realizarea diverselor iniția
tive in Balcani.

Vizita sahinsahului Iranului 
în Iugoslavia

BELGRAD 30 (Corespondență de 
la S. Morcovescu). — Președintele 
R.S.F. Iugoslavia. Iosip Broz Tito, a 
oferit un dineu in onoarea șahinșa- 
hului Iranului, Mohammad Reza 
Pahlavi Aryamehr, care întreprinde 
o vizită oficială in Iugoslavia.

In cuvintul rostit cu acest prilej, 
președintele Tito a evocat pe larg e- 
voluția relațiilor dintre Iugoslavia 
și Iran, subliniind că întâlnirile 
frecvente și schimbul de păreri 
dintre reprezentanții celor două țări, 
mai ales in ultimii ani. au contribuit 
la promovarea colaborării și la crea
rea condițiilor pentru extinderea ei.

Referindu-se la evoluția situației 
internaționale. Iosip Broz Tito a 
arătat că. in ultimii ani, s-au pro
dus modificări pozitive in relațiile 
internaționale, dar că mai există 
focare de conflicte. El a amintit 
criza din Orientul Apropiat și în
călcarea Acordului de pace cu pri
vire la Vietnam. încălcare oe consti
tuie un obstacol serios in calea in
staurării păcii atit de mult dorite in 
Lndochina. Președintele a evidențiat 
apoj activitatea țărilor neangajate in 
direcția destinderii și promovării co
laborării internaționale.

Șahinșahul Mohammad Reza Pah
lavi Aryamehr a relevat, în cuvintul 
său. că Iranul sprijină politica de 
colaborare și înțelegere internațională 
și apreciază că in lumea contem
porană aceasta este datoria cea mai 
importantă a fiecărei țări, a fiecărui 
popor. Dezvollarea economică a 
Iranului și Iugoslaviei, a continuat 
șahinșahul. a creat noi posibilități 
pentru colaborarea lor economică și 
tehnică.

Abordind probleme ale situației 
internaționale, vorbitorul a arătat că 
in ce privește criza din Orientul 
Apropiat, Iranul a sprijinit rezolu
ția din noiembrie 1967 a Consiliului 
de Securitate și consideră că și 
acum trebuie căutată o soluție pe 
această bază.

In încheiere. Mohammad Reza 
Pahlavi Aryamehr a subliniat că 
tara sa urmează o politică de inde
pendență națională, care se înteme
iază pe principiul coexistenței și co
laborării cu toate țările și popoarele, 
pe baza respectării reciproce a drep
turilor, a integrității teritoriale, a 
independenței și suveranității, indi
ferent de deosebirile in sistemele 
ideologice și sociale.

Convorbiri franco-americane
Astăzi încep la 

Reykjavik convorbirile 
intre președinții Geor
ges Pompidou și Ri
chard Nixon. Amintind 
că intilnirea anterioa
ră intre cei doi șefi 
de state a avut loc in 
Insulele Azore. un 
ziarist parizian punea 
întrebarea dacă aceas
tă schimbare de lati
tudine — Reykjavik 
se află in apropierea 
Cercului polar — nu 
ilustrează cumva evo
luția de temperatură 
in relațiile dintre cele 
două țâri. întrebarea 
pare a nu fi total lip
sită de un anumit su
port real. După cum 
remarca agenția Fran
ce Presse, intilnirea 
din Azore a fost de
terminată in mod deo
sebit de problemele 
generate de prima de
valorizare a dolarului. 
Or. Intre timp, situa
ția monedei america
ne s-a deteriorat în 
continuare. aducind 
criza monetară inter- 
occidentală. Iată de ce 
o serie de observatori 
francezi consideră că 
principalul subiect aJ 
întrevederii Pompi
dou — Nixon- îl vor 
constitui divergențele 
legate de problema do
larului, in perspectiva 
unei reforme a siste
mului monetar inter
national. Conform 
punctului de vedere 
francez, acest nou sis
tem monetar ar trebui 
să fie întemeiat pe e- 
talonul aur. ceea ce

contravine intereselor 
Statelor Unite.

O alta latură a dia
logului franco-ameri- 
can, considerată aici ca 
dificilă, este cererea a- 
dresatâ explicit de 
președintele Nixon ță
rilor din Europa apu
seană de a face con
cesii comerciale Sta
telor Unite — cerere 
apreciată in cercurile 
economice din Paris 
ca prejudiciind „func-

CORESPONDENȚ A 
DIN PARIS

ționarea Pieței comu
ne agricole, la care 
Franța ține mai mult 
decit oricare alt mem
bru al comunității1*.

In programul intil- 
nirii din Islanda sint 
prevăzute trei intilniri 
Pompidou — Nixon, 
Întrevederile urmi nd 
să se încheie vineri cu 
o discuție lărgită, la 
care vor participa mi
niștrii de finanțe și 
de externe din cele 
două țări. Aceste pre
cizări lasă să se între
vadă că in afara su
biectelor monetare vor 
fi abordate și probleme 
mai generale, de po
litică internațională. 
De altfel, referindu-se 
la conținutul convorbi
rilor franco-americane. 
Henri Kissinger, con
silier special al pre

ședintelui Nixon, arăta 
zilele trecute că pre
ședintele S.U.A. ,,nu 
are ambiția de a re
glementa cu președin
tele Pompidou proble
mele economice speci
fice, ci de a obține 
doar un acord asupra 
cadrului politic și pro
cedurilor ce ar per
mite rezolvarea mai 
lesnicioasă a acestor 
probleme11. Ziarul 
„Combat11 vede în a- 
ceastă declarație do
vada că președintele 
Nixon dorește să a- 
bordeze discuția in 
sensul noii „Carte a- 
tlantice1*, sugerată in 
urmă cu o lună, și 
care se referă atit la 
problemele economice 
și comerciale, cit și la 
cele militare. Or — 
remarca ziarul „Le 
Monde11 — asupra a- 
cestui punct, cele două 
părți au poziții diferi
te. arătind că Statele 
Unite ar dori să-și 
reafirme dominația a- 
supra alianței occiden
tale, incluzlnd in a- 
ceasta și Japonia. în 
vreme ce Franța ar 
urmări să-și consoli
deze linia de indepen
dență. Iată de ce „Le 
Figaro1* consideră că 
dialogul celor doi șefi 
de state va constitui 
„o explicație directă, 
deschisă asupra pro
blemelor fundamentale 
față de care pozițiile 
lor rămin opuse1*.

Paul 
DIACONESCU

Premierul Australiei a acceptat 
invitația de a vizita România

CANBERRA 30 (Agerpres). — Iui 
30 mai 1973, ambasadorul României 
în Australia, Nicolae Finanțu, a fost 
primit de primul ministru al Austra
liei. Edward Gough Whitlam. Cu a- 
ceastă ocazie a avut loc o convorbire 
cordială privind perspectivele de dez
voltare a relațiilor prietenești dintre 
cele două țări.

Ambasadorul român a transmis 
primului ministru al Australiei. E. G. 
Whitlam. din partea președintelui 
Consiliului de Miniștri al Republicii 
Socialiste România, Ion Gheorghe 
Maurer, invitația de a face o vizită 
oficială in România. Invitația a fost 
acceptată cu plăcere. Dala vizitei 
urmează să fie stabilită pe cale di
plomatică.

PREȘEDINTELE ALLENDE:

„America Latină nu vrea 
să mai trăiască în umilință '

SANTIAGO DE CHILE 30 (Ager- 
preis). — Popoarele latino-a meri cane 
trebuie sâ fie unite și să se sprijine 
reciproc — a declarat președintele 
Republicii Chile, Salvador Allende, 
cu prilejul unei conferințe de pre
să. „Lumea, a spus el. se află in
tr-o importantă etapă de schimbări, 
care au loc in forme diferite, dar 
toate exprimă dorința popoarelor 
de a da noi dimensiuni istorice 
omenirii. Țările din America Latină 
suferă din cauza subdezvoltării și 
asupra lor se răsfring direct intere

sele monopolurilor străine, care de
țin bogățiile noastre de bază. Dar, 
a spus el, in America Latină dc as
tăzi există o nouă conștiință, o do
rință nouă pentru cooperare : există 
un sentiment crescind de fraternitate 
și demnitate. Popoarele noastre do
resc ca intre noi să existe o adevă
rată solidaritate bazată pe unitate 
și cooperare. America Latină de azi 
a înțeles că nu trebuie să mai con
tinue să trăiască in umilință11 — a 
subliniat Salvador Allende.

Demonstrație a tineretului împotriva 
acțiunilor subversive ale reacțiunii

SANTIAGO DE CHILE 30 (Ager
pres). — Mii de tineri muncitori, 
funcționari și studenți aparținind 
partidelor politice sau organizațiilor 
de tineret ale Frontului Unității 
Populare au participat la o mare de
monstrație organizată împotriva ac
țiunilor subversive ale reacțiunii

interne. Gladys Marin, secretar ge
neral al C.C. al Uniunii Tineretului 
Comunist din Chile, a declarat că 
tineretul este gata să lupte împo
triva tuturor acelor care încearcă să 
împiedice procesul de transformări 
democratice pe care il parcurge țara 
in prezent

Apelul adresat de Pablo Neruda 
intelectualilor chilieni

SANTIAGO DE CHILE 30 (Ager
pres). — Marele poet chilian Pablo 
Neruda, laureat al Premiului Nobel 
pentru literatură, a adresat ziarului 
„El Siglo", organul central al P.C. 
din Chile, o scrisoare in care, refe

rindu-se la actuala situație politică 
din țara sa. adresează intelectualității 
chiliene apelul de a-și îndeplini da
toria față de patrie și de a demasca 
forțele care doresc sâ provoace un 
război civil.

PHENIAN

MITINGUL PRIETENIEI 
ROMÂNO COREENE

PHENIAN 30 (Agerpres). — Co
respondență de la M. Ionescu : Cu 
prilejul vizitei oficiale în R.P.D. Co
reeană a delegației grupului român 
din Uniunea interparlamentară, con
dusă dc Corneliu Mănescu, președin
tele grupului, vicepreședinte al Con
siliului Național al Frontului Unității 
Socialiste, miercuri după-amiază, la 
teatrul Moranbon din Phenian, a 
avut loc un miting al prieteniei ro- 
mâno-coreene, organizat sub egida 
Comitetului administrativ al capi
talei.

La masa prezidiului au luat loc 
membrii delegației române, Dumitru 
Popa, ambasadorul României la Phe
nian. precum și So Ciol, membru al 
Comitetului Politic al C.C. al Parti
dului Muncii din Coreea, Hong Gi 
Mun, vicepreședinte al Comitetului 
Permanent al Adunării Populare Su
preme a R.P.D. Coreene, și alte per
soane oficiale.

Sala era împodobită cu drapelele 
de stat ale celor două țâri și cu por
tretele tovarășilor Nicolae Ceaușescu 
și Kim Ir Sen. Au fost intonate im
nurile de stat ale României și R.P.D. 
Coreene.

Kim Sak Bon, vicepreședinte al 
Comitetului administrativ al orașului 
Phenian, șl Corneliu Mănescu au 
rostit cuvintări. Relevînd succesele 
obținute de cele două popoare în 
construcția socialistă, vorbitorii au 
subliniat relațiile de prietenie și co
laborare dintre Partidul Comunist 
Român și Partidul Muncii din Co
reea. dintre cele două țări și popoare, 
dorința și hotărirea comună de a 
dezvolta continuu aceste relații în 
spiritul convorbirilor și înțelegerilor 
stabilite cu prilejul vizitei tovarășului 
Nicolae Ceaușescu in R.P.D. Coreea
nă, in folosul celor două țări și in 
interesul cauzei socialismului și păcii 
în lume.

In aceeași seară, la Opera din Phe
nian a avut loc un spectacol de gală 
in onoarea delegației române.

„lin simbol al relațiilor pozitive 
dintre cele două popoare și state**

— ZIARUL „L'UNITA" DESPRE VIZITA TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU ÎN ITALIA —

Eveniment cu puternice rezonanțe in viața politică europeană, 
recenta vizită a președintelui Consiliului de Stat al Republicii 
Socialiste România, Nicolae Ceaușescu, in Italia, rezultatele ci 
deosebit de rodnice continua să facă obiectul unor ample comen
tarii ale presei internaționale. Astrel, sub semnătura cunoscu
tului comentator special GIUSEPPE BOFFA, ziarul ,,L UNITA , 
organ al Partidului Comunist Italian, publică un articol in care,

CONSULTĂRI INTRE

GUVERNELE R.F.G. Șl ANGLIEI
BONN 30 (Agerpres). — Cu .pri

lejul vizitei particulare a primului 
ministru al Marii Britanii, Edward 
Heath, in R.F.G., conducătorii gu
vernelor din cele două țări au avut 
convorbiri in unele probleme de in
teres comun.

Convorbirile, la care au luat parte 
membri ai cabinetului de la Bonn, in 
frunte cu cancelarul Willy Brandt, 
au prilejuit, examinarea unor aspecte 
ale problemelor europene, conside
rate prin prisma viitoarei conferințe 
asupra securității și cooperării pe 
continent și a discuțiilor in problema 
reducerii reciproce a forțelor mili
tare și armamentelor în Europa 
centrală. Au fost abordate, de ase
menea. aspecte ale relațiilor dintre 
țările Pieței comune și Statele Uni
te, privite in contextul larg al re
lațiilor internaționale.

O atenție deosebită a fost acor
dată problemelor legate de aprovi
zionarea cu petrol a țărilor vest-eu- 
ropene, fiind examinate posibilită
țile de coordonare a politicii ener
getice a statelor industrializate din 
vestul continentului.

SITUAȚIA DIN ORIENTUL APROPIAT

Activitate diplomatică in pregătirea reluării 
dezbaterilor din Consiliul de Securitate

MOSCOVA 30 (Agerpres). — In 
comunicatul cu privire la vizita efec
tuată in Uniunea Sovietică de mi
nistrul afacerilor externe al Repu
blicii Arabe Egipt, Mohamed Hassan 
el Zayyat, și la convorbirile avute de 
acesta cu ministrul afacerilor exter
ne al U.R.S.S., Andrei Gromiko, se 
arată că U.R.S.S. și Egiptul se pro
nunță pentru lichidarea cit mai grab
nică a focarului de război primejdios 
din Orientul Apropiat și instaurarea 
unei păci trainice in această regiune. 
Cei doi miniștri, relevă comunicatul, 
și-au exprimat speranța că viitoarele 
dezbateri in Consiliul de Securitate 
asupra situației din Orientul Apro
piat vor contribui la intensificarea 
acțiunilor pentru o reglementare jus
tă în această zonă.

Părțile au subliniat că o pace justă 
și trainică in Orientul Apropiat poa
te fi asigurată numai cu condiția re
tragerii trupelor israeliene din toate 
teritoriile arabe ocupate in 1967 și 
garantării drepturilor legitime ale 
poporului palestinean.

WASHINGTON 30 (Agerpres). — 
Președintele R. Nixon a avut, 
marți, o întrevedere cu secretarul de 
stat William Rogers și cu ambasa
dorul american la O.N.U., John Scaii. 
A fost analizată situația din Orientul 
Apropiat, exprimindu-se opinia că 
cea mai bună modalitate de realizare 
a unei păci durabile în această regiu
ne o reprezintă începerea unor nego
cieri progresive intre reprezentanții 
celor două părți, debutind cu înche
ierea unui *acord pentru redeschide
rea Canalului Suez.

In declarația publicată după con
vorbirile amintite se arată : „Noi 
credem că cheia reglementării o re
prezintă începutul unui proces de 
negocieri serioase intre cele două 
părți, indiferent dacă acestea vor fi 
directe sau indirecte11. „In acest mod, 
practic, poate fi realizat, cit mai cu- 
rind posibil, un progres treptat spre 
o reglementare justă și durabilă a 
disputei arabo-israeliene pe baza Re
zoluției din noiembrie 1967 a Consi
liului de Securitate11.
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agențiile de presă transmit:
Președintele Cubei, Os_ 

valdo Dorticos Torrado, va efectua 
la 31 mai o vizită oficială în Repu
blica Chile, la invitația președinte
lui Salvador Allende. Este prima vi
zită a președintelui Osvaldo Dorticos 
Torrado in această țară.

Intr-o cuvîntare rostită 
cu prilejul „Zilei armatei", 

noul comandant șef al armatei ar- 
gentinene, generalul Jorge Carcagno, 
a declarat că respectarea absolută a 
constituției tării va fi nrincioiul di
rector al activității sale și al acti
vității tuturor cadrelor armatei. Vor
bind la Colegiul militar din Buenos 
Aires în prezența președintelui Hec
tor Campora, generalul Carcagno a 
afirmat că armata argentineană re
cunoaște în ponor singurul depozi
tar al suveranității și dorește să 
contribuie la unirea tuturor argen- 
tinenilor. Comandantul armatei a a- 
firmat. totodată, că securitatea unei 
țări depinde In mod primordial de 
o dezvoltare susținută „liberă de 
tutele străine și pusă in slujba tu
turor locuitorilor săi1*.

P.C. Italian numără pes
te 1 565 700 membri, dlntre 
care aproximativ 120 000 au intrat în 
partid in cursul acestui an. Cu un 
deosebit succes se desfășoară cam
pania de strângere a fondurilor des
tinate presei comuniste. Pînă la 26 
mai in fondul ziarului „L’Unitâ" a 
fost colectată o sumă de peste 312 
milioane lire.

Manifestări consacrate 
României 

la Universitatea 
din Chicago

CHICAGO 30 (Agerpres). — 
La Universitatea din Chicago au 
avut loc o serie de manifestări 
consacrate României. In cadrul 
acestora, la invitația Centrului 
pentru studii politice și a Se
minarului de Politică externă, 
ambasadorul Republicii Socia
liste România la Washington, 
Corneliu Bogdan, a vorbit des
pre „Securitatea europeană și 
politica externă a României".

Parlamentul tinlandez 
(Folketingul) a ratificat acordul de 
cooperare incheiat între Finlanda si 
Consiliul de Ajutor Economic Re
ciproc (C.A.E.R.).

Alegerile pentru funcția 
de primar al orașului Les 
flnfjclss <al trei^ea 03 mărime din 
Statele Unite, după New York și 
Chicago), s-au incheiat cu succesul 
candidatului de culoare. Thomas 
Bradley, care l-a învins pe fostul 
deținător al acestui post in ultimii 
12 ani, Sam Yorty. Bradley a ob
ținut 56 la sută din voturile expri
mate. in timp ce Yorty a întrunit 
adeziunea a 44 la sută din alegă
tori.

Șeful Biroului de legătură 
al R. P. Chineze de la Wa
shington, Huan Cen, a fost primit
miercuri de președintele S.U.A., 
R. Nixon. Primirea s-a desfășurat cu
o oră inainle de plecarea președin
telui Nixon in Islanda.

Statele Alabama și Ar
kansas - bintuite de pu
ternice furtuni u stir51lul s&p- 
tăminii trecute — au fost declarate 
de președintele R. Nixon „zone de 
dezastru majore**. In statul Alabama 
pagubele provocate de uragane se ri
dică la peste 20 milioane dolari, iar 
cele din Arkansas sint evaluate la 
peste 35 milioane dolari.

0 hotărîre a C.C. al
P.O.U.S. subliniază că asigurarea 
pînă la sfirșitul actualului cincinal a 
unei extracții de minereu de fier de 
40 milioane tone anual la anomalia 
magnetică de la Kursk reprezintă o 
sarcină importantă a economiei na
ționale a U.R.S.S.. relatează agenția 
TASS. C.C. al P.C.U.S. a cerut con
ducătorilor ministerelor de resort să 
ia măsuri menite să asigure darea 
in funcțiune a obiectivelor prevăzute 
de planurile De 1973—1975 și a obli
gat organizațiile de partid locale să 
desfășoare pe scară mai largă în
trecerea socialista pentru îndeplini
rea înainte de termen a sarcinilor 
cincinalului în domeniul dării in ex
ploatare a noilor obiective industria
le pentru producția de minereu de 
fier.

Șeicul Mohammed Aii 
OSIÎIGH, membru Consiliului Re

publican al Republicii Arabp Yemen, 
a fost asasinat miercuri dimineață, 
cu focuri de armă, in timp ce pă
răsea locuința sa din Taez. Auto
rii crimei, se menționează în decla
rația guvernamentală publicată la 
Sanaa, sint „elemente infiltrate din 
afara granițelor țării**. In virstâ de 
63 de ani. Mohammed Aii Osman 
deținea, pe lingă funcția de membru 
al Consiliului Republican, și pe a- 
ceea de membru al Biroului Politic 
al Uniunii Yemenite, singurul partid 
politic din R. A. Yemen.

Consiliul central al Bun- 
desbank-ului a anunțat, 
miercuri, că a hotărit mărirea taxei 
de scont de la 6 la 7 la sută. Aceas
tă măsură — au precizat oficialită
țile financiare de la Bonn — a fost 
luată in sprijinul politicii antiinfla- 
tioniste pe care o întreprinde actual
mente guvernul vest-german.

printre altele, se arată :

„Pe căi diferite, dar la fel de 
utile, se țese în prezent in Eu
ropa rețeaua unui nou sistem de 
relații internaționale, care să com
porte mai multă" securitate pentru 
toți Și sâ vindece treptat rănile lă
sate de disensiunile epocii postbeli
ce. Pare probabil astăzi ca, la sfir
șitul lunii iunie sau la începutul 
lunii iulie, conferința general-euro- 
peanâ, pregătită la Helsinki, să 
poată ține prima ședință. Va fi un 
act de excepțională importanță. 
Concomitent, se intensifică relațiile, 
intilnirile și schimburile intre dife
ritele țări europene, in special în
tre țări care pină acum nu mulți 
ani păreau despărțite prin bariere 
de netrecut.

In acest cadru reiese Întreaga 
semnificație politică a vizitei pe 
care tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
președintele Consiliului de Stat al 
României, a făcut-o in Italia. 
Vizita sa, care nu s-a rezumat 
doar la convorbirile oficiale de la 
Roma, ci a constituit prilejul unui 
contact mai larg cu țara, este un 
simbol al relațiilor pozitive dintre 
cele două popoare și state. Aceste 
relații șl-au găsit o expresie deo
sebit de solemnă în Declarația co
mună de la Roma și un rezultat 
concret in Acordul pe termen lung 
de cooperare economică și tehnică.

In aceste documente pot fi gă
site numeroase idei eficiente și 
principii foarte importante pentru 
dezvoltarea unei vieți internațio
nale democratice și pașnice. Intil- 
nim aici, in special, apărarea cu 
fermitate a principiului suverani
tății tuturor țărilor, reafirmarea 
deplinei independențe, evocarea 
atit a drepturilor, cit și a răspun
derilor și obligațiilor pe care toate 
țările, chiar și cele mici sau mij
locii, așa cum e țara noastră, le 
au pentru făurirea unor relații in
ternaționale noi. pașnice**.

Arătind că „toate aceste princi
pii au fost mereu prezente in ac
tivitatea diplomatică din ultimii 
ani a României*1, articolul subli
niază că ele iși au valabilitatea nu 
numai pe plan bilateral sau pen

tru anumite zone ale Europei, ci 
„pentru întregul continent in an
samblul său“.

In continuare, in articol se scrie: 
„în calitate de comuniști italieni 
avem toate motivele să ne bucu
răm de rezultatul pozitiv al vizi
tei tovarășului Ceaușescu, ca și dc 
multe dintre recentele evoluții de 
pe continentul european, deoarece 
putem întrezări, pe bună dreptate, 
in toate aceste evenimente, pece
tea unei acțiuni pe care ani de 
zile am desfășurat-o cu pasiune și 
tenacitate. Contribuția noastră a 
fost oferită In primul rând în Ita
lia, atunci cind multe dintre ideile 
astăzi acceptate erau privite cu 
suspiciune — și apoi, cu aceeași 
consecvență, in diferite foruri in
ternaționale, inclusiv cel repre
zentat de mișcarea noastră. Astăzi, 
această contribuție ne-o aducem, 
in continuare, pe un plan și mai 
amplu, prin dialogul neîntrerupt 
pe care il purtăm cu forțele socia
liste și democratice de pe conti
nentul nostru (o expresie în acest 
sens constituind-o stadiul foarte 
bun al relațiilor cu tovarășii ro
mâni, fapt constatat și cu prilejul 
intilnirilor tovarășului Ceaușescu 
cu tovarășii Longo și Berlinguer), 
pentru făurirea unei vieți interna
ționale mai pașnice in Europa1*.

în încheiere, in articol se arată : 
„Exprimarea in mod liberia reven
dicărilor democratice ale popoare
lor europene, in condiții de secu
ritate comună, garantată prin acor
duri colective, fără obstacolele pe 
care le creau vechile dezbinări in 
cadrul unor grupări opuse, tre
buie să constituie obiectivul noului 
sistem de relații continentale care 
se făurește în prezent. Această 
sarcină cere colaborarea tuturor 
forțelor democrației și păcii, nu 
numai activitatea coordonată a 
citorva guverne. în aceasta vedem 
noi principala concluzie reieșită 
din dezbaterile și intilnirile in 
curs, precum și din primele docu
mente politice care rezultă din ac
țiunea colectivă pentru securitatea 
europeană**.

PLENARA C. C.
AL P. S. U. G.

BERLIN 30 (Agerpres). — La Ber
lin au luat sfirșit lucrările celei 
de-a 9-a plenare a Comitetului Cen
tral al Partidului Socialist Unit din 
Germania. Participanții au ascultat 
și au aprobat raportul Biroului Po
litic al C.C. al P.S.U.G., prezentat de 
Erich Honecker, prim-secretar al C.C. 
al P.S.U.G. Agenția A.D.N. mențio
nează că la plenară au fost adoptate 
„Directiva C.C. al P.S.U.G. cu pri
vire la organizarea de alegeri de 
partid in anul 1973“ și „Tezele C.C. 
al P.S.U.G. cu privire la alegerea 
organelor conducătoare ale partidu
lui, la alegerea de delegați pentru 
conferințele de partid raionale și 
regionale și pentru conferințele și 
congresele partidului".

Q B 9 9 Q B
0 delegație de partid și 

guvernamentală din R.D. 
VÎ3ÎÎ1GF1, condusă de Le Duan, 
prim-secretar al C.C. al Partidului 
celor ce muncesc din Vietnam, și 
Fam Van Dong. membru al Biroului 
Politic al C.C. al partidului, primul 
ministru al guvernului R.D. Vietnam, 
va face o vizită oficială de prietenie 
în R.P. Chineză, la începutul lunii 
iunie, la invitația C.C. al P.C. Chinez 
și a guvernului R.P. Chineze. t

La Bonn au tosl reluate. la 
30 mai, convorbirile dintre Michael 
Kohl, secretar de stat pe lingă Con
siliul de Miniștri al R.D.G., și Egon 
Bahr, ministru cu însărcinări spe
ciale în guvernul R.F.G., în legătură 
cu probleme legate de tratatul pri
vind bazele relațiilor dintre R.D.G. 
și R.F.G.

Întîlnir e
Georges Marchais

— Le Duc Tho
PARIS 30 (Agerpres). — La se

diul Comitetului Central al P.C. 
Francez a avut loc o intilnire intre 
Georges Marchais, secretar general 
al P.C.F., și Le Duc Tho, membru 
al Biroului Politic al C.C. al Parti
dului celor ce muncesc din Vietnam. 
După cum informează ziarul „L’Hu- 
manită**, cu acest prilej Georges Mar
chais a reafirmat deplina solidarita
te a comuniștilor francezi cu poporul 
vietnamez in noua etapă a luptei 
sale.

P. C. din Paraguay 
preconizează crearea 

unui larg front național 
împotriva dictaturii

BUENOS AIRES 30 (Agerpres). — 
După cum anunță din Buenos Aires 
agenția TASS, .recent a avut loc 
cea de-a patra plenară a Comitetu
lui Central al Partidului Comunist 
din Paraguay, care activează în ile
galitate. Participanții au examinat 
situația din țară și sarcinile parti
dului, relevînd avintul luptei mase
lor largi populare din Paraguay și 
creșterea influenței comuniștilor in 
țară.

în rezoluția adoptată, plenara i-a 
chemat pe comuniști să-și canalizeze 
eforturile spre crearea unui larg 
front național de luptă împotriva 
dictaturii.

Telescopul de pe „Skylab" 
scrutează Soarele

HOUSTON 30 (A- 
gerpres). — Neil Hut
chinson. directorul 
programului de zbor al 
laboratorului orbital a- 
merican — „Skylab" 
— a declarat, în ca
drul unei conferințe 
de presă ținute la 
Houston, că tempe
ratura din interiorul 
vehiculului cosmic nu 
va scădea în măsura 
prevăzută de N.A.S.A. 
și se va menține in 
jurul a 27 de grgde 
Celsius — tempera
tură care va permite 
totuși echipajului să-și 
desfășoare activitatea. 
Situația actuală este 
rezultatul pierderii ac
cidentale a izolantulul 
termic inițial al cabi
nei, compensată, in 
măsura posibilităților,

prin aplicarea unei 
„umbrele" protectoare 
exterioare improvi
zate, care a rămas, in
tr-o mică porțiune, 
nedesfășurată. O altă 
cauză pentru care 
temperatura nu poate 
fi coborită la limita 
dorită, de 20 grade 
Celsius, constă in re
flectarea, in direcția 
pereților laboratorului 
orbital a razelor so
lare oglindite de alte 
secțiuni ale trenului 
spațial lung de 25 de 
metri.

Pe de altă parte, 
Hutchinson a salutat 
începutul foarte încu
rajator al experiențe
lor solare efectuate cu 
ajutorul „telescopului 
Apollo", considerat de 
specialiștii N.A.S.A.

cel mal puternic și 
mai perfecționat in
strument de acest fel 
lansat pină acum pe o 
orbită circumterestrâ. 
Primele observații au 
deiectat pe astrul zi
lei trei regiuni deose
bit de active din peri
oada actuală.

Experiențelor cu ca
racter medical li s-a 
acordat un loc consi
derabil in programul 
zilei de marți. Ast
fel, bicicleta-ergome- 
tru. care servește, la 
determinarea efectelor 
gravitației asupra po
sibilităților de des
fășurare a energiei u- 
mane, a fost utilizată 
din plin de astronauții 
Charles Conrad, Jo
seph Kerwin și Paul 
Weitz.
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