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Proletari din toate țările, uniti-vă I

ORGAN CENTRAL AL UNIUNII TINERETULUI COMUNIST

iNTiLNIREA TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU 

cu activul de partid al armatei
în prezența tovarășului 

Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comu
nist Român, președintele Con
siliului de Stat al Republicii 
Socialiste România, coman
dantul suprem al forțelor 
noastre armate, miercuri au 
continuat lucrările activului de 
partid pe Ministerul Apărării 
Naționale.

Intr-o atmosferă de puter
nică însuflețire, de profundă 
dragoste și atașament față de 

1 partid, de conducătorul iubit 
al partidului și statului nos
tru, participanții au întâmpi
nat cu ovații sosirea tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu în aula 
Academiei Militare.

Secretarul general al parti
dului a fost însoțit de tova
rășii Ion Gheorghe Maurer și 
Virgil Trofin, precum și de 
general colonel Ion Coman, 
șef de secție la C.C. al P.C.R.

La lucrările activului au 
luat parte general de armată 
Ion loniță, min&trul apărării 
naționale, general colonel Ion 
Gheorghe, prim-adjunct al mi
nistrului și șef al Marelui 
Stat Major, general maior 
Constantin Opriță, adjunct al 
ministrului și secretar al Con
siliului Politic Superior, ad
juncts ai ministrului, generali 
șt ofițeri din comandamente
le de armate și de arme, din 
direcțiile centrale. coman
danți de mari unități, unitei 
pi ai instituțiilor militare de 
învățămînt, secretari ai consi
liilor politice și ai comitete
lor de partid.

Timp de două zile, partid- 
panții au analizat pe larg — 
în lumina înaltelor exigențe 
imprimate de hotărîrile Con
gresului al X-lea și Conferin
ței Naționale ale P.C.R., a 
programului de educație pa
triotică și comunistă, elaborat 
de Plenara Comitetului Cen
tral din noiembrie 1971 — re
zultatele activității obținute 
pînă acum în cadrul armatei, 
precum și măsurile ce se im- 

j pun a fi luate în continuare 
pentru creșterea rolului orga
nizațiilor de partid, al tutu
ror comuniștilor în activitatea 
de educare a trupelor., de ri
dicare continuă a capacității 
de luptă a armatei. Raportul 

î pe această temă a fost pre
zentat de ministrul apărării 
naționale.

în încheierea dezbaterilor
— desfășurate în plen și 
grupe de arme —, 1a care au

i participat 173 de generali și 
ofițeri, comandanți, activiști 
de partid, a luat cuvîntul ge
neralul de armată Ion loniță.

Convocarea activului nos
tru de partid — a spus mi- 

; nistrul apărării naționale — se 
înscrie în stilul de muncă 
promovat cu consecvență de 
partid și în rîndurile armatei
— dialogul permanent cu ma
sele, consultarea specialiștilor 
din diferite domenii — in ve-

! derea găsirii formelor și mij
loacelor celor mai potrivite 
pentru perfecționarea activi- 

5 tății organizațiilor de partid, 
a tuturor comuniștilor, îmbu
nătățirii calității activităților 
de educare a militarilor și ri
dicării. continue a capacității 
de luptă a trupelor.

însemnătatea acestei impor
tante activități pentru arma
ta noastră crește în amploare 
prin participarea la lucrările 

I sale a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Consiliului de 
Stai și comandant suprem al 
forțelor armate, eminent con
ducător marxist-leninist al po
porului nostru pe drumul so
cialismului și comunismului, 
militant de seama al mișcării 
comuniste și muncitorești in- 

J ternaționale, personalitate po
litică recunoscută și aprecia
tă pe plan mondial.

în conștiința militarilor, ca 
și a întregii noastre na
țiuni, dumneavoastră, tovară
șe Nicolae Ceaușescu, repre- 
zentați personalitatea care în-

iContimiare in nog o 111-a

Cuvîntarea tovarășului
NICOLAE CEAUȘESCU

Stimați ts'.'irâr-

Aș dor. să iaoep prin a vi 
adresa d^rea-.'oastrâ. accvdm 
de partid al armatei, comunistx- 
k»r și tuturor mitarJor armaia 
noastre un salut călduros dxn 
partea Comitetului Central al 
partidului. Consuiuiui de Stat și 
a Consiliului de Miniștri. precum 
și din partea mea personal. (A- 
plăuze puternice : se scandează 
„ Ceaușescu — P.C.R.").

Adunarea activului de partid 
din armată a analizat munca 
desfășurată în anul trecut în ve
derea ridicării mveluhn pregă
tirii politice și de luptă a trupe - 
lor, a întăririi disciplinei și exi
gentei in toate sectoarele de 
activitate.

După cit am fost informat, si 
din cele ce am ascultat din expu
nerile tovarășilor care au vortiît 
azi. precum și din expunerea mi
nistrului apărării naționale, tova
rășul loniță, a reieșit că. in
tr-adevăr. în activitatea lor, or
ganizațiile de-partid, organizațiile 
Uniunii Tineretului Comunist, 
consiliile politice au obținut o 
serie de rezultate bune. Prin 
munca pe care au desfășurat-o 
în această perioadă comuniștii 
s-au situat în primele rinduri în 
îndeplinirea sarcinilor care au 
revenit unităților, tuturor milita
rilor forțelor noastre armate.

De altfel, nu de mult, la Se
cretariatul Comitetului Central a! 
partidului s-a analizat activitatea 
organelor politice și a organiza
țiilor de partid — și trebuie să 
vă spun că concluziile au fost în 
general pozitive. Ne bucură fap
tul că în armată aproape totali
tatea ofițerilor, o bună parte din 
subofițeri și o parte însemnată 
din militarii în termen sînt 
membri ai partidului, că ei ac
ționează cu toată hotărîrea pentru 
a transpune în viață, în acest 
important sector al activității sta
tului nostru, hotărîrile partidului 
și guvernului. Dacă adăugăm la 
numărul membrilor de partid și 
pe membrii Uniunii Tineretului 
Comunist, am putea spune că, 

pe drept cuvtat tatreașa noastră 
armata este fonsatâ am coara- 
nest_ ds> oanseci devotați trup și 
szflet pnteirri partiduhr nostru 
crwMiniK- cauzei socialism uhzî, 
iafitreseioe rațrunn noastre so- 
cxahste. rzitâriț: să facă totul pen
tru ndccarea conrinna a pregă
tii» BKbtare. a însușiri! tehnxxi 
și mijloacelor modeme de faptă, 
pentra ndicarea cunoștixejor lor 
poktico-ideologâce. m așa fel In
cit să poată ia ance moment 
îndeplir-: m cele mai bune con
dițiuni sarezn& pe care le pune 
atit partidul, cit și poporul nostru 
in general în fața armatei 
(Aplauze puternice, prelungite).

Am vizitat ieri expoziția în 
care au fost prezentate anele 
mijloace tehnice de luptă ț atit 
cele care au intrat în dotare * in 
ultimii ani, cit și cele care sint 
rezultatul activității specialiștilor 
din cadrul forțelor armate și din 
industria noastră socialistă. în 
general, in vederea perfecționării 
mijloacelor de luptă în concor
danță cu cererile științei și teh
nicii contemporane, a ridicării pe 
această cale a capacității de 
luptă a armatei noastre. Mi-au 
făcut o bună impresie străduin
țele și rezultatele obținute în 
această direcție în ultimii doi 
ani. Desigur că necesitatea per
fecționării continue a tehnicii de 
luptă, a dotării armatei cu mij
loace modeme, constituie una 
din preocupările importante ale 
partidului și guvernului țării 
noastre. De altfel, vă sînt cu
noscute eforturile pe care le fa
cem în această direcție ; unii 
tovarăși s-au și referit la aceasta 
aici și nu pot decît să a- 
preciez în mod deosebit pre
ocuparea cadrelor militare, a 
cercetătorilor, a industriei noas
tre, de a îndeplini în cît mai 
bune condițiuni sarcinile* puse în 
fața armatei în problemele le
gate de dotarea ei cît mai cores
punzătoare. Fără îndoială, știința 
și tehnica se perfecționează con
tinuu. Noi ne propunem să pro
ducem numai anumite mijloace 
de luptă. Sîntem și vom fi și 

ta viitor legați de un import fa- 
semnat al tehnicii modeme din 
țările prietene. dm statele so
cialiste. îndeosebi din U ni unea 
Sovietică — dar avem în același 
timp și obligația — nu numai 
economică, dar și politică și ca 
țara socialistă — de a face totul 
pentru a crește contribuția noas
tră la dezvoltarea tehnicii și h 
perfecționarea mijloacelor de 
luptă. De aceea, eu consider că 
și in continuare va trebui să 
acordăm o atenție sporită acestei 
preocupări. Sînt convins că pu
tem și va trebui să soluționăm 
în mai mare măsură atit necesi
tățile de dotare ale armatei noas
tre, cît și de perfecționare și 
creare de noi mijloace de luptă 
mai modeme.

Trebuie să avem în vedere, 
tovarăși, condițiile războiului 
viitor, — dacă se va ajunge 
acolo, deși noi facem totul și 
sperăm să reușim sa evităm un 
nou război- Dar cît timp există 
armata trebuie să ne preocupăm 
permanent de a crea mijloacele 
corespunzătoare, să ne gîndim în 
ce condițiuni vom desfășura răz
boiul, ce trebuie să facem, de ce 
mijloace trebuie să dispunem 
pentru a putea să apărăm cît 
mai bine independența patriei, 
pentru a aduce o contribuție cît 
mai mare la cauza comună a 
socialismului, la apărarea inde
pendenței tuturor popoarelor 
lumii. (Aplauze puternice).

Cunosc, de asemenea, rolul 
și contribuția pe care o aduc 
unitățile militare la lucrările de 
irigații, de construcții și altele, 
la dezvoltarea economiei noastre 
socialiste, la înfăptuirea cu suc
ces a sarcinilor planului cinci
nal elaborat de Congresul al 
X-lea al partidului. Nu aș dori 
să mă opresc acum mai pe 
larg asupra acestei probleme. 
De altfel, aici, mai mulți tova
răși au făcut referiri la această 
contribuție. Doresc numai să 
menționez că dăm o înaltă apre
ciere felului în care militarii, 
unitățile militare, își îndeplinesc 
sarcinile în acest domeniu. Este
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de tațeles că armata, ca o parte 
mseparabdă a statului, ca ex- 
P-F«e a voinței poporului nos
tru. nu poate să nu fie partici
pantă acL\ă la înfăptuirea tu
turor măsurilor de dezvoltare a 
economiei, a societății noastre 
sooauste in generai. însăși ri
dicarea capacității de luptă, po- 
rbihtâțile de dotare tehnică, fe
tal in care armata noastră va fi 
nevoită să lupte — dacă se va 
ajunge acolo — cer o strinsă 
legătură cu poporul, o partici
pare activă Ia întreaga viață so- 
daJâ. prin aceasta sudindu-se 
strics această unitate inseparabi
lă și asigurind, în același timp, 
armatei noastre sprijinul activ 
din partea întregii națiuni. în 
orice condițiuni. (Aplauze pu
ternice).

Apreciem, de asemenea, în 
mod deosebit activitatea educa
tivă și politică de dezvoltare și 
formare a conștiinței socialiste 
la toți militarii, aceasta fiind, 
de asemenea, de o mare impor
tanță in formarea tinerei gene
rații în spiritul concepției îna
intate despre lume și viață, al 
eticii și echității socialiste. Iată 
de ce putem spune că de fapt 
nu există latură a activității e- 
conomico-sociale din patria 
noastră în care armata să nu fie 
o participantă activă, să nu-și 
aducă contribuția sa de mare 
însemnătate. Tocmai de aceea, 
militarii forțelor noastre armate 
sint înconjurați permanent cu 
grijă, cu dragoste de partid, de 
popor, de conducerea partidului 
și statului. (Aplauze puternice).

Ținînd seama de toate aceste 
rezultate, Comitetul Central al 
partidului, Consiliul de Stat, 
Consiliul de Miniștri și eu per
sonal dăm o apreciere foarte 
înaltă activității ofițerilor, subo
fițerilor, ostașilor, organizațiilor 
de partid și de tineret, consilii
lor politice, comandamentelor, 
și adresăm cele mai calde feli
citări tuturor pentru rezultatele

(Continuare în pag. a lll-a)

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a primit 
pe secretarul general al Partidului 

Social Democrat din R.F. Germania

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste 
România, a primit, miercuri 
dupâ-amiază, pe Holger Bor
ner. secretar general al Parti
dului Social Democrat din 
Republica Federală Germania, 
și pe Hans Eberhard Dingels.

Pe ogoare, în aceste zile

CARE RECLAMA 
OPERATIVITATE 

MAXIMĂ
• încheierea insămințării porumbului 

și a celorlalte culturi
• Realizarea integrală a suprafețelor 

și a sortimentelor de legume
• Recoltarea și depozitarea furajelor

Zilele acestea sint agiomerate în lucrări a- 1 
gricole stringente. Moi sint de semănat cu 
porumb și plante furajere peste o 
sută cincizeci de mn de hectare — 30 
de mii in Ilfov, 29 de mii in Teleor
man. 22 de mii in Ialomița, 17 mii 
in Buzău și 15 mii in Brăila. Se cere în
cheiată lucrarea de plantare a legumelor 
(restanțele însumează 13 700 de hectare) in 
toate județele tării. Se impune concentrarea 
forțelor pentru realizarea in citeva zile a 
plantarii cartofilor și pe ultimele zece mii de I

hectare. Trebuie impulsionat ritmul de recol
tare și depozitare a furajelor ; orice zi întâr
ziată nu numai că determină deprecierea 
calitativă a producției de pe mai bine de 
300 de mii de hectare, dar contribuie la în
târzierea vegetației, practic la pierderea fi
nului rezultat la o coasă.

Despre ritmul în care se exe
cută aceste lucrări informează 
raidul nostru în mai multe ju
dețe, publicat în pagina a 11-a.

25 1948—H iunie — 1973

de ani de la naționalizarea principalelor 
mijloace de producție industrială

Amintiri 
din iunie

— Eram în pichetul de la 
poarta principală. -•Mături de mi
ne încă zece tineri voinici, bine 
făcuți. Toți unul și unul. Asta 
era în seara lui 10 iunie, își a- 
mintește sudorul Gheorghe Jipa, 
una din serile cele mai frumoase 
și mai pline de evenimente din 
cîte le-am trăit. La principalele 
obiective ale uzinei (stația de 
compresoare, nodurile electrice 
și stația termică) — alte pichete. 
Pe la miezul nopții a venit un 

Tovarăș instructor de la partid 
și ne-a spus ; „Atenție, toarte 
mare atenție la oamenii directo
rului. Sînt înarmați".

Eram tânăr atunci iar primul 
meu contact cu Partidul, primul 
meu contact direct cu Partidul 
a avut loc în seara aceea de di
naintea Naționalizării. 

• Cum este pregătit, cum acțio
nează *iînărul activist U.T.C. 
— Treptele permanente : CU
NOAȘTEREA, ÎNDRUMAREA, 
CONTROLUL

• A TRĂI LA ORA PREZENTULUI
• SANSA CONȘTIINȚEI PROFE

SIONALE

* Spiritul revoluționar — spiri
tul culturii de masă — ESTE 
NECESARĂ O MAI BUNĂ SE
LECȚIE A ANIMATORILOR 
MUNCII EDUCATIVE

• FILMUL ROMÂNESC Șl RE
VISTA LUI

șeful Secției relații externe a 
P.S.D.

La întrevedere a participat 
tovarășul Ștefan Andrei, se
cretar al C.C. al P.C.R.

Cu prilejul întâlnirii au fost 
discutate probleme de interes 
comun ale extinderii rapor
turilor de prietenie și cola
borare dintre Pantidul Comu
nist Român și Partidul Social

— Pe la nouă dimineața a 
venit și directorul Bostache cu 
toată suita aia a lui de bîlci. 
„Ce-i cu voi aici ?’* ne-a între
bat. „Păzim uzina"- „De cine ? 
Cine v-a pus s-o păziți ?“ „Noi, 
muncitorii . Arăta verde-străve- 
ziu de furie. I-am dat voie să 
intre căci îl aștepta delegația 
noastră de muncitori. Ceilalți, 
„durii’4, dau și ei buzna la poar
tă. Teodorescu vrea să dea în 
mine. „Ajunge ! îi strig. De azi 
înainte nimeni nu se va mai a- 
tinge de uzina noastră". I-am 
dat afară. Totul a decurs în li
niște, cu calm, cu foarte mult

PAVEL PERFIL

(Continuare în pag. a ll-a)
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Democrat din Republica Fe
derală Germania, ale dezvol
tării și întăririi în continuare 
a relațiilor existente pe di
verse planuri, dintre Repu
blica Socialistă România și 
Republica Federală Germa
nia.

întâlnirea s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă de caldă prie
tenie.

OȚEL

De două zeci 
de ori mai mult
Miercuri, siderurgiștii din 

țara noastră au îndeplinit 
planul la producția de oțel 
și laminate pe primele cinci 
luni ale anului. Potrivit da
telor furnizate de către mi
nisterul de resort, exceden
tul înregistrat de la începu
tul cincinalului și pînă acum 
față de prevederile planului 
reprezintă 177 mii tone oțel, 
200 mii tone laminate, 33 800 
tone țevi, 3 900 tone alumi
niu, precum și alte impor
tante produse siderurgice. 
Semnificativ este faptul că 
producția de oțel elaborată 
in primele cinci luni ale 
anului în curs este de zece 
ori mai mare decît cea în
registrată de siderurgia 
românească în anul naționa
lizării principalelor mijloace 
de producție industrială. 
Realizăm deci, astăzi, de 
peste 20 de ori mai mult 
oțel ca în 1948, de peste 26 
ori mai multă fontă, de peste 
19 ori mai multe laminate, 
urmînd ca producția de oțel 
și laminate din anul naționa
lizării să se realizeze, in 
1975, în numai 13 zile, iar 
cea de fontă în numai nouă 
zile.

<t
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Pentru soarta 
RECOLTEI

Trei obiective care reclamă operativitate maximă
SEMĂNATUL

In ritm susținut pînă la 
ultimul hectar planificat!

Răsaduri sint dar se impune 
o mai bună distribuire!

Flrețte. volumul de lucrări Intlrztate 
este mere, cu pondere In îndepli
nirea planului de stat pe acest an. 
Nici un efort însă nu este prea mare 

atunci cînd ie pune problema recuperării 
acestor tnttrzieri. Se remarc», in acest 
sens, Inițiativele apărute in județele Olt 
Sl Briila unde, permanent, echipe formate 
din Cooperatori șl mecanizatori au avut 
In vedere executarea lucrărilor de dre- 
nare a apelor In exces de pe suprafețele 
afectate. Timpul bun din ultimele zile 
s-a reflectat, astfel. Intr-un ritm superior 
ta tnsămtnțărl, In recuperarea a peste 
patruzeci de mii de hectare dintre cele 
afectate de apa în exces. Continuu func
ționează, in perimetrele Încă nelucrate, 
formații de mecanizatori care dispun de 
întreaga sistemă de mașini impusă de 
pregătirea terenului și însămtnțarea po
rumbului și a culturilor furajere. Asemă
nător se procedează șl în alte unități 
agricole, tn județul Ilfov, de pildă, im
pulsionarea ritmului de lucru — permis 
de concentrarea forțelor umane și meca
nice, de urmărirea atentă a evoluției stă
rii terenului etc. — s-a concretizat la 
cooperativele agricole din Gogoșari, Axin- 
tele, Comana, Iepurești și Mtrșa In iden
tificarea Și insămlnțarea cu porumb și 

culturi furajere a tuturor suprafețelor 
afectate de excesul de umiditate.

Iar dacă rezultatele bune stnt remar
cate și evidențiate, neregulile se cer 
sancționate exemplar. De plldâ, tn județul 
Ilfov, sondajul Întreprins de către orga
nele de specialitate au evidențiat faptul 
că zeci si zeci de hectare aparținlnd coo
perativelor agricole din Moldoveni. Ar- 
mășești si Plătăreștl — apreciate drept 
„capete de tarla*' — n-au fost Insămfn- 
țate cu nici o cultură ; In alte unități, 
drumurile de tarla au aspect de bulevar
de, atlt sînt de nelimitate. De aceea se 
si apreciază că suprafețele Identificate șl 
luate în cultură pină acum In județul 
Ilfov sint departe de a reflecta resursele 
existente. Și pierderile, deosebit de con
sistente, afectează nu numai unitățile 
respective dar Întreaga economie. Să' nu 
se știe, oare, că este In interesul coope
ratorilor, al Întregii țări, ca tn aceste 
zile toate forțele să fie mobilizate pentru 
asigurarea punerii în valoare în folosul 
producției agricole și a ultimei palme de 
pămlnt ? Concomitent cu eforturile ce se 
cer depuse pentru recuperarea rămîneri- 
lor tn urmă la semănatul culturilor, tre
buie să preocupe și executarea exemplară 
a lucrărilor . de întreținere.

0'deosebită atenție se cere acordată 
realizării integrale a suprafețelor 
legumicole și a sortimentelor pro

puse. Faptul că 13 700 de hectare planifi
cate legumiculturii încă n-au fost plan
tate Cu răsaduri — îndeosebi cu ardei, ro
ții $i varză — trebuie să declanșeze o vie 
preocupare pentru soluționarea în timpul 
cel mai scurt a problemei. îndeosebi în 
Județele Ilfov. Teleorman, Vasiui. Pra
hova. Mehedinți $i Dolj se semnalează 
ritmuri scăpate la plantarea răsadurilor 
din cauza lipsei acestora în cadrul anu
mitor unități Se cere, deci, intervenit în 
sensul redistribuirii răsadurilor de către 
direcțiile județene agricole, astfel încît 
nici o palmă de grădină să nu rămînă 
neplantată după sfîrșitul acestei săptă- 
mîni. Se apreciază că necesarul de răsa
duri este asigurat, numai lipsa de ope
rativitate în realizarea aprovizionării de
terminată de neintervenția cadrelor de
specialiști conducînd la o situație ca
aceea care se înregistrează acum. Pentru 
că, de pildă, nerealizarea de către coope
rativa agricolă din Fălcolu, județul Olt, 
a suprafeței planificate pentru roșii, nu 
se datorează altor cauze decît „negăsirii 
soluției de aprovizionare cu răsadurile 

necesare- comandate la «erele legumicole 
din Șirineasa, județul Vflcea. Pagubele 
aduse prin această iresponsibllă atitudine 
sint pe două planuri i o dată că răsadu
rile s-au depreciat — contravaloarea lor 
fiind suportată, iar apoi prin neplantarea 
la vreme a celor 15 hectare de roșii pro
ducțiile vor fi diminuate, iar desfacerea 
mult amînată. Se cere intervenit opera
tiv. responsabil din partea specialiștilor și 
conducerilor unităților agricole, astfel In
cit grădinile de legume — pe întreaga 
suprafață propusă — să rodească. în fo
losul bunei aprovizionări a populației.

Exemplar se cere realizată șl lucrarea 
de plantare a cartofilor Este îngrijoră
tor faptul că județe aparținlnd zonelor 
recunoscute pentru condițiile oferite 
acestei culturi oferă situații necorespun
zătoare. Sibiul, de pildă, mai are de 
plantat cartofi pe 2 400 de hectare, Su
ceava pe 2 300 de hectare, Harghita și 
Mureș pe 1 500 și respectiv 1 400 de hec
tare. în total, la nivelul țării, mai sînt 
de plantat cu cartofi peste 10 000 de hec
tare. Timpul bun din aceste zile se cere 
folosit la maximum. Nici o palmă de 
teren planificat cartofului să nji rămînă 
necultivat.

Dar cei care se plîng de lipsa cosașilor 
nu știu pune mina pe coasă ?

Lucrare-imperativ a acestor zile : co
situl și depozitarea lucarnei și tri
foiului se realizează, după cum o 

dovedesc cifrele cuprinse în situațiile 
operative, în ritm nesatisfăcător. Abia de 
pe jumătate din suprafața cultivată cu 
lucernă și trifoi a fost strînsă recolta mai 
bogată decît oricînd; ceea ce s-a depozitat i 
430 000 de tone fiind cu totul necorespun
zător. Inexplicabilă rămînerea în urmă lâ 
strînsul și depozitarea în fînare și silo
zuri a lucernei și trifoiului semnalate în. 
județe cum sînt : Ialomița, Botoșani, Să
laj, Cluj, Ilfov, Teleorman, Mehedinți, 
Bacău, Sibiu. Deși epoca optimă a fost 
constatată încă în urmă cu trei săptă- 
mini, recoltatul acestei culturi se desfă
șoară într-un ritm cu totul necorespun
zător. inferior posibilităților de care se 
dispune, realizărilor de anul trecut. Peste 
tot se reclamă lipsa cosașilor, insuficiența 
cositoarelor mecanice, a combinelor de 
recoltare a furajelor. Dar și acelea care 
există sînt necorespunză'tor folosite. 
Exemplificăm cu situațiile constatate în 
județul Teleorman unde 20 la sută din 
numărul cositoarelor mecanice sint ne
folosite „din cauza lipsei de tractoare, 
acum concentrate la executarea însămîn- 
țărilor și întreținerii culturilor-, după 

cum ni se explica la direcția agricolă. $i 
situația din Teleorman se regăsește în 
foarte multe unități din cadrul altor ju
dețe ale țării. De asemenea, în mod ne
justificat se manifestă reținere pentru 
folosirea combinelor de recoltare a fura
jelor în cazul lucernii. în schimb, în ju
dețele Satu Mare, Timiș, Mureș șl Brașov, 
unde aceste utilaje au tost intens folosite, 
lucrarea a fost încheiată sau se apropie 
de sfîrșit. Cade în obligația specialiștilor 
de la direcțiile agricole și din fiecare 
unitate în parte să asigure utilizarea la 
capacitate maximă a tuturor utilajelor 
specifice din dotarea secțiilor de meca
nizare. Aceasta constituie cheia de boltă 
în reușita din „campania furajelor".

Pentru că volumul lucrărilor stringente 
din aceste zile e mare, organizațiile 
U.T.C. au datoria să asigure mobilizarea 
tuturor tinerilor la muncă. Inițierea de 
acțiuni patriotice, care să-1 cuprindă în 
*2ilele de sărbătoare șl pe navetiști, pe 
elevii și salariații unităților economice din 
sate, se recomandă în toate localitățile 
rurale ale țării. Pentru că executarea 
exemplară a lucrărilor agricole constituie 
acum obiectiv politic și economic esențial 
pentru toți aceia al căror loc de muncă 
este ogorul, și nu numai pentru el..,

La cooperativa agricolă din Ciubega, județul Dolj, toate forțele 
mecanice eint concentrate acum la executarea lucrărilor de în
treținere.

Foto: GH. CUCV

Nici o palmă de 
teren necultivat
„Pe aceste terenuri apa a avut peste Jumă

tate de metru"...
Sîntșm în perimetru] cooperativei agricole 

din Mărgineni, județul Olt, și președintele uni
tății, tovarășul Marin Țurlan, ne vorbește des
pre eforturile depuse de către membrii coope
ratori și mecanizatorii de la S.M.A. Recea, care 
n-au precupețit nici un efort, reușind aducerea 
in condiții de cultivare a celor 150 de hectare 
năpădite de apa in exces, adunată din ploile 
primăverii. S-a lucrat cu o dăruire exemplară, 
canalele executate pentru drenarea apelor mer- 
gind pînă la doi metri adincime. Acum meca
nizatorii ară, discuie terenul și seamănă po
rumb. Intre, ei, Năstase Troană și Dumitru Că- 
râmizaru se evidențiază. Au avansat puțin cîte 
puțin în fiecare zi. pe măsură ce terenul se 
zvînta iar In ultimele trei zile au lucrat con
tinuu. Porumbul semănat este din hibrizii cu 
perioadă scurtă de vegetație ; calculele gospo
darilor redau faptul că aplicfnd lucrările de 
întreținere la vreme, producția medie la hectar 
va fi cel puțin la nivelul planificării : 3.500 kg 
boabe la hectar Sint calcule care redau efortul 
aparte a tuturor sătenilor. între care și cci 
peste o sută de tineri cooperatori și mecaniza
tori.

GH. BRAD
Foto: ST. WtlSS

Un apel

ATENȚIE LA
In comuna Valea Mare, 

Județul Vllcea, ,1 comunele 
din împrejurimi, dar» apleci 
urechea la trunchiul fleca
rul pom poți auzi toarte 
clar cuvintele > salvațl-ne șl 
vă vom fi recunoscători. Ca 
niciodată, anul acesta orril- 
zlle au distrus tn masă toți 
pomii fructiferi Inclusiv ar
buștii și copacii. Această In
vazie a omizilor a făcut ca 
pe meleagurile noastre să 
nu mai fie o vară frumoasă 
eu multă umbră șl rod bo
gat ci o adevărată iarnă dar 
fără- zăpadă. Pomii sint lip
siți de frunze dar nu șl de 
fructe.

Imaglnațl-vă cum arată 
un pom |n acest anotimp 
fără nici o frunză dar tn- 
cărcat de fructe. La aceas
tă imagine adăugați alta, a 
tntregli comune In care 
pomii se cultivă din belșug, 
dar cu toate mijloacele de 
care dispun locuitorii nu 
pot înlătura efectele distru
gătoare ale invaziei omizi
lor.

Cu toții ne facem griji 
pentru că omizile cind vor

din livezi

termina frunza copacilor, 
care este consumata cu re
peziciune. vor trece In vii 
șl nu-i exclus să invadeze 
și locuințele noastre.

Deocamdată le mai ținem 
ușile închise dar se pare că 
nu le place să aștepte prea 
mult

Cu aceasta ocazie facem 
apel la organele superioare 
care au menirea să contri
buie la ocrotirea naturii, la 
toți cititorii care cunosc o 
măsură de combatere a o- 
mlzilor și care poate fi fo
losita pe seară largă de toți 
locuitorii comunei. Vă ru
găm !

Salvați-ne ! și vă vom fi 
recunoscători.

ILIE TUFLER, 
comuna Valea Mare, 

județul Vtlcea
N.R. Publicăm acest apel 

In primul rind pentru Mit- 
cialiștll Ministerului Agri
culturii. Industriei Alimen
tare și Apelor care au dato
ria să intervină cu maximă 
operativitate.

ÎN INTIMPINAREA ZILEI DE 23 AUGUST
Un țel care călăuzește eforturile unanime

ÎNDEPLINIREA ANGAJAMENTELOR
Alte șapte județe 
anunță îndeplinirea 
sarcinilor economice
pe primele cinci luni

Asearâ „telex"-ul a înregistrat știri din alte șapte județe a!e 
țârii care onunțâ îndeplinirea pionului la producția Industriali 
pe primele cinci luni ale anului : BRASOV, ALBA, DOU, CO- 
VASNA. PRAHOVA, DIMBOVIfA și BISTRIȚA NASAUD

Semnificativ este faptul că in perioada respectivă cele 7 ju
dețe au realizat o producție marfă suplimentară în valoare 
de peste 300 milioane lei din care jumătate este reportată de 
județul Brașov. Succesele obținute demonstrează că angaja
mentele colectivelor din industrie, pentru realizarea cincinalului 
înainte de termen se înfăptuiește cu înaltă răspundere patriotică.

La C. P- L. Comănești
Trei inițiative 

si echivalentul lor a
Panoul ., Tineretul — factor

activ în realizarea cincinalului 
înainte de termen- și gazeta
„Tineretul și producția" care te
întîmpină la intrarea în Com
plexul de prelucrare și indus
trializare a lemnului din Comă
nești, îți aduc în față imaginea 

preocupărilor majore pe care le 
au tinerii din această unitate, te 
introduc rapid în efervescența 
ae muncă a constructorilor de 
mobilă și articole din material 
lemnos, de aici.

Inițiativele pornite din partea 
tinerilor de la Fabrica de mo

bilă „SS lucrăm o luni din an 
cu materiale auxiliare economi
site". cea a tinerilor de la Fa
brica de cher^tea „Să tucrâm 
o lună cu scule eeonomisite" rit 
și a tinerilor de L» nenjminali- 
zate „Să lucrăm două săptămini 
cu materii prime și materiale 
economisite- au adus numai pe 
primele patru luni ale acestui 
an economii unității de Dește 
85 mil lei. eficiența >or cbser- 
vîndu-se mai mul: la locul de 
muncă al fiecărui tir.ăr. în mo
dul de realizare a sarcinilor de 
plan, a angajamentelor.

în atelierele școlii

Un milion lei 
producție marfă

într-una din zilele trecute 
elevii de Ia Grupul școlar aî 
Combinatului siderurgic din Ga
lați au făcut în atelierele lor 
un scurt bilanț al* eforturilor- 
cepuse de la Începutul analui. 
A rezultat o cifră rotundă s un 
milion lei producție realizată, 
în ce constă această producție ? 
în piese turnate la cubiloul pe 
care singuri și l-au construit 
«i a cărui capacitate este de 1.5 
tone fontă pe oră, în piese de 
•chimb, construcții metalice sau 
diferite repere confecționate 
oentru Combinatul siderurgic, 
întreprinderea de «îrmă, cuie 
și lanțuri. Avicola, etc. Dispu- 
nînd de 0 bună dotare a atelie
relor «colare la care și-au adus 
fiecare o substanțială contribu
ție ei au desfășurat o activitate 
complexă, realizînd un adevărat

— Acest bilanț al rezultatelor 
de pîr.â acam — ne «pune tov. 
AUREL MERLUSCA - «ecreta- 
rul comitetului U.T.C. — con
stituie dovada cea mal convin
gătoare că tot ce am întreprins 
pînă acum ou sint simple vorbe, 
ci apeluri recepționate de ti
neri care ne dau convingerea și 
garanția că angajamentul luat 
de organizația noastră va fi de
păși: substanțial.

VASILE MARINESCU

circuit de producție • furnallștii 
elaborează fonta, turnătorii o 
introduc în formele pregătite 
din vreme, lăcătușii preiau pie
sele. alții trefilează sîrmă, pre
lucrează ia mașini-unelte dife
rite repere sau confecții, con
fecții metalice. Acum, după ce 
au realizat o producție de un 
milion de lei, multi dintre ei se 
simt nu fără temei adevărați 
meseriași. ,

Să amintim însă șl numele 
maiștrilor instructori Vasile 
Mănafu. Ion Mitrofan șl Con
stantin Anastasia, pe al tînăru- 
lul inginer Mihal Sosai care au 
știut să conducă cu răbdare și 
competentă spre acest succes 
Pînă la sfîrșitul anului ei s-au 
angajat să mai adauge la acest 
milion încă 500 000 lei producție

C. ION

U.M.M.R. „16 Februarie“-Cluj
Planul pe luna mai 

l-au făcut cu patru zile 
mai devreme

Pentru salariații Uzinei meca
nice de material rulant „16 Fe
bruarie" din Cluj, ziua de 26 
mai s-a suprapus în calendarul 
realizărilor cu ziua de 23 
August. In aceeași zi economiș
tii uzinei anunțau că planul pe 
luna mai a fost îndeplinit cu 
4 zile mai devreme. Dar mo
mentul n-a fost marcat de nici 
o festivitate, autorii acestor re
corduri nu-și pot permite nici 
un răgaz deoarece pentru ei, 
pînă la sfîrșitul cincinalului 
mai sînt doar 19 luni. Sînt hotă- 
rîți să încheie cincinalul în 
patru ani, așa cum s-au angajat 
In fata secretarului genera! al 
partidului.

— Tn acest scop. noi. uteciștli, 
am hotărît să realizăm prin e- 
forturi proprii, pină la sfîrșitul 
anului o producție suplimenta
ră in valoare de 3 milioane lei, 
ne spunea, in februarie, ingine
rul Romulus Cordali. locțiitorul 
secretarului U.T.C. Fiecare tinăr 
își va gospodări in așa fel tim
pul și eforturile incit la sfîrși
tul fiecărei luni să raporteze că 
a realizat, pe lingă normă și 
partea care-i revine din anga
jamentul secției. încă o produc
ție echivalentă cu cel puțin 4 
ore de muncă Tinînd cont de 
productivitatea medie a muncii 
și de numărul lor — sînt peste 
800 de tineri cuprinși în aceas
tă inițiativă — rezultă o pro
ducție în valoare de trei mili
oane lei.

De la data cînd locțiitorul se
cretarului U.T.C. ne vorbea 
despre această Inițiativă au tre
cut peste trei luni. Și. lată, că 
promisiunile de atunci au deve
nit fapte. Organizația U.T.C. de 
la sectorul locomotive Diesel 
hidraulice, care se angajase să 
dea pînă la sfîrșitul anului o 
producție suplimentară în va
loare de 446 000 lei. raportează 
acum că jumătate din această 
sumă a și fost înregistrată. 
Pînă la 23 August — ne asigură 
Gog Gavril, secretarul U.T.C, 
de la L.D.H. — vrem să ne o- 
norăm întreg angajamentul.

Ut e ci șt ii din organizația 
..strunglrie" au promis o pro
ducție suplimentară de 400 000 
lei. Pină acum au realizat 
178 000 lei. în același fel au răs
puns chemării toate organiza
țiile U.T.C. din uzină. Pe car
tea de vizită a uteciștilor de la 
„16 Februarie" trebuie să no
tăm. de asemenea, că între el 
nu există nici unul sub normă, 
că la activul lor n-a fost con
semnat nici un rebut și nici o 
absență nemotivată Pe această 
cale, la angajamentul inițial al 
uzinei de a depăși planul anual 
cu 16 milioane lei. uteciștii a- 
daugă încă trei milioane. Tn 
mare măsură și datorită lor po
sibilitatea încheierii mai devre
me a cincinalului a devenit de 
pe acum o certitudine.

I. MORARU

Amintiri 
din iunie

(Urmare din pag. I)

calm. Muncitorii lucrau în con
tinuare la cazangerie, 24 de ore 
din 24 motoarele uzinei duduiau 
din plin. Prelinserăm puterea în
tr-un moment în care România 
avea o nevoie acută de produse
le „Vulcanului". A fost o etapă 
grea, plină de sacrificii. Am tre
cut-o pentru că trebuia s-o tre
cem. Am trecut-o cu acea ne
știrbită demnitate de muncitori-

— Numele dumneavoastră ?
— Petou Petre, angajat al u- 

zinei „Vulcan" din 1935.
— Directorul a urcat scările 

aproape fiîn fugă, reia strungarul 
Nicolae Petrescu. Sărea cîte 
două, trei trepte deodată. Dele
gația de muncitori, în frunte cu 
un mecanic de la centrala de 
forță, îl aștepta în hol. „Domnu
le director, i-a zis mecanicul, vă 
rugăm să ne deschideți ușâ“. 
Era ultimul „domnule director" 
pe care l-am auzit.

— Ce s-a întîmplat după a- 
ceea ?

— I-am spus foarte limpede, 
continuă tovarășul Petrescu, că 
el nu mai este director • în lo
cul Iul va fi ales un consiliu de 
conducere muncitoresc, în frun
te cu un director-muncitor.

— Sînt de profesie economist, 
îmi spune Ștefan Pienescu. La 
„Vulcan" lucrez din ’36. Am avut 
odată ocazia să intru în biroul 
patrpnului. Pe masă avea două 
dosare voluminoase: unul pentru 
Fisc, plin de falsuri grosolane, 
plin de minciuni ; celălalt avea 
înscris tn el adevăratele venituri 
ale principalilor acționari : sute 
de mii de lei furați din munca 
muncitorilor. în ziua aceea de 
11 iunie, cînd am deschis seiful 
fostului director general am gă
sit 140 de monezi de aur ascun
se într-un clăsor îmbrăcat în pie
le. Știam că prin propria lui 
muncă n-ar fi putu» strfnge ni
ciodată o asemenea sumă.

Iată „filmul" marelui moment 
al Naționalizării, „primul act ca
re a avut un rol hotărîtor în des

fășurarea revoluției socialiste**, 
cum spunea într-una din cuvîn- 
tările sale secretarul general al 
partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Declanșarea lui a fost 
o necesitate obiectivă Declanșa
rea lui a survenit într-un moment 
de aprige confruntări social po
litice, cînd pe scena istoriei a in
trat, lucid și convingător, clasa 
muncitoare, principala forță «o- 
cială menită să schimbe radical 
destinul unui popor, al unei na
țiuni. In acea noapte de cristal, 
limpede și neasemuit de frumos-1 
să, de vară clară și foarte înaltă 
s-a decis una dintre cele mai 
mari bătălii ale proletariatului.

Puterea economică continuă și 
consolidează puterea politică. 
Două categorii esențiale, nece- 
sar-com piemen ta re își află desă- 
vîrșirea. Două categorii deter
minante care au alimentat, de
cenii în șir, marile bătălii de 
clasă și și-au aflat împlinirea în 
acea noapte de iunie fierbin
te. începea nașterea marii in
dustrii românești contempora
ne. „Vulcanul" este astăîi una 
dintre marile citadele indu
striale ale țării. De la vechiul 
cazan de 10 tone s-a ajuns astăzi 
la cel de 1 035 de tone pen
tru marile termocentrale. Au 
apărut cîteva hale noi care au 
mărit suprafața uzinei de peste 
patru ori. Iată, doar una singu
ră, hala de mecanică grea și 
construcții metalice, depășește 
prin întinderea ei întreaga su
prafață a uzinei de dinainte de 
Naționalizare.

Prezint toate aceste fapte pen
tru că, prin însăși existența lor, 
ele sînt dovada cea mai convin
gătoare, justificarea permanentă, 
de necontestat a marelui act. 
Prerint aceste fapte pentru că 
existența lor acum este o garan
ție, o autentificare a certificatu
lui de mare conducător pe care 
și l-a asumat clasa muncitoare 
în timpul celor 25 de ani de la 
Naționalizare. Prezint aceste fan
te pentru că existența lor își află 
nașterea tn noaptea aceea fier
binte a lui 11 iunie 1948.
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CONSFĂTUIREA ACTIVULUI DE PARTID AL ARMATEI
Cuvintarea tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU

(Urmare din pag. I) 
obținute pînă acum și urări de 
noi succese. (Aplauze puterni
ce, prelungite ; urale).

Stimați tovarăși,
Dînd această înaltă apreciere 

asupra rezultatelor obținute pî
nă acum, nu putem trece însă 
cu vederea unele neajunsuri și 
lipsuri — fără a umbri în vreun 
fel ceea ce este bun. Dar, ca în 
toate sectoarele de activitate, și 
în domeniul armatei partidul 
nostru ține seama și de ceea ce 
s-a realizat în bune condițiuni, 
și de anumite neajunsuri și, lip
suri, în dorința de a găsi căile 
cele mai potrivite pentru lichi
darea lor și pentru îmbunătăți
rea generală a activității.

Unii tovarăși s-au referit la 
aceste neajunsuri. Cred că în 
cadrul unei adunări a activului 
pe armată poate s-ar fi putut 
manifesta ceva mai multă exi
gență și mai mult spirit auto
critic, pentru că totuși — așa 
cum am reținut noi la Secreta
riatul Comitetului Central — 
sînt încă unele aspecte ne
gative ce nu ar trebui 
să se manifeste și de care tre
buie să ne preocupăm serios pen
tru a le înlătura. Sper, însă, că 
deși ele nu au fost prea în amă
nunțime analizate, voi fi avute 
în vedere în activitatea viitoare, 
atît de către comandanți, de 
comandamente, cît și de consilii
le politice, de organizațiile de 
Yartid și de U.T.C., organizîn- 
du-se în așa fel activitatea încît 
ele să fie eliminate și să se asi
gure o creștere mai puternică a 
nivelului pregătirii de luptă și 
politică a armatei noastre.

Fără îndoială că pe prim plan 
trebuie să stea, în continuare, 
ridicarea pregătirii de luptă. Tre
buie sporită și mai mult exigența 
în 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, și în ce privește îngri
jirea acesteia. Cunoașteți bine 
că, în fond, datorită progresului 
rapid al mijloacelor tehnice de 
luptă, armata se transformă și ea, 
în mod radical, devine, o armată 
care trebuie -să; mîntnască și să 
știe să folosească _țelmica ri mij
loacele modern? -ti? luptă? în 
fond, în_aceasța-v*conșța m -vii
tor esențialul în desfășurarea cu 
succes a oricăror acțiuni" de 
luptă. Deci, trebuie' să punem 
un mai mare accent tocmai pe 
această latură. Rezultatele de 
pînă acum sînt tocmai o dovadă 
că se merge pe acest drum, că 
avem posibilități și că trebuie să 
obținem o și mai mare perfec
ționare.

Este necesar, de asemenea, să 
crească exigența în ce privește 
disciplina și spiritul de răspun
dere al militarilor. Mai mult ca 
oricînd, în condițiunile 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 remarcat în dezbateri, 
mai sînt unele neajunsuri care 
trebuie să fie înlăturate. Să do
vedim o preocupare mai mare 
în această direcție, atît în ce 
privește ofițerii, subofițerii, cît și 
militarii în termen. Legat de a- 
ceasta aș dori să insist asupra 
necesității de a se face mai mult 
— în timpul relativ scurt în care 
militarii se află în unități — în 
vederea însușirii de către ei a 
cunoștințelor tehnice corespunză
toare, a întăririi spiritului de 
răspundere și disciplinei în în
treaga lor activitate.

Consider că trebuie acordată, 
în continuare, o atenție deosebi
tă muncii educative, ridicării ni
velului politic-ideologic, atît al 
ofițerilor, cît și al trupei. Este 
necesar ca activitatea politico- 
educativă să fie mai strîns legată 
de preocupările actuale ale 
partidului și poporului nostru, de 
explicarea politicii interne și ex
terne, de înțelegerea locului pe 
care îl ocupă armata noastră în 
întreaga viață politică și socială 
a țării. Fără îndoială că militarii 
forțelor noastre armate trebuie 
să înțeleagă bine problemele con
strucției socialiste, schimbările 
care au loc în țara noastră, ca 
rezultat al dezvoltării impetuoa
se a forțelor de producție, al 
perfecționării relațiilor de pro
ducție. Trebuie acordată mai 
mare atenție combaterii diferite
lor manifestări negative care se 
mai fac simțite ca rezultat al 
menținerii încă a unor influențe 
ale vechilor stări de lucruri, pu- 
nîndu-se un mai mare accent pe 
educarea militarilor în spiritul 
principiilor eticii și echității so
cialiste, în așa fel încît, realmen
te, timpul petrecut de tineret 
în armată să fie o perioadă 
nu numai de pregătire militară, 
dar și de școală politică, de 
înaltă școală politică — aș pu
tea spune. Astfel încît, atunci 
cînd se reîntorc în viața civilă, 
în unitățile industriale și agri
cole, în învățămînt, tinerii să 

poată aduce o contribuție $i 
mai însemnată la desfășurarea 
întregii activități, la înfăptuirea 
hotărârilor partidului și guvernu
lui, în toate domeniile, inclusiv 
în cel al aplicării în viață a 
principiilor eticii și echității so
cialiste.

Este necesâr, în această direc
ție, să crească preocupările or
ganizațiilor de partid, organiza
țiilor de U.T.C., consiliilor po
litice. Dar trebuie avut în vede
re că fiecare comandant — de 
la ministru pînă la\ comandantul 
de pluton, ca să nu spun de 
grupă —• este, în același timp, 
atît comandant militar, cît și 
educator, este și un om politic. 
De altfel, ministrul face parte 
nemijlocită din conducerea su
perioară a partidului însăși — 
și aceasta subliniază importanța 
și rolul pe care îl dăm coman
dantului ca factor militar, dar 
și politic, în educarea și forma
rea trupei, a întregii noastre 
armate, înf spiritul concepției 
comuniste despre lume și via
ță. (Aplauze puternice).

Preocupîndu-ne de probleme
le noastre trebuie să avem per
manent în vedere că România, 
ca țară socialistă, trebuie să dez
volte permanent colaborarea cu 
armatele tuturor țărilor socia
liste. Desigur, avînd în vedere 
că țara noastră este participantă 
la Tratatul de la Varșovia, avem 
datoria și trebuie să facem to
tul — în spiritul hotărârilor 
partidului și statului nostru — 
pentru a dezvolta colaborarea 
și alianța cu armatele statelor 
din această organizație, de a în
tări spiritul de colaborare, de 
prietenie, de cunoaștere reci
procă. Dar, în același timp, ca 
stat socialist nu trebuie să uităm 
niciodată că avem obligația sâ 
dezvoltăm colaborarea, spiritul 
de prietenie, de cunoaștere, cu 
militarii tuturor țărilor socialis
te. In orice condițiuni țările so
cialiste trebuie să fie gata de a 
colabora in lupta împotriva po
liticii imperialiste, de a apăra 
independența națională a fiecă
rui stat, dacă vor fi cumva ata
cate. (Aplauze puternice).

Vorbind despre aceasta, înțe
leg că, pe lingă toate activitățile 
și celelalte forme de colaborare 
și de relații, contribuția cea mai 
mare pe care noi o putem aduce 
este, în primul rind, tocmai a- 
ceea de a ne întări armata ri 

"capacitatea ei de luptă, de a ri
dica nivelul politic-ideoiocic al 
forțelor noastre armate, deoare
ce, pînă la urmă. capacitatea 
de luptă, atît a armatelor țări
lor participante la Tratatul de 
la Varșovia. cit a armatelor 
tuturor țărilor socialiste, constă 
în puterea și pregătirea fiecărei 
armate naționale, in capacitatea 
ei de a desfășura cu succes ac
țiuni de luptă — dacă va fi ne
voie. Noi în acest spirit trebuie 
să înțelegem această colaborare 
și să facem totul pentru a întări 
armata noastră națională, capa
citatea sa de luptă și politică. 
(Aplauze puternice).

După cum știți. în lume au 
apărut însă lucruri noi, au a- 
părut state care se pronunță cu 
fermitate pentru o politică inde
pendentă. care își organizează 
viața pe baze noi, multe din ele 
trec pe calea socialismului. Se 
pune tot mai mult problema de 
a dezvolta relații de colabora
re, de prietenie, nu numai pe 
linie economică și politică, dar 
și pe linie militară cu aceste sta
te. Și știți foarte bine că s-au in
tensificat și se intensifică vizitele 
și contactele cu aceste state.

Considerăm că și dezvoltarea 
relațiilor pe linia armatei cu ță
rile care pășesc pe calea unei 
politici independente trebuie, să 
stea, de asemenea, mai mult în 
preocuparea militarilor forțelor 
noastre annate. (Vii aplauze).

De altfel, în spiritul politicii 
noastre generale de a dezvolta 
relațiile cu toate statele, fără nici 
o îndoială că trebuie ca și pe li
nie militară sâ cultivăm aseme
nea relații, o asemenea politică. 
De altfel, în acest sens, în ulti
mii ani. s-au făcut o serie de 
vizite și s-au intensificat contac
tele și cu armatele din diferite 
țări capitaliste. Este un lucru 
pozitiv — și consider că aceasta 
trebuie să stea, de asemenea, în 
preocuparea ministerului și a or
ganelor de conducere ale arma
tei noastre, constituind o parte 
inseparabilă a politicii noastre 
generale de dezvoltare a colabo
rării cu toate țările, indiferent de 
orînduirea lor socială, de a face 
totul pentru a exclude războaiele 
din viața popoarelor, pentru a 
contribui la o lume a colaboră
rii și păcii. (Aplauze puternice).

Desigur, știm că în lume mai 
sînt forțe reacționare, imperialis
te, că se menține încă pericolul 
de agresiuni. Dar știm, în ace
lași timp, că s-au obținut pași 
importanți pe calea destinderii, a 
unei politici noi. De aceea, avînd 
în 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 nos

tru popor, față de cauza generală 
a dezvoltării progresiste a ome
nirii. față de cauza păcii, — de 
a face totul pentru a contribui 
la evitarea pînă la urmă a con
fruntărilor militare. Desigur, no 
sin tem utopiști, nu inchideni 
ochii în fața realităților, dar mei 
nu putem fi oameni care să cre
dem că lucrurile vor merge de 
la sine într-o direcție sau alta. 
Știm că putem — și avem da
toria — să influențăm cursul 
evenimentelor. Problema se pune 
în ce direcție trebuie să influen
țăm. Noi apreciem că avem 
obligația față de poporul nos
tru, obligația de comuniști, de a 
face totul pentru a influența 
cursul evenimentelor în direcția 
unei politici de pace, de colabo
rare, care să excludă confruntă
rile militare. In acest sens și 
contactele între armate, pe dife
rite căi, nu pot dedt să fie 
salutate — și pot tocmai să con
tribuie la realizarea in condiții 
corespunzătoare a politicii gene
rale a partidului și statului nos
tru. (Vii aplauze).

In preocupările noastre de a 
întări capacitatea de apărare ți 
de pregătire a maselor populare 
pentru a putea în orice moment 
să facă față sarcinilor de apărare 
a cuceririlor revohiponare și a 
independenței patriei, un loc 
important îl ocupa gărzile pa
triotice, unitățile de pregătire 
militară a tineretului care. în 
strinsă colaborare cu unitățile 
militare, obțin și ele o serie de 
rezultate în ridicarea cunoștințe
lor militare. Este necesar ca, în 
continuare. in f>U armatei, a 
unităților militare, să stea aceas
tă preocupare de a asigura ridi
carea. nivehihr: de pregătire mi
litară a gârzS-x patriotice, de a 
contribui la desfășurarea in mai 
bune condițiuni a pregătirii mi
litare a tmeretukii. avînd in 
vedere că o e*entaală confrunta
re armată ar necesita partici
parea generală a popcxuku U 
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 înfăptu
iește politica partidului de edifi
care a socialismului — să apere 
cuceririle socialiste, independen
ța și suveranitatea patriei noas-

sM.
Iată. tovarăși, in ce direcții 

consider că vor trebui orientate 
în viitor activitățile din unitățile 
militare, activitatea Ministerului 
Apărării Naționale, a organelor 
ri organiza țrlnr noastre de 
partid. Fără îndoială că rezulta
tele de pînă acum, grija și aten
ția De care partidul și statul 
uosti u o acordă armatei, consti
tuie garanția că. pe această cale 
și în această direcție, vom do- 
bîndi succese și mai mari, așa 
cum obține poporul nostru în 
tea te domeniile de activitate. 
(Aplauze puternice, prelungite).

Stimați tovarăși.
Cunoașteți preocupările actuale 

ale întregului nostru popor, care 
acționează cu toată fermitatea în 
înfăptuirea hotărârilor Congresu
lui al X-lea al partidului, ale 
Conferinței Naționale. Vă sînt 
cunoscute rezultatele pe primii 
doi ani și patru luni ale acestui 
cincinal. In toate domeniile, atît 
în industrie, cit 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 a- 
ceste realizări ne dau garanția 
că prevederile planului cincinal 
vor putea fi realizate înainte de 
termen — așa cum s-au angajat 
cele mai multe colective de oa
meni ai muncii, cele mai multe 
comitete județene de partid.

Fără îndoială că succesele pe 
care le obținem în toate dome
niile de activitate sînt strâns le
gate de munca eroică a minuna
tei noastre clase muncitoare, a 
țărănimii cooperatiste, a intelec
tualității. De aceea, deși sînt la 
o ședință cu activul de partid din 
armată, aș dori ca și de aici sa 
adresez cele mai calde felicitări 
și urări de noi succese clasei noas
tre! muncitoare, țărănimii, inte
lectualității, întregului nostru po
por. (Aplauze puternice, pre
lungite)

Acordăm o mare atenție în
făptuirii politicii partidului de 
ridicare a bunăstării materiale 
și spirituale a întregului popor. 
Și în acest domeniu hotăririle 
Congresului al X-Iea și ale Con
ferinței Naționale se înfăptuiesc 
cu succes. Desigur că și în ac
tivitatea noastră economică și 
socială mai sînt încă neajunsuri, 
lipsuri. Avem încă multe de făcut 
pentru a lichida rămînerea în 
urmă de la ca,re am pornit.

După cum știți, în luna iunie 
vom sărbători împlinirea a 25 de 
ani de Ia naționalizarea indus
triei, a băncilor .și principalelor 
mijloace de producție, de la tre
cerea, de fapt, la realizarea 
sarcinilor revoluției socialiste. în 
acești 25 de ani am parcurs un 
drum măreț, am realizat lucruri 
minunate, tovarăși 1 Dar știm că 
mai avem mult de făcut pentru 
a ajunge la nivelul țărilor dez
voltate — și tocmai în acest sens 

Congresul al X-lea și Conferința 
Națională au trasat sarcina ca în 
următorii 10—15 ani să ne apro
piem de nivelul acestora. Reali
zările din acești doi ani și ju
mătate care au trecut confirmă 
că mergem pe un drum bun, că 
vxxn putea, intr-adevăr, înfăptui 
aceste obiective ce vor așeza 
România în rândul țărilor dez
voltate din punct de vedere e- 
conomic. (Aplauze puternice).

Mă refer și la aceasta, pentru 
că și în viitor unitățile noastre 
militar vor trebui să ia 
parte activă la o serie de 
mari lucrări ale construcției 
socialiste. Avem în vedere pro
gramul de desecări și irigații ca
re cuprinde cîteva milioane de 
hectare — dacă luăm irigațiile 
și desecările împreună sînt vreo 
4—5 milioane de hectare pînă în 
1990 — unde vor trebui într-a- 
dev ăr depuse eforturi foarte 
mari. Se impune, de asemenea, 
regularizarea marilor, cursuri de 
apă și probabil va trebui să re
luăm construcția canalului și să-l 
și terminăm în cîțiva ani, ca să 
legăm Dunărea, pe un drum 
mai scurt, cu Marea, spre Con
stanța. (Vii aplauze).

Deci,- programul care îl e- 
laborăm acum, care va fi supus 
Congresului al XI-Iea al parti
dului, va prevedea măsuri con
crete. de mare amploare, toc
mai în direcția realizării obiec
tivelor fundamentale — de a 
făuri societatea socialistă multi
lateral dezvoltată, de a pu
tea trece la edificarea socie
tății comuniste în România. Or, 
fără o baza economică trainică, 
Eutemică. nici societatea socia- 

5tă multilateral dezvoltată, nici 
societatea comunistă nu pot fi 
înfăptuite. Pornind de Ia aceasta 
avem în vedere și facem totul 
pentru a asigura crearea unei 
puternice forțe economice. in
dustriale și agricole. ridicarea 
științei și culturii întregului nos
tru popor. — ca factori deter
minant! fără de care nu vom 
putea realiza obiectivele noastre 
fundamentale. Avem însă con
vingerea -7— și ceea ce am reali
zat pînă acum ne dă garanția de
plină să afirmăm aceasta — că 
vom îndeplini în bune condițiuni 
ceea ce ne propunem pentru ur
mătorii 10—15 ani. ( Apbnxe po- 
temke. prelungite'.

St~vTvați tovarâși-
Ia ce privește problemele po- 

hticzi internaționale a României, 
pornim și aici de la faptul că in 
lume s-au obținut o serie de re
zultate pe calea destinderii șâ 
colaborării, a afirmării unor 
principă noi de relații intre state. 
Desigur «intern — s-ar putea 
spune — la începutul afirmării 
acestor principii, și sînt necesare 
eforturi susținute pentru con
tinuarea acestui curs pozitiv spre 
destindere in viața internaționa
lă, pentru a elimina vechea po
litică 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 re
lațiilor și a colaborării noastre cu 
toate aceste state, cît și de întă
rirea imitații și colaborării tuturor 
țărilor socialiste; noi apreciem că 
dezvoltarea colaborării și unită
ții țărilor socialiste constituie un 
factor de prim ordin pentru des
fășurarea pe un drum nou a vie
ții internaționale.

Acordăm de asemenea o mare 
atenție raporturilor cu țările în 
curs de dezvoltare apreciind re
lațiile cu aceste state, care se 
pronunță pentru o politică inde
pendență, pentru făurirea unei 
economii de sine-stătătoare — 
unele dintre ele pentru trecerea 
pe calea socialistă —, ca factori 
de o deosebită importanță, atît 
pentru progresul fiecărei țări, cît 
și pentru lupta generală pentru o 
politică nouă, de pace și colabo
rare, pentru eliminarea politicii 
de forță și dictat din viața inter
națională.

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

Totodată, pornind de la rea
litățile de astăzi din lumea con
temporană, de la faptul că există 
țări cu orînduiri sociale diferite, 
acționăm cu consecvență, în spi
ritul principiilor coexistenței paș
nice, 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 ca
pitaliste, sînt tocmai o expresie 
a acestei politici consecven
te a partidului și statului 
nostru, o dovadă grăitoare 
că acționăm în mod consecvent 
pentru participarea activă la 
diviziunea internațională a mun
cii, pentru extinderea colaborării 
cu toate țările, considerînd că a- 
ceasta este o cerință a vieții in
ternaționale, a însăși dezvoltării 
națiunii noastre socialiste, a păcii 
și colaborării între toate națiuni
le lumii. (Aplauze puternice).

Insistăm permanent asupra ne
cesității de a se pune la baza tu
turor relațiilor internaționale 
principiile egalității în drepturi, 
respectului independenței și su- 

ueranității naționale, neameste
cul în treburile interne, avanta
jului reciproc, ale neamenințării 
sau nefolosirii forței. Considerăm 
că numai aceste principii dau 
garanția că fiecare națiune, fie
care popor își va putea concen
tra forțele în vederea dezvoltării 
economice și sociale, a ridicării 
bunăstării, că numai pe baza a- 
cestor 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 asi
gurarea cursului nou- de destin
dere se impune participarea ac
tivă, cu drepturi egale, a tuturor 
statelor — fie ele mari, mici sau 
mijlocii — la discutarea și solu
ționarea tuturor problemelor. Și 
tiebuie să constatăm cu multă 
satisfacție că tot mai multe state 
își afirmă voința, punctul lor de 
vedere în viața internaționala.

Sîntem convinși că, mai mult 
ca oricînd, participarea tuturor 
statelor, 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 depinde de ele în
seși realizarea politicii noi, afir
marea în viața internațională a 
principiilor la care m-am referit 
Mai mult ca oridncL opinia 
publică mondială, masele popu
lare, popoarele constituie forța 
principală in viața internațională 
în realizarea colaborării dintre 
state. Intensificarea participării 
popoarelor Ia soluționarea pro
blemelor va exercita o influență 
determinantă în asigurarea unei 
politici noi. a triumfului cauzei 
păcii și colaborării. (Aplauze pu
ternice).

Cunoașteți atenția pe care o 
acordăm situație! cm Europa. 
Pornim de Ia faptul că astăzi 
prnhhorlf europene constituie 
un factor de mare importanță 
pentru așezarea relațiilor dintre 
state — nu numai pe continent, 
dar și în întreaga lume — pe 
baze noi care să asigure deplina 
egalitate și dezvoltarea liberă a 
fiecărei națiuni. Sînt create con- 
dițiunile pentru a începe în cu- 
rind coniennța general-europea- 
nă. Punem un mare accent pe 
participarea și realizarea în viață, 
in cadrul Europei, a principiilor 
la care m-am referit, de a se ob
ține pași pe calea dezarmării, a 
reducerii trupelor, pe calea 
măsurilor concrete de dezanga
jare militară. De aceea am insis
tat să participăm la conferința 
de la Vîena. și considerăm că 
trebuie să participe la ea toate 
statele europene interesate.

Este de înțeles că trebuie să 
facem totul ca pe continentul 
nostru să se înfăptuiască o reală 
securitate pentru toate statele, 
să se treacă la reducerea trupelor 
și a armamentelor în diferite 
zone, în întreaga Europă. De a- 
ceea. acordăm atenție și Balca
nilor, de aceea sîntem preocupați 
ca să se ia măsuri concrete de 
dezarmare generală, — și în 
primul rind să se scoată armele 
nucleare în afara legii, să se 
treacă la lichidarea lor.

In spiritul acestor principii, de 
fapt, al directivelor stabilite de 
Congresul al X-lea al partidului 
nostru, acționăm în toate proble
mele politicii internaționale. 
Constatăm cu satisfacție că și în 
viata internațională, în realizarea 
politicii externe trasate de Con
gresul al X-lea am obținut suc
cese remarcabile. Sîntem hotărîți 
să facem totul pentru a ne aduce 
și în viitor contribuția la reali
zarea 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 conducerii de partid și de stat 
că militarii forțelor armate — 
generali, ofițeri, subofițeri, os
tași, organele de comandă, orga
nele noastre politice, organizații
le de partid și de U.T.C. — vor 
intensifica activitatea lor în ve
derea înfăptuirii în condițiuni cît 
mai bune a politicii partidului 
nostru în domeniul armatei, al 
întăririi capacității de luptă și 
politice a tuturor militarilor, a 
tuturor unităților forțelor noas
tre armate ; că va crește 
preocuparea în vederea activității 
politico-educative, va spori con
tribuția armatei noastre populare 
la înfăptuirea tuturor obiective
lor 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. 
(Aplauze îndelungate, se scan
dează „Ceanșescu P.C.R.“).

Vă urez dumneavoastră și tu
turor militarilor armatei noastre, 
noi și noi succese în toate do
meniile de activitate, multă să
nătate și fericire! ((Urale și 
ovații îndelungate).

(Urmare din pag. I) 

manunchează cele mai alese 
însușiri ale poporului român, 
omul a cărui operă constituie 
o valoroasă contribuție la e- 
laborarea și promovarea poli
ticii care a dus la dobîndirea 
celei mai mărețe glorii cunos
cute de țara noastră in în
delungata sa istorie și a 
determinat creșterea fără pre
cedent a prestigiului Româ
niei socialiste, stima și pre
țuirea popoarelor de pe toa
te meridianele globului.

Îngăduiți-mi. mult stimate 
tovarășe secretar general, să 
vă exprim calda recunoștință 
a comuniștilor aflați în rân
durile armatei, a tuturor mili
tarilor pentru munca dum
neavoastră creatoare în frun
tea partidului și statului, 
pentru spiritul novator pe 
care l-ati imprimat in toate 
domeniile vieții sociale, pen
tru atenția deosebită și per
manentă pe care o acordați 
dezvoltării multilaterale și în
tăririi capacității de apărare 
a patriei.

Exemplul de dăruișe și pa
siune revoluționară, de dina
mism și înalta principialitate 
comunistă pe care îl oferiți în 
întreaga activitate teoretică și 
practică reprezintă pentru toți 
comandanții și activiștii de 
partid, pentru organele șt .or
ganizațiile de partid din arma
tă un nesecat izvor de energie 
în munca pentru îndeplinirea 
sarcinii de onoare încredin
țate — formarea de luptători 
iscusiți, devotați fără margini 
patriei și partidului, cu o 
înaltă conștiință socialistă, 
gata oricînd să apere, îm
preună cu întregul popor, la 
nevoie chiar cu sacrificiul vie
ții, pămîntul strămoșesc, cu
ceririle revoluționare, indepen
dența și suveranitatea Româ
niei socialiste.

Referindu-se, apoi, la spiri
tul în care s-au desfășurat 
lucrările, soluțiile propuse pen
tru a folosi și dezvolta în con
tinuare experiența dobîndită 
în pregătirea de luptă și poli
tică, la criticile îndreptățite a- 
duse unor ștări de lucruri 
necorespunzătoare, ministrul 
apărării naționale a subliniat 
că toate acestea au imprimat 
mtîlnirii activului un pronun
țat caracter de lucru și vor 
influența pozitiv asupra între
gii munci pentru îndeplinirea 
cu mat hune rezultate a sar
cinilor trasate armatei de că

tre conducerea de partid și 
de stat.

Dezbaterile ce au avut loc 
au evidențiat încă o dată 
faptul că întregul personal al 
armatei este animat de dorin
ța fierbinte de a contribui cu 
toate forțele la înfăptuirea 
politicii înțelepte, clarvăzătoa
re a Partidului Comunist Ro
mân. Armata noastră, legată 
prin mii de fire de popor, 
muncește cu hotărîre și abne
gație pentru îndeplinirea sar
cinilor ce îi revin din progra
mul amplu și cutezător, elabo
rat de Congresul al X-lea și 
Conferința Națională ale 
Partidului.

Dînd dovadă de o înaltă 
conștiință politică și de un 
dezvoltat simț al datoriei pa
triotice, militarii de toate gra
dele muncesc cu însuflețire 
pentru realizarea sarcinii tra
sate de dumneavoastră, stima
te tovarășe comandant su
prem, ca unitățile să obțină 
numai rezultate bune și foar
te bune la toate categoriile 
de instrucție.

Vă asigurăm, tovarășe co
mandant suprem, că adunarea 
activului de partid pe armată 
va marca un moment de sea
mă în viața organelor și or
ganizațiilor de partid, va in
fluența puternic munca comu
niștilor, întregului personal 
din armată pentru perfecțio
narea continuă a procesului 
de instruire și educare, pen
tru ridicarea capacității de 
luptă a trupelor.

Salutat cu îndelungi urale, 
a luat cuvîntul tovarășul 
NICOLAE CEAUSESCU. 
Dînd glas sentimentelor de 
mare bucurie de a avea în 
mijlocul lor pe comandantul 
suprem al forțelor armate, 
participanții la consfătuire au 
aclamat minute în șir pe con
ducătorul partidului și statu
lui nostru. în repetate rînduri, 
cuvîntarea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu a fost subliniată cu 
puternice aplauze, întregul 
activ de partid exprimîndu-și 
sentimentele de profundă sa
tisfacție de a primi direct din 
partea comandantului suprem 
indicațiile și îndrumările sale 
pentru ridicarea pe o treaptă 
și mai înaltă a pregătirii de 
luptă și politice pentru ca în
tregul efectiv al armatei noas
tre, educat în spiritul nobile
lor idei ale patriotismului și 
internaționalismului socialist, 
al dragostei nețărmurite față 
de patrie, partid și popor, să 
fie gata oricînd să răspundă 

misiunii de onoare ce i s-a 
încredințat.

Adresînd profunde mul
țumiri tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, în numele comu
niștilor, activului de partid, 
al tuturor militarilor, ministrul 
apărării naționale a' spus :

înalta apreciere pe care ați 
făcut-o la adresa armatei re
prezintă pentru fiecare dintre 
noi un prilej de îndreptățită 
mîndrie și ne obligă, în 
același timp, să muncim și 
mai bine, mai organizat, să 
ne mobilizăm forțele și ener
giile pentru obținerea de re
zultate superioare în toate do
meniile vieții ostășești. Indi
cațiile prețioase pe care ni 
le-ati dat vor constitui di
recții fundamentale de acțiu
ne pentru ridicarea calității 
muncii comandanților, orga
nelor și organizațiilor de 
partid, pentru perfecționarea 
continuă a procesului pregăti
rii de luptă șt politice, pen
tru întărirea continuă a ordi
nii și disciplinei militare.

Avînd -permanent în față. 
exemplul luminos al activită* 
ții dumneavoastră creațoăte, 
dedicată înfloririi patriei și 
fericirii poporului, vă asigu
răm, tovarășe comandant su
prem, că nu vom ; precupeți 
nici un efort pentru a înde
plini în condițiuni bune și 
foarte bune toate sarcinile 
care ni le-ați pus în față.

Adunarea activului de 
partid pe armată s-a încheiat 
într-o atmosferă de puternic 
entuziasm. In sală' răsună 
urale prelungite, se ovațio
nează îndelung pentru Parti
dul Comunist Român. Se 
scandează minute în șir 
„Ceaușescu — P.C.R.".

Puternică manifestare de a- 
tașament față de partid, față 
de cel mai iubit fiu al na
țiunii, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, consfătuirea acti
vului de partid a constituit o 
vie expresie a devotamentu
lui armatei noastre populare 
care se distinge prin coeziunea 
de granit a rîndurilor sale, 
fiind pătrunsă de o singură 
voință — înfăptuirea neabă
tută a politicii partidului, slu
jirea cu credință a patriei și 
poporului, gata oricînd la 
chemarea partidului, la or
dinul comandantului suprem 
să îndeplinească orice misiu
ne în interesul apărării și în
floririi Republicii Socialiste 
România.
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CUM ESTE PREGĂTIT, CUM ACȚIONEAZĂ TÎNĂRUL ACTIVIST U.T.C.

permanente:
CUNOAȘTEREA,
Îndrumarea,

Tovarlșe Catană, slnteți 
zece ani acti- 
ați recomanda 

in primul
de mai bine de 
vist al U.T.C. Ce 
noi.or activiști, 
rind ?

— Perseverența

CONTROLUL

Â TRAI LA ORA
PREZENTULUI

— Perseverență în muncă. 
Spun perseverență pentru că și 
acum, după doisprezece ani de 
muncă la U.T.C., cînd dau de 
ceva mai greu irni aauc aminte 
cum era sa mă Întorc in fabri
că zicîndu-mi câ nu sint bun 
de nimic, pentru că de trei ori 
la rind nu-mi reușise o mobili
zare a activului U.T.C. din pri
ma comună care mi s-a dat în 
răspundere. Am și plîns de ne
caz tot gîndinau-mâ să aflu 
unde greșisem. Mi-am dat sea
ma că venisem ca un inspector, 
m-am râzgindit de a mai pleca 
din comună și, a patra oară, 
lntilnirea mi-a reușit.

— Despre greutatea mobiliză
rii vorbesc și acum cel mai a- 
desea noii activiști:

— Acest lucru il observ și eu. 
Ei trebuie să înțeleagă însă că 
nici o acțiune nu incepe cu 
mobilizarea tinerilor sau a ac
tivului în fața cărora să te pre
zinți ca un inspector sau pur
tător de indicații, așa cum 
m-am prezentat și eu prima 
dată. Aproape aș zice că la mo
bilizare nici nu trebuie să se 
gindească la început. Prima 
data să se întrebe ce vrea să 
soună tinerilor cînd aceștia se 
vor stringe, la ce acțiuni se va 
angaja împreună cu ei. Pentru 
asia, trebuie mai întîi să-i cu
noască direct la locurile lor de 
muncă sau în alte împrejurări, 
să afle cît mai multe amănunte 
legate de specificul localității 
sau unității respective, să discu
te cu cît mai mulți oameni care 
coordonează și conduc munca 
de zi cu zi a tinerilor, cu cei 
care îi au mereu sub ochii lor. 
Abia după o cunoaștere și o 
consultare prealabilă cu ei să 
se gîndească pentru a le da un 
loc de întîlnire. Nu mobilizarea 
e grea, ci acțiunea în sine, 
scopul mobilizării.

— Dar multe acțiuni pentru 
care el se deplasează sînt sta
bilite dinainte, cu termene 
exacte. Dacă nu le face la timp 
și așa cum s-a cerut, poate fi 
tras la răspundere.

— Asta depinde și de cei care 
îi coordonează munca. Aveți 
dreptate, sînt termenele i u- 
nele, zicem noiK nu suferă amî- 
nare. Dar putem fi în două si
tuații. într-una în care nu se 
ține cont că activistul este nou, 
ș> în a doua cînd el vrea să 
arate cît e de priceput, amîn- 
două avînd aceeași urmare • 
mai mult o enumerare de ac
țiuni decît acțiunile în sine. De 
aceea cînd ceva nu-1 reușește, 
e mai bine să ceară amînarea 
termenului.

— Sau să ceară ajutor.
— Nici cu asta nu prea sînt 

de acord. Să ceară desigur aju
tor. dar numai după ce a în
cercat mai întîi el totul. Lă
muriri sau sfaturi poate să so
licite cît de des dar nu și sub
stituirea lui. In ultimă instanță 
să se întrebe dacă nu cumva 
acțiunea care nu-i reușește 
este prefabricată. El primește 
sarcini -de la județ, oraș sau 
municipiu, dar trebuie să le 
actualizeze. în cadrul general 
al obligațiilor ce-i revin să 
muncească independent^ apro- 
piindu-se, așa cum mai spu
neam, de tineri și să nu se 
oprească doar la contactul cu 
secretarii organizațiilor. Cei din 
activul organizațiilor au și ei 
sarcini de producție, de multe 
ori producția se află In perioa
de de virf și nu are nici un rost 
să-i stingherească.

— în perioade de vîrf ale 
producției, ale campaniei agri
cole să zicem, trebuie să preia 
deci o parte din sarcinile acti
vului obștesc ?

— $i asta, dacă vreți. Să facă 
însă acest lucbu în așa fel îneît 
activul obștesc să nu obser
ve substituirea atribuțiilor lui. 
Activistul să nu se bată cu 
pumnii în piept : uitați ce-am 
făcut eu în locul vostru. Secre
tarul sau ceilalți membri ai co-

interesează ambele părți, sigur 
că ușa i se va deschide ime
diat Să se ducă un activist la 
un președinte de cooperativă 
agricolă in zilele în care se 
scutură grîul în cîmp, să-1 în
trebe de ce nu lasă pe tineri să 
meargă într-o altă localitate să 
joace fotbal, de pildă, sau să 
țină o adunare generală, că nu
mai cu ochi buni nu va fi pri
vit și atunci ca șl a doua și a 
treia oară.

Convorbire cu GHEORGHE CATANÂ,
secretar al Comitetului județean Argeș al U.T.C-

mitetului să observe în tot ceea 
ce face el doar ajutor. în felul 
acesta și-i apropie și îi ambi
ționează. Altfel descurajează și 
activul organizației și des
curajează- și tinerii care ta 
un moment dat pot spune i uite 
că nu am fost în stare nici 
măcar să ne alegem secretarul 
ca lumea, trebuia să vină acti
vistul de la județ ca să facem 
ceva.

— In mare vorbind, cum ve
deți împărțit timpul de muncă 
al unui activist ?

— Pentru cunoașterea reali
tății. pentru sprijin și îndruma
re și în ultimă instanță și 
pentru control. Cît pentru una 
sau alta e greu de spus. Ori
cum, aceasta e ordinea. De ne
cesitatea cunoașterii realității 
am mai vorbit.’ Aș vrea totuși 
să subliniez acest lucru și pen
tru câ de felul cum el cunoaște și 
sprijină ori îndrumă, depinde și 
autoritatea și încrederea pe 
care' și-o cîștigă în fața celor
lalți factori colaboratori ai or
ganizației U.T.C. Dacă un acti
vist bate la ușa unui conducă
tor de unita'te, solicitîndu-i o 
colaborare sau înțelegere într-o 
anume situație^ categoric acel 
conducător, dacă observă că ac
tivistul nu cunoaște realitățile 
din unitatea respectivă, nici 
măcar nu-1 va asculta. Cînd 
însă el vine după ce mai întîi 
a văzut care sînt preocupările 
la zi ale unității, greutățile Pe 
care aceasta se preocupă să le 
depășească, propunînd ceva ce

a— Dar dacă pentru asta 
fost trimis de la județ ?

— Atunci unde e puterea 
discernămînt ? Pentru 

a venit în comună 
să facă altceva, 
sau iniția o altă acțiu- 
cazul discutat chiar o 

* care să îl ajute pe pre
ia recoltatul grîuluL 

planificarea muncii la

lui 
că 
el 

poate
de 
totuși 
poate 
sprijini 
ne, în 
acțiune 
ședințe 
Prin i __ 
fața locului, să nu ocolească ac
țiunile cele mai grele. Dimpo
trivă, să se angajeze acolo unde 
este mai greu, unde secretarul 
nu se poate descurca singur și 
satisfacțiile vor fi și mai mari.

— Timpul pentru control îl 
situați în ultimul rînd. Cum 
explicați acest lucru ?

— Spuneam că activistul tre
buie să se ferească de atitudi
nea de inspector. In fond ce 
controlează el ? Controlează 
turn lucrează, cum își îndepli
nesc sarcinile secretarul și 
ceilalți reprezentanți ai organi
zației. Dacă el, activistul, cu
noaște bine realitatea de acolo, 
dacă realmente i-a sprijinit și 
îndrumat, mare lucru nu mai 
are de controlat, cu toate că el nu 
stă tot timpul între ei. La urma 
urmei ce să controleze, veridici
tatea spuselor secretarului ? In 
situația în care el ;tie, chiar dacă 
nu în amănunt, ce se întîmPlă 
în organizație, în comună sau 
în întreprindere, categoric că 
secretarul nu va îndrăzni să-1 
dezinformeze ; îi va cere doar 
să-1 ajute la ce nu a putut face 
față el singur, așa că în cele

din urmă controlul este tot 
sprijin și îndrumare.

— Din cite ați observat la ac
tiviștii noi, ce pericol credeți 
că-i paște ?

— E prea mult spus că l-ar 
putea paște vreun pericol. O 
anumită greșeală care poate 
duce la o practică nedorită se 
mai ivește pe la cîte unul. 
După șase-șapte luni încep 6ă 
se supraaprecieze, crezînd că au 
învățat totul și încep să cam 
treacă la acțiuni „stas". In a- 
numite informări pe care le în- 
tocipesc, văd Instrumente de 
lucru pentru cei care le cer și 
nu instrumente de lucru și pen
tru ei. Informările sau situațiile 
ce le înaintează le întocmesc 
mecanic, nu citesc în ele, din
colo de date, propriile realizări 
sau lipsuri. Subliniez încă o 
dată, exemplele sînt rare, dar 
pentru că totuși sînt, de acum, de 
aceea am și spus ac^st lucru. La 
pensie dacă ai ieși din munca de 
activist al U.T.C. și tot nu 
ajungi să cunoști și să faci ab
solut totul și ireproșabil.

N. COȘOVEANU

Ing. MIRCEA 
(Uzinele

UNGUREANU 
„Timpuri Noi“)

Mircea Ungureanu. 
1 inginer. Locul 

___  _ _ întîlnit! Uzinele 
.Timpuri Noi“ din Capitală.

— Cei care vă cunosc spun 
despre dv. că slnteți un om 
care munciți și învățați conti
nuu. V-aș ruga să-mj împărtă
șiți împrejurările în care s-a 
născut renumele de care vă 
bucurați printre tovarășii de 
muncă.

— Ar trebui să încep prin 
a-mi reaminti momentul cînd 
am intrat pentru întîia oară pe 
porțile uzinei. Era în 1951 și 
aveam în buzunar diploma de 
absolvire a 7 clase primare. Nu 
știam nici o meserie și m-am 
apucat să învăț strungăria care 
mă atrăgea. Mi-am însușit-o pe 
viu, la locul de muncă, stră- 
duindu-mă să imit pe cei mai 
experimentați strungari. Pe 
urmă, cred că asta s-a întîm- 
plat în 1956, în uzină a luat 
ființă un liceu muncitoresc. A- 
lături de alți lucrători, tineri 
pe atunci, m-am înscris și eu 
la cursuri, pe care le-am ur
mat timp de 4 ani. Lucram în 
2—3 schimburi. Am reușit să

Numele : 
Profesiunea 
unde l-am

absolv liceul cu bine. Au tre
cut doi ani și, pe urmă am dat 
examen la facultate, tot la 
cursurile serale. Am trăit în. 
anii de facultate situația petre
cută în perioada cînd urmam 
liceul : ziua munceam, iar sea
ra învățam. Așa am ajuns in
giner.

Mi-a plăcut să învăț și am 
învățat. Nu acesta este însă, și 
singurul motiv care m-a deter
minat să-mi petrec serile, in- 
tr-un răstimp de mai mulți ani, 
pe băncile sălilor de clasă. In 
anii la care mă refer, uzina s-a 
dezvoltat mult, au fost aduse ______
.utilaje mai perfecționate, s-au . fesor la 
produs motoare și agregate cu 
tehnologie de un nivel ridicat. 
Dacă n-aș fi învățat nu puteam 
să-mi îndeplinesc sarcinile.

— Ați început să vorbiți la 
prezent...

— ...Pentru că nu am renun
țat la pasiunea mea. Dar. dacă 
este cazul' să vorbim despre 
pasiunea învățăturii, vreau să 
vă spun că în egală măsură 
mă pasionează să-i învăț și pe 
alții ceea ce eu știu. Fac acest 
lucru ori de cîte ori am posi
bilitatea și în orice formă. Mă 
gîndesc mai ales la cei tineri.

Iată, de pildă : la serviciul de 
proiectare unde lucrez răspund 
de o grupă de 12 tineri. M-am 
străduit să-i conving să-și con
tinue pregătirea, să-i ajut în 
acest sens. Dintre ei, unii au 
ajuns deja ingineri, alții vor 
termina în curînd facultatea 
sau alte cursuri de perfecțio
nare a pregătirii. Pentru mine 
mi-am întocmit o prospectote- 
că personală, unde adun tot ce

apare nou în legătură cu 
lajele de același profil cu 
produse la noi în uzină, 
îi spun personală, de fapt, ea 
aparține tuturor .acelora care 
vor să o consulte, să afle din 
ea noutățile care-i interesează.

Afirmînd că folosește orice 
prilej de a-i ajuta și pe alții să 
învețe, interlocutorul nostru a- 
vea în vedere cîteva din argu
mentele de cea mai recentă 
dată. Astfel, cînd s-a orga
nizat cursul . de reciclare pen
tru muncitorii de la secția scu- 
lerie, s-a oferit să-1 susțină el. 
Chiar acum funcționează ca pro- 
J__  Z_ școala de calificare
unde învață meseria de strun
gar tinerii nou veniți în uzină, 
iar la Liceul „Matei Basarab" 
pe care-1 patronează uzina pre
dă ore de desen tehnic în ate- 
lierul-școală.

Din ceea ce ne-a spus ing. 
Mircea Ungureanu putem să 
ne dăm seama că pasiunea 
de a învăța ocupă un loc foar
te important în viața lui. După 
Cum singur mărturisește pasiu
nea s-a format în mijlocul tova
rășilor săi de muncă, cu ajuto
rul lor. din strădania de a-și 
face datoria de comunist, de a 
pune în practică ceea ce, în 
proiectul de norme ale eticii și 
echității socialiste, apare ca o 
trăsătură caracteristică pentru 
ținuta morală a fiecărui om al 
muncii, ca o exprimare a con
științei lui de om care încear
că — și cel mai adesea reu
șește — să trăiască La înaltele 
cote ale prezentului.

In spațiul niciodată măsu
rat pe care viața il așterne 
intre artist ți rezultatul trudei 
sale se află un singur punct 
de sprijin, un reazăm mărunt, 
pradă veșnică nisipului 
curgător, dar ți stavilă ți 
speranță pentru cal care a 
purces pe calea recompunerii, 
în dimensiunea dorită, 3 
artei. Numim această nădejde 
conștiință artistică ți ne în
toarcem gindul către ea p 
către acei mari bărbați care 
i-au dat strălucire ți sent 
grav.

Conștiință artistică, această 
formulare macerată de o înde
lungată și uneori haotică în- 
trebuințare cotidiană capâti 
atunci cînd e vorba de un

Șansa
conștiinței

TRAIAN GÎNJXJ profesio
Este necesară o mai bună selecție

a animatorilor muncii educative
nale

de ȘTEFAN STOIAN
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Eleva Condruță Gavrila, din clasa a IX-a de la Liceul nr. 6 din 
Timișoara, reglînd un agregat destinat autodotării atelierului de 

practică.
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Cluburile și casele de cultură 
înscriu ritmic în programele 
lor activități cu un pregnant 
caracter educativ menite ca 
prin conținutul și forma lor, 
prin problematica abordată să 
contribuie la dezvoltarea spiri
tului revoluționar al tinerei ge
nerații, la formarea convinge
rilor politice pe baza însuși
rii normelor comuniste de con
duită socială și umană.

Casele de cultură și cluburile 
bucureștene ^u depus și depun 
un efort sporit in direcția rea
lizării unor activități de acest 
tip, lucru demonstrat și de pon
derea lor pe agenda de lucru a 
directorilor, metodiștilor și în
drumătorilor culturali. Exami
ned planurile de iftuncă poți 
constau cuprinderea și dozarea 
adecvată a activităților capabile 
să contribuie la educația revo
luționară a tineretului. Progra
me de activități dintre cele 
mai bine alcătuite în spiri
tul cerințelor mai sus a- 
mintite au Ateneul tineretului, 
Casa de cultura a sectorului I, 
Tehnic clubul ș.a.

La lectura planurilor totul a- 
pare corect întocmit si demn de 
o apreciere favorabilă. E lim
pede Insă că nu de planuri de 
dragul planurilor se simte ne
voia, ci de acțiuni concrete, rit
mice, bine, organizate, capti
vante și folositoare, de dezbateri 
care stimulează gîndirea, îmbo
gățesc fondul cunoștințelor poli
tice si cultural-științifice ale ti
nerilor.

Cum se realizează calitativ a- 
ceste activități ? Modalitatea cel 
mai des adoptată este expunerea, 
urmată în unele cazuri de discu
ții. Au loc în casele de cultură, 
în cluburi, precum și în foarte 
multe întreprinderi cicluri de 
expuneri tematice reunite sub 
numele de universitate populară, 
cu un public constant. Unele 
cluburi de tineret (Ecranul, Teh-

nicul) au și cicluri tematice in
dependente de universitatea 
populară. Se mai organizează, 
totodată, fie la locurile de mun
că, fie în instituțiile specializate, 
expuneri însoțite de dialoguri, 
acestea avînd loc ca acțiuni de 
sine stătătoare și complementare 
universității populare, reflectînd 
receptivitatea ce o manifestă 
conducerea respectivului club sau 
casă de cultură față de proble
mele ce prezintă interes la un 
moment dat. Atît prin univer
sitatea populară cît și prin ce
lelalte forme se urmărește a-

cunoaștem legile țării, Tribuna 
discuțiilor interesante, Pagini 
de aur din istoria patriei, Pa
gini din istoria U.T.C. — tra
diții glorioase, Pagini din isto
ria cunoașterii, Zig-Zag pe ma
pamond), LA CASA DE CUL
TURA A SECTORULUI VI 
(Lupta poporului român pentru 
libertate, independență națio
nală și unitate de-a lungul is
toriei, Cadran politic interna
țional, Psihologia și sociologia 
creației tehnice. Originea și evo
luția vieții, Orientare școlară și 
profesională), LA MODERN

SPIRITUL REVOLUȚIONAR —

SPIRITUL CULTURII DE MASĂ
coperirea unei arii tematice 
foarte vaste : ateism științific, 
etică, politică internă și inter
națională, artă, istorie, proble
me economice și juridice. O e- 
chilibrată repartizare a temelor 
din toate aceste domenii pe 
parcursul fiecărei luni și săp- 
tămîni am putut observa în tex
tele tuturor programelor de ac
tivități. La cele mai multe clu
buri și case de cultură ciclurile 
tematice se completează unele 
pe altele, astfel îneît împreună 
acooeră o gamă foarte largă de 
probleme care prin conținutul 
lor de idei sint în măsură să 
contribuie la educarea socialistă 
în spirit revoluționar a publi
cului tînăr, la îmbogățirea cu
noștințelor politice, științifice și 
de cultură generală. Exemplific 
aceasta cu ciclurile ce se des
fășoară LA CLUBUL T-4 (Eco
nomia pe înțelesul tuturor. Să

Ce, cum și cît se scrie în pre
sa noastră despre filmele noas
tre se știe. De obicei o cronică, 
nu prea des declarațiile re
gizorilor cu o zi-două înainte 
de premieră, uneori cîte un ar
ticolaș despre primul tur de 
manivelă la o nouă producție 
(din care nu poate și nu trebuie 
să lipsească ponciful gazetă
resc : „atenție, motor I") și rar 
cite un articol de analiză care 
trece în revistă rezultatele u- 
nui an sau, la fel de rar. un 
interviu în care unul din direc- ’ ' 
torii celor cinci case de film își 
face publice planurile.

Ce, cum și cît se scrie în sin
gura revistă de specialitate, pu
blicația lunară de cultură cine
matografica „Cinema", despre 
filmul românesc ? Știm că re
vista se adresează deopotrivă 
specialiștilor și publicului sau 
mai bine-zis straturilor și cate
goriilor care alcătuiesc acest 
public, lucru care nu este de
sigur ușor pentru că adeseori 
vrind să mulțumești pe toată 
lumea există riscul de a nemul
țumi pe toți.

Nu știm dacă este cazul să 
facem acum acest transfer 
griji — atît cît poate fi el 
de exact — dintr-o 
sau alta de cititori, 
știm că este cazul să 
statăm : filmului românesc 
se acordă în revista de specia
litate un interes de suprafață. 
Afirmația nu trebuie să sur
prindă, există și în publicistică 
un fel de „regie" și unul de 
cascadorie pe marginea adevă
rului sau adevărurilor. atîtea 
cîte există ele, atîtea cît pot fi 
ele reale sau de mimate. Spa
țiul acordat filmului românesc 
în „Cinema" deși este foarte 
mare nu schimbă cu nimic da
tele problemei. Sînt prea multe 
discuții, clnd caritabile, cînd

fals-polemice despre filmele 
noastre și prea puține interven
țiile sigure și la obiect despre 
problemele de fond ale momen
tului cinematografic în care ne 
aflăm.

Nu știu de ce trebuie să se 
discute dacă — spre exemplu — 
„visul este presentimentul, isto
riei" sau dacă „este o viziune 
justițiară ?“, cum se întreba în 
subtitlul său un articol dedicat

calcă cei mai apăsat pe pămin- 
tul realităților noastre). Ii vom 
întreba pe animatori (animatori, 
de la animație, foarte frumos 
substantiv, un substantiv de 
bun augur într-o epocă de de
sen animat nu mai este o afa
cere cu un răfoi și un mod de 
a spune noapte bună, copii ! 
Foarte bine spus animatori). îi 
vom întreba pe scenografi și pe 
monteurl, pe inginerii de su-

Au răspuns deci regizorii. U- 
nul, Aurel Miheles, era preo
cupat de „Trei ipostaze ale iu
birii. Așa cum le-a scris Emi- 
nescu în „Luceafărul", „Stri
goii" și ..Călin....". între timp 
el a realizat ....Săgeata căpita
nului Ion". Nu este, desigur, 
vina revistei „Cinema", dar nu 
înțelegem de ce revista nu a 
dat cazului amploarea necesară, 
de ce nu i-a întrebat în nu-

Filmul românesc
și revista

de

parte 
dar 

conj

filmelor realizate de doi dintre 
cei mai tineri și recent afir
mați regizori, Radu Gabrea și 
Șerban Creangă, cînd la ordinea 
zilei sînt teme ca cele anunțate 
de Titus Popovici, „E timpul 
concretului" (numărul 9/1972), 
Eugen Barbu: „Ne lipsesc pro
fesioniștii" (10/1972) sau mai ve
chiul „S.O.S. comedia", lansat 
de Valentin Silvestru. Iată nu
mai trej articole care puteau 
declanșa autentice dezbateri 
care să înlocuiască timiditățile 
tradiționale și elegante și inte
ligente și ineficient critice ale 
revistei.

Promisiuni uitate
In primul număr din anul 

1972 revista „Cinema" lansa o 
anchetă ce se anunța de un in
teres deosebit i „Ce idei propu
neți cinematografiei noastre ?*. 
Se spunea, atunci, într-un pre
ambul i „Vom întreba «ce idei 
propuneți cinematografiei noas
tre ?* pe operatori, pe docu
mentariști (dintre cineaști ei

net și pe producători, pe com
pozitori și pe critici și, dacă se 
poate, dacă ni se permite, chiar 
și pe directori.

Vom lansa această întrebare 
dincolo de zidurile cetății fil
mului, pentru că visătorii, marii 
visători ai cinematografiei ro
mânești sînt acolo, mai ales 
acolo. Vom întreba «ce idei 
propuneți cinematografiei noas
tre ?* pe spectatori, pentru că 
ei, spectatorii, sînt coautorii fil
melor noastre, suporterii noștri, 
judecătorii noștri, țelul filme
lor noastre, pentru că publicul 
nu este — nu poate fi — doar 
consumatorul. Pentru cinemato
grafia noastră el este rațiunea 
de a fi“. Frumoase vorbe, miș
cătoare chiar, dar ce ne facem 
dacă promisiunea n-a fost ținu
tă ? Ce ne facem dacă revista 
a uitat după două-trei numere 
de ideile care-i preocupă și pe 
care le-ar propune cinemato
grafiei noastre (în afară de cei 
27 de regizori anchetați), pe 0- 
peratori, pe documentariști, pe 
scenariști, pe animatori, pe... ?

mele cititorilor și pentru ei, în 
numele publicului care și pen
tru cinematografia noastră ca 
și pentru unica ei revistă de 
specialitate „el este rațiunea de 
a fi", de ce nu a întrebat și nu 
a aflat, deci, cum este posibilă 
accepția rebutarzilor de profe
sie cînd există atîția alți reali
zatori de notorietate (cazul cel 
mai elocvent, Liviu Ciulei, care 
n-a mai regizat un film din 
1963) sau atîția alți regizori se
cunzi sau asistenți de regie — 
excelent calificați profesional șj 
cu vechime la Buftea — cărora 
nu li se acordă Încrederea me
ritată ?

Nu este aceasta o problemă 
de fond a cinematografiei 
noastre ? Este mai puțin pu
blicistică o asemenea temă de- 
cît capriciile Brigidei Bardot 
căreia i se acordă o pagină din 
revistă pentru că — ah ! — de
clară „Vreau să devin fermie
ră... Numai în mijlocul naturii,

sper să-mi regăsesc echilibrul" ? 
Nu este tentant de aflat cum 
este cu „echilibrul" în cazul 
filmului „Patru sezoane" care 
pe la jumătatea realizării lui 
este dat pe mina lui Iulian 
Mihu pentru a repara ce se mai 
putea repara din ceea ce a gre
șit altcineva ? Nu este tulbură
tor de aflat de ce un cineast de 
talia lui se află într-o asemenea 
postură : să recondiționeze ar
tistic o croială greșită ? De ce 
atunci atîta spațiu tipografic 
cheltuit în van pentru a lămuri 
cititorul de calițățile rafinamen
tului morbid al evazionismului 
senzual din „Anonimul Vene
tian", cînd chestiunile noastre 
arzătoare sint altele. De ce să 
fie excepție cînd normal ar 
trebui să constituie regulă in
tervenția directă a unora din 
realizatorii filmelor noastre cum 
este cazul recentului articol 
semnat de scenaristul Constan
tin Stoiciu ?

Există Asociația cineaștilor 
din R.S.R., ACIN-ul, despre ea 
revista nu a pomenit — în a- 
fară de premiile pe care asocia
ția le decerne anual — nimic 
decît trei „telegrame" în ulti
mul număr despre activitatea 
ei. Cine altcineva are dreptul 
și este dator să o facă ?

Dacă pentru filmul nostru 
„e timpul concretului" cu atît 
mai mult acesta devine și im
perativul singurei noastre re
viste lunare de cultură cinema
tografică, 
lipsesc ; 
devină 
tribuna 
nesc.

CLUB (Tineretul, prezență activă 
în înfăptuirea politicii partidu
lui de 
cialiste 
Cartea 
tineret, _____ _____________
tineretului. Orizont profesional, 
Convorbiri intime). In alte 
locuri, ca de pildă la Universal 
club sau casele de cultură ale 
sectoarelor I și IV, chiar dacă 
aceste cicluri sînt mai puține 
la număr, ele sînt completate 
de activități a căror tematică și 
continuitate se supun la fel de 
bine acelorași cerințe. 
structurate sau nu sub forma 
unor cicluri, scopurile 
tor activități sînt bine precizate.

„In munca cu tineretul, spu
nea Gheorghe Berghea, direc
torul Casei de cultură a secto
rului II, ceea ce numim expu
nere, prelegere, conferință, este 
o modalitate educativă foarte di
ficilă. La noi în sector, neexis- 
tînd un club al tineretului, casa 
de cultură trebuie să preia și 
atribuțiile acestuia. Am obser
vat că tinerii au mai mult spi
rit critic, sînt mai susceptibili, 
e chiar mai greu să-i mulțu
mești. Adeseori „expunerea" 
nu reușește să le capteze aten
ția. Ecoul ei îl constați cel mai 
adesea la sfîrșit, în întrebările 
care se pun, în discuțiile care 
se nasc."

Așadar calitatea, deci succesul 
sau ratarea unei asemenea ac
țiuni. este determinată nu nu
mai de conținutul de idei, ci și 
de forma de prezentare și 
dezbatere a acestora, de modul 
în care cel ce susține expu- 
aerea știe să-i confere un carac
ter concret, combativ, militant, 
în special ciclurile universității 
populare păcătuiesc deseori 
prin prelegeri (se poate citi 
„logosuri" sau „predici") reci, 
teoretice, ținute prea de la ca
tedră. Aceeași neparticipare a

făurire a societății so- 
multilateral dezvoltate, 
social-politică pentru 
Juriștii se adresează

Deci,
aces-

publicului tînăr se poate în- 
tîlni și în cazul unor acțiuni 
care nu poartă titlul de expu
nere ci acela de „dezbatere" sau 
„întîlnire cu..." (juriști, medici, 
maiștri etc.) — și cînd după 
luarea de cuvînt a invitatului 
auditoriul rămâne mut. Discu
țiile prevăzute și așteptate nu 
se declanșează. De aceea se poa
te afirma că factorul esențial 
este personalitatea vorbitorului. 
Am întîlnit nu o dată oameni ce 
au devenit colaboratori perma
nent ai instituțiilor de cultură 
tocmai fiindcă reușind să stabi
lească o comunicare directă cu 
cei ce-i ascultă întrunesc apre
cierea unanimă a unui public 
larg care îi solicită mereu. Este 
cazul expunerilor urmate de 
dezbateri conduse la Casa de 
cultură a sectorului 1 de juris
tul Șerban Stelu sau de un 
grup de tineri redactori ai tele
viziunii. La Casa de cultură a 
sectorului II, trei dintre ciclu-- 
rile universității populare : „Ti
neretul și problemele lumii con
temporane" (conducător Mioara 
Mincu, medic), „Istoria literatu
rii române" (conducător Dan 
Zamfirescu, cercetător științific) 
și „Capodopere aie secolului XX 
în literatura universală", con
dus de Nicolae Balotă, întrunesc 
adeziunea totală a publicului. 
Cel dintîi ciclu se remarcă prin 
dialogurile sincere și aprinse pe 
care le generează, al doilea prin 
profundul patriotism ce îl ema
nă. al treilea prin reliefarea 
înaltului mesaj etic și umanist 
al operelor puse în discuție. De 
aceea este lăudabilă strădania 
cluburilor și caselor de cultură 
de a-și constitui fiecare un co
lectiv stabil de colaboratori, 
specialiști din cele mai diferite 
domenii de activitate, înzestrați 
totodată cu calitatea de a in
tra totdeauna în rezonanță cu 
publicul. ’ Pornindu-se de la
niște experiențe bune de acest 
gen, este recomandabil să se
renunțe la un procedeu destul 
de comod, dar cu rare șanse de 
izbîndă, acela de a solicita 
(nenominal și telefonic) unei in
stituții pentru a conduce o ac
țiune inclusă în plan, trimiterea 
unui specialist în domeniul res
pectiv. In urma unei asemenea 
sclicitări adesea invitatul, ca
dru de o indubitabilă competen
ță profesională, nu reușește 
totuși să se plaseze în sfera de 
interes a tinerilor, întrucît nu 
are experiența unui public ale 
cărui particularități și preferințe 
determinate de vîrstă, profesie, 
nivel de pregătire — îl sînt 
necunoscute. La rîndul său, 
deci, auditoriul e un element a 
cărui componență și ale cărui 
particularități nu trebuiesc ne
glijate în alegerea și adaptarea 
tematicilor.

scriitor tînăr o dimensiune 
radical morală.

Scriitorul, în general, dar 
mai cu deosebire scriitorul 
tînăr nu trebuie să-și traducă 
această formulare prin calea 
de a dobîndi succesul cu 
orice preț.

Cine ' face o asemenea tra
ducere își mută o credință în 
contrariul ei. Cel care își 
pierde astfel cărarea grea și 
morală nu înțelege imediat 
greșeala, dar atunci cînd o 
va face, în speranța că o 
face odată și odată, ei bine, 
atunci va fi prea tirziu. Me
reu ademenitoare, căile suc
cesului sînt pardosite cu ne
numărate concesii, c-oncesii 
față de tine ji conștiința ta 
de scriitor în primul rînd. 
concesii față de oamenii 
cărora li te adresezi, pe care 
cauți sd-i ciștigi de partea ta 
și nu a valorilor pe care ar 
trebui să le reprezinți, con
cesii timpului din afara ori
cărei istorii pe care îl repre
zintă scurta ta viață, e ade
vărat însă că singura, unica, 
atît de irepetabilă.

Si astfel, încă de la înce
putul drumului, tînărul scrii
tor se află pus în fața unei 
opțiuni ce se dovedește a fi 
mereu gravă-

Pentru a da „acel cîntec 
care să întîrzie asupra soar- 
tei, asupra morții și învierii" 
cum spunea Ion Barbu, scrii
torul tînăr dispune în primul 
rînd de șansa pe care i-o a- 
cordă propria conștiință ar
tistică armonizată cu tot cee<$ 
ce reprezintă trecutul, pre
zentul și viitorul nobil al ță
rii și poporului său.

Voind să lase un semn cît 
de mic dar nepieritor el în
vață cu smerenie din seme- 
ția țăranului român prins de 
înserare pe timpul nesfîrșit, 
din tenacitatea muncitorului 
care nu închide ochii pînă nu 
sfîrșește o treabă, din viața 
de martiri a lui Eminescu 
sau Macedonski.

Și astfel, debutantul stîn- 
gaci de altădată devine, gra
ție talentului și muncii, 
ponentul vremii lui.

ELENA NESTOR
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Nu posibilitățile li 
totul este să vrea să 

ceea ce trebuie să fie : 
scrisă a filmului româ-

TUDOR 8TANESCU

Opera Română : LUCIA DI LA- 
MERMOOR — ora 19,30; Teatrul de 
Operetă : MY FAIR LADY — ora 
19,30: Teatrul Național „I. L. Ca- 
raeiale" (Sala Comedia) : UN 
FLUTURE PE LAMPA — ora 20; 
(Sala Studio) : PĂRINȚII TERI
BILI — ora 20: Teatrul „Lucia 
Sturdza Bulandra" (Schitu Mftgu- 
teanu) : A Xn-A NOAPTE — ora 
20; Teatrul „C. I. Nottara" (Sala 
Magheru) : BUNA SEARA DOM
NULE WTLDE — ora 19.30: Teatrul 
Mic : DRAGOSTEA NOASTRĂ — 
ora 19,30; Teatru! Glulești : OMUL 
CARE A VĂZUT MOARTEA - 
ora 19,30: Teatrul „Ton Vasllescu": 
Fn CUMINTE CRISTOFOR — ora 
19,30: Teatrul „C. Tănase" (Sala 
Savoy) : REVISTA ARE CUVIN- 
TUL — ora 19.30; (Sala Victoria) : 
JOS PAL ARIA — ora 19.30; Teatrul 
„Țăndărică- (Sala Victoria) : NI- 
NIGRA ȘI ALIGRU — ora 18;

(Sala Academia) : RAI ȘI NĂTĂ
RĂI — orele 15 și 17: Ansamblul 
Rapsodia Română : PE PLAIURI
LE MIORIȚEI — ora 19,30: Circul 
Globus : ARENA ’73 (Spectacol 
internațional) — ora 19,30: SPEC
TACOL DE SUNET ȘI LUMINA : 
POEZIA FLORILOR la Expo 
Flora — Parcul Herăstrău — orele

JOI, 31 MAI 1973

Matematică. Filozofie și socialism 
științifie. 17.30 Emisiune în limba 
maghiară. 18,30 Telex. 18,35 Publici
tate. 18.40 Univers beethovenian. 
19,20 1001 de seri. 19,30 Telejurnal. 
Cincinalul înainte de termen. 1973 
— an hotărîtor. 20,00 Cîntecul șăp- 
tămînii „Primul loc de pe pă- 
mînt“. 20,05 Omul de lîngă tine. 
20,25 Comici vestiți ai ecranului : 
Charlie Chaplin. 20.50 Tinerii des
pre ei înșiși. Meseria — blazon de 
noblețe al familiei. 21.20 Flori de 
pe Mures. Spectacol muzical-core- 
grafic. 22,10 24 de ore. Din țările 
socialiste. 22.40 Lumea de mîine — 
„Gramatica cifrelor".
PROGRAMUL II

PROGRAMUL I
9,00 Curs de limba franceză. 9,30 

Prietenii lui Așchiuță — emisiune 
pentru preșcolari. „Aventurile iul 
Chlț-Miț“. 10,00 Telex. 10,05 Pu
blicitate. 10,10 Steaua polară — e- 
misiune de orientare școlară și 
profesională. 10,40 Prin muzee și 
expoziții. 11.00 Telecinemateca : 
„Mantaua". 12.10 Tineri interpreți. 
12,50 Teleobiectiv. 13,05 Telejurnal. 
16,00—17,00 Teleșcoală. Biologie.

17,30 Agenda. 17.40 Pagini muzi
cale de mare popularitate. 18.10 
Film serial pentru tineret : ..Tu- 
neluKtimuului". 19.00 Municipalita
tea răspunde bucureșteanului. 19.20 
1001 de seri. 19,30 Telelumal. Cin
cinalul înainte de termen. 1973 — 
an hotărîtor. 20,00 Concertul sim
fonic al la,ureatllor 
și festivalurilor 
„George Enescu". 
artistului amator.

concursurilor 
Internationale 
22.M studioul
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Cu privire la convocarea celei de-a XXVII-a 
sesiuni a Consiliului de Ajutor Economic Reciproc

La 5 iunie a.c., la Praga, vor 
începe lucrările celei de-a 
XXVII-a Sesiuni a Consiliului 
de Ajutor Economic Reciproc.

în conformitate cu înțelege
rea intervenită. Sesiunea se va 
desfășura la nivelul șefilor de 
guverne din țările membre ale Eaxr.

Delegația Repute’.ir.î Socialiste 
România, condjtâ de a-âs-. 
Miron constantinescu. . ;:e^re- 
ședinte al Consiliului de Stat 
care a participat la ceremonia 
lnstalârii noului președinte ai 
Republicii Argentina. s-i înapo
iat. miercuri seara, in Capitală.

La totire. pe aeroportul Oto- 
peni. delegația a fost salutata 
de tovarăși- Gheorghe Stoica, 
Constantin Stâtescu. secretarul 
Consiliului de Stat. Vasile Gli- 
ga. adjunct al ministrului afa
cerilor externe, alte persoane 
c fi claie.

dedicați apropiatei 
a Zilei naționale a

actualitatea
z

Mierouri dimineața, a părăsit 
Capitali delegația parlamentară 
indiană, condusă de dr. G. S. 
Dhillon, președintele Camerei 
Reprezentanților, care, la invi
tația Marii Adunări Naționale, 
a făcut o vizită de prietenie în 
țara noastră.

La plecare, pf aeroportul Oto- 
penl, parlamentarii indieni au 
fost salutați de ștefan Voitec, 
președintele Marii Adunări Na
ționale, Iile Murgulescu, vice
președinte al M.A.N., Dumitru 
Balalia, Alexandru Sencovici, 
Aurel VIjo-li, Gheorghe Vasill- 
chi, președinți de comisii per
manente ale M.A.N.. Roman 
Moldovan, membru al Consiliu
lui dc Stat. Iile Rădulescu. vice
președinte al Comisiei pentru 
politică externă, deputați, alte 
persoane oficiale.

Au fost prezențl V.K. Ahuja, 
ambasadorul Indiei la București, 
și membri ai ambasadei.

MiniaCrti’ 
al Republicii 
n>a. George Macovescu, a pri
mit. miercuri la prinz, pe H. A. 
Anwari. adjunct al ministrului 
informațiilor din Iran, care se 
află in vizită oficială în țara 
noastră la invitația M.A.E.

Cu acest prilej a avut loc o 
convorbire, desfășurată într-o 
atmosferă prietenească, în cursul 
căreia au fost evocate bunele 
relații existente între cele două 
țări, precum și posibilitățile 
dezvoltării in continuare a co
laborării pe multiple planuri 
dintre România și Iran. In acest 
context, a fost abordată pro
blema cooperării în domeniul 
schimbului de informații între 
organele de presă din cele două 
țări.

Au fost de față Vasile Gliga, 
adjunct <al ministrului afaceri
lor externe și Sadegh Sadrieh, 
ambasadorul Iranului la Bucu
rești.

afacerilor externe 
Socialiste RomA-

în zilele de 4—6 iunie vor 
avea loc la București „Zilele 
tehnicii Republicii Democrate 
Germane in Republica Socialis
tă România", prodigioasă ma
nifestare economică și tehnico- 
Itiințifică organizată 
noastră de Camera de 
R. D. Germane.

ln țara 
Comerț a

4 plfcat
Ambasadorul R.F. Germania 

la București. Erwin Wickert, a 
oferit miercuri seara, o recep
ție în onoarea delegației parla
mentare a Republicii Federale 
Germania, condusă de Anne- 
marie Renger, președinta Bun- 
destagulul, care se, află într-o 
vizită în țara noastră.

Au participat Ștefan Voitec, 
președintele Marii Adunări Na
ționale, Maria Groza. Ilie 
Murgulescu, Gheorghe Necuia, 
vicepreședinți ai Marii Adunări 
Naționale, Constantin Stâtescu, 
secretarul Consiliului de Stat, 
miniștri, președinți de comisii 
permanente ale M.A.N. Au luat 
parte, de asemenea, Crlstofor 
Simloneseu, președintele Grupu
lui parlamentar de prietenie 
România-R.F. Gcrjnania. Eduard 
E'senburger, președintele Con
siliului oamenilor muncii de 
naționalitate germană, Vasile 
Gllga, adjunct al ministrului 
afacerilor externe, reprezentanți 
ai unor instituții centrale, oa
meni de știință, artă și cultură, 
șefi al cultelor, ziariști.

Erau prezenți șefi al unor 
misiuni diplomatice acreditați 
în România și alțl membri ai 
corpului diplomatic.

Miercuri dimineața
în Uniunea Sovietică o delega
ție de activiști ai ARLUS con
dusă de tovarășul Amîa Sâce?.- 
nu. președintele Comitetului de 
cultură și educație socialistă a 
Municipiului București, care, la 
invitația Asociației de prietenie 
Sovieto-Române. va face o vi
zită ia această țară.

lAgerpre»)

FOTBAL

Miercuri., dimineața au în
ceput. în Capitală lucrările Se
siunii Comitetului Administrativ 
al Uniunii Internaționale a 
Sindicatelor Minerilor. La se
siune participă reprezentanți ai 
sindicatelor minerilor din R. P. 
Bulgaria, R. S. Cehoslovacă. Ci
pru, Congo. Franța. R. D. Ger
mană, India, Italia, R. P. Po
lonă, România, Uniunea Sovie
tică și R. P. Ungară. precum 
și un reprezentant al Federa
ției Sindicale Mondiale.

Delegația Frontului Popular 
Patriotic din Republica Populară 
Ungară, condusă de Molnar 
Bela, secretar al Consiliului 
Național, care a făcut o vizită 
în țara noastră, la invitația 
Consiliului Național al Frontu
lui Unității Socialiste, a fost 
primită miercuri 30 mai de 
Mihai Gere, membru supleant 
âl Comitetului Executiv, secre
tar al C.C. al P.C.R.. secretar 
al Consiliului Național al Fron
tului Unității Socialiste.

Asociația de prietenie româ- 
no-italiană a organizat, miercuri, 
la Casa de cultură a Institutu
lui român, pentru relațiile cul
turale cu străinătatea, prima 
sa acțiune publică s o seară

De ziuâ lor

Foto: C. CIOBOATĂ

ale lumii, nu 
binefacerile 

cei aproape 
copii și ado- 
trâiesc astăzi

I
E

I
Ziua de 1 iunie este 

teptată, in fiecare an. 
multă nerăbdare de 
mai tinere vlăstare ale 
menirii, dar nu numai 
ele, ci și de adulți, care se 
regăsesc pe ei, cei de ieri, 
de alaltăieri, de ani și zeci 
de ani, în joaca zburdalni
că, rîsul zglobiu, naivitatea 
curată, îndrăzneala visului, 
gingășia sufletului de copil. 
Mulți ne reamintim cu plă
cere de acea minunată- „vfr- 
stă de aur- a copilăriei, de 
acea etapă a dezvoltării o- 
muluf ca individ, în care 
acesta începe sâ cunoască si 
că iubească pâmîntul pe 
care s-a născut, sâ făureas
că visuri, sâ se pregătească 
pentru realizarea lor.

Contemporani ai viitoru
lui, copii! de astăzi sfat tn-

conjurați de societate cu in
finită căldură, cu seriozita
te $i răspundere, ajutați să 
se dezvolte și să se forme
ze pentru ziua de miine a 
patriei, pentru viitorul ei 
comunist. în nenumărate 
prilejuri, conducerea parti
dului, tovarășul Nicolae 
Ceaușeacu personal, au reli
efat dragostea părintească 
și preocuparea constantă a 
societății noastre față de 
cei ce vor păși Încă tineri 
In mileniul al treilea, față 
de cei ce vor continua stră
daniile părinților și fraților 
lor mai mari de a situa Ro
mânia printre țările avansa
te ale lumit

La ultima Conferință Na
ționala a Organizației Pio
nierilor. tova râsul Nicolae 
Cea ușeseu «punea : „Intrea-

ga politică promovată de 
partid și guvern pentru a 
asigura un trai material 
mâi bun copiilor, tineretu
lui, pentru a dezvolta și 
perfecționa posibilitățile de 
instrucție publică, oglindește 
grija neslăbită, primordială 
a Statului nostru socialist 
pentru creșterea unei 
generații puternice, v 
roase, sănătoase din punct 
de vedere fiîic și spiritual. 
Aceasta este expresia înal
tei răspunderi cu care par
tidul comunist acționează 
pentru a asigura insusi vii
torul națiunii noastre socia
liste, dezvoltarea ei ascen
dentă prin urmași in stare 
ș-o ridice pe culmile lumi
noase ale comunismului".

Acestui înalt ței ii sint 
consacrate toate eforturile 
progresului, ampla operă de 
educație comunistă. Culti- 
vînd in conștiința copiilor 
valorile morale ale orându
irii noastre, spiritul muncii 
și al echității socialiste, pa
triotismul st internaționalis
mul socialist, părinții, 
școala, organizațiile de pi
onieri și U.T.C., societatea 
în ansamblul ei, fac cea mai 
trainică, cea mai rentabilă 
investiție, ale c^rei roade 
vor apare în anii maturită
ții.

Copiii din patria roaatră, 
născuți și educați sub fe
cunda și ge-.eroaaa zodie a 
•ocialiamuîui. urmâreac cu 
▼iu intere» vLașa f.rere’.or

vlăstare din alte țări, spri
jinind activ pe cei care, in 
diferite colțdri ’ '
se bucură de 
copilăriei. Din 
un miliard de 
lescenți, care _____ ____
pe glob, 3/4 suferă de foa
me. de boală, de' ignoranță. 
Milioane de copii lucrează 
încă de la vîrsta de 12 an!.

Partfclplnd la constituirea 
„Fondului de solidaritate și 
sprijinire a mișcărilor de e- 
liberare națională a țărilor 
în curs de dezvoltare", ca 
și a Fondului Națiunilor 
nlte pentru Copii (UNICEF), 
cei mai tineri cetățeni ai
patriei noastre, alături de
întregul popor, animați de
un măreț elan de solidarita
te. acordă Importante aju
toare copiilor de pretutin
deni, care suferă de subnu
triție, de boală sau de ig
noranță. Recenta reuniune 
a Comitetelor europene pen
tru UNICEF, ținută la Ha
ga, a relevat necesitatea in
tensificării acestor ajutoa
re, in special pentru copiii 
din Africa și Asia.

Societatea românească de 
astăzi. înscrisă in plin efort 
de construire a unui viitor 
luminos pentru întregul po
por, se apleacă cu duioșie, 
neprețuită dragoste și În
credere față de schimbul ei 
de miine. «prijinlndu-1 să-și 
realizeze visurile înaripate.

MIHAIL STOICA
W////////////////////J

| U. T. C. TELEX-U. T. C. TELEX,.. |

Zi festivă pentru ucenicii tipografi 
de Ia C.P.C.S. (secfia gazete)

Foto; GH. CVCU

Comitetul U.T.C. al Combinatului poligrafic „Casa Scînteii" a 
organizat ieri, sub lozinca „Să trăim și să muncirii în chig' co
munist" un concurs profesional cu tema „Cine știe meserie cîș- 
tigă“. Tinerii pdrticipanți care au luat parte intr-un mare număr 
s-au pregătit cu multă rîvnă. Dovadă a fost lupta strinsă intre 
echipele participante. Frumusețea acestui concurs a plăcut tutu
ror participanților care au aplaudat răspunsurile exacte și forma 
de exprimare bună a ucenicilor. Calitatea, viteza de culegere a 
rindurilor de ziat, asamblarea unei pagini cit mai artistic, pre
cum și intervențiile rapide ale mecanicilor la depanarea unor 
defecte, au fost subiecte dificile, dar rezolvate satisfăcător de 
tinerii participanți.

Ciștigători sint tinerii uteciști: Raitea Adrian, Leonida Ma
rian, Blebea Gabriel, de la paginație-linotip, și Sora Ion, mecanic. 
Echipelor cîștigătoare li s-au inminat premii in obiecte din partea 
Comitetului U.T.C.

| ȚMHMȘ

GABRIEL FLOREA

Ieri, in ..Cupa Românier

SURPRIZE

sar.

DE PROPORȚII
• Divizionarele A : Dinamo, C.F.R. ,Cluj și U.T.A. — elimi

nate ’
Unsprezece divizionare A, 3 din categoria sec-ndă și 2 din 

divizia C s-au intilnit. ieri, pe terenuri neutre. In optiniSe - 
finală aie Cupei României, competiție care începe să capete m 
rost, un sens, in activizate* eoopetițlopalA4^emă și d _
un intere» din ce în ce mai mare fn rincRprite fubttadiar fetba-zz 
lului. Din competiție — acesta ar f! îr.câ un fapt rzai * 
— lipsește Univ. Craiova, actualul lider, pretendentă La 
eliminată de Metalul București și nu perz’ru prima dacă.

• BUCUREȘTI : Pe stadionul D.r.arr.: s-au Ir.tfici: ec .peLe 
F.C. Constanța și F.C. Argeș. Medul a fost de rn nivel destul 
de bun și foarte echilibrau Spre final, în ultimul sfert de oră, 
argeșenii, cu mai multă șansă, deschid scorul prin Radu, ca 
Troi să-’, majoreze Ia 2—0, iar Car aman în mln. 89 să reducă 
din handicap. Scor final 2—1 (0—0).

a GALATI t S.C. Bacău - Rapid : 2—1 (1—0). Așadar dețină
torii trofeului, elevii lui Maori, au capotat într-o fazâ a com
petiției cum nu prea s-a Intimpiat In istoria participării Rapidu
lui la Cupa României.

• PLOIEȘTI î Constructorul Galați — Dinamo București 1—0 
(0—0). Se putea sa treacă o etapă a „Cupei" fără o surpriză de 
proporții ? Divizionara C, Constructorul Galați, a învin» ia 
limită echipa cu cel mai mulți internaționali, favorită a acestei 
competiții, mai ales după ce șansele titlului surld craiovenilor. 
Senzațională performanță ’ Inexplicabilă comportare din partea 
jucătorilor Iri Nelu Nunweiller ! ? Să se joace un fotbal așa de 
bun. sâ existe echipe atît de valoroase In eșalonul al treilea al 
«occerului nostru ? Ori să fie vorba de altceva, de pildă, de o 
desconsiderare a competiției. Pentru că după ce i-am văzut pe 
dlnamovistl în meciul cu Rapid, nu mai știm ce să credem...

• HUNEDOARA : Chimia Rm. Vîlcea — C.F.R. Cîuj : 1—0.
O echipă din prima divizie, pierde la o echipă mediocră din 
divizia B. Greu de pus un diagnostic precis asupra comportării 
șl amh*ț:i!or feroviarilor. ■

• BRAȘOV : „U“ Cluj — Sportul studențesc : 5—4 (1—1). Un 
meci unde nu s-a putut decide echipa care să joace In ..sferturi" 
nici după prelungiri, ci numai după executarea loviturilor de la 
11 m.

• BUZĂU : Petrolul — F. C. Galați 2—1 (2—0).
• SÎBÎU : Steaua — Știința Petroșani 4—1 (3—0).
• DROBETA TR. SEVERIN : Metalul București — U.T.A. I

1—1 (după prelungiri).
Echipele subliniate s-au calificat pentru sferturile, de finali 

ale competiției C. V.

SPORT • SPORT • SPORT

Tot suubătâ si duslsfcft pe 
stadionul Tineretului, s-a <L*- 
putat faza pe Capitală a Pen
tatlonului atletic școlar. La care 
aii participai cite 6 echipe de 
băieți și de fete. In Întrecerea 
băieților foarte bine s-a prezen
tat echfoa Liceului 39 (oregiîi- 
tâ de croL Radu VoicUohn. 
care a ocupat locul L urmată 
de echipele Liceului 36 și Gro
pului școlar profesional .^3 Au
gust**. Formația cistigâtoare 
(din rfndurile căreia notăm per-

AJAX - A C1ȘT1GAT WCCL* 
RENTAU A TREIA OARA

• Aseară, la Belgrad, s-a 
desfășurat finala „C.C.E.“. 
După un meci, mai puțin 
spectaculos, dar aprig dis
putat. fotbaliștii de la Ajax 
Amsterdam, antrenați 
românul Ștefan Covaci, 
ciștigat cu un rezultat

de 
au 

_ ____ ___ ___ _______  la 
limită. 1—0, prin golul mar
cat de Rep în minutul 5.

• Cuplul Uie Năstase 
(România)—Jimmy Connors 
(S.U.A.) s-a calificat In 
semifinalele probei de dublu 
bărbați <jin cadrul campioni-

FINALA PENTATLONULUI 
ȘCOLARATLETIC

frrmantele individuale ale ele- 
ruor C. Drâfănițâ 2 :054 pe 
Mf a. B Bedrosiar 6.79 m. la 
'.amenroe.- S. Vlad 1^3 m. la 
fâigi-ne G. Câ-in K» m. la 
grrucase) va oarticipa la fi'ala 
pe țară. b Întrecerea feminină, 
prtoe.e trei Iorari au fc« o- 
cucate de erh^eie Licealul 33, 
Lxtuîui JL Neculce- s Grupu
lui școlar profesional 23 Au- 
X-^V. Formația de fete a Li
ceal» 39 a fost descalificată.

în urrr-a cmc:cgării ș; centra
lizării rezultatelor obținute la 
etapa județeană și pe munici
pali București — se știe, regu
lamentul prevede participarea 
La taxa finală pe țară doar a 8 
echipe de fete și 8 de băieți, 
care se clasează in ordine, pO- 
trfvtt punctajului acumulat — 
au câștigat dreptul de a parti- 
rfpa la Întrecerile finale de la 
Galați (sîmbătă 2 șl duminică

teior internaționale de tenis 
ale Franței, competiție care 
se desfășoară în aceste zile 
pe terenurile de la Roland 
Garros în „sferturi- Iile

MERIDIAN
Năstase și Jimmy Connors 
au Învins cu 6—4. 7—6 pere
chea americană Brian Gott
fried—Dick Stockton.

• In mai multe orașe din 
Italia încep astăzi meciurile 
turneului internațional de

3 iunie a.c.) următoarele echipe 
reprezentative de școli:

FETE : I. Liceul nr. 2 Oradea 
(județul Bihor) — campioana 
de anul trecut. 2. Liceul „Va- 
•ile Atecsandri** Bacău. 3. Li
ceul nr. 2 Roman (Neamț). 4. 
Liceul din comuna Movila Mi- 
resii (Brăila). 5. Liceul nr. 15 
Cluj (Cluj). 6. Liceul „Zinca 
Gdescu" Pitești (Argeș). 7. Li
ceu] nr. 8 Iași. 8. Liceul peda
gogic Suceava. BÂIF.TI : 1. Li
ceul „Gb. Barițiu" Cluj, 2. Li
ceul nr. 1 Timișoara (Timiș), 

• 3. Liceul industrial de petrol 
Cimpina (Prahova). 4. Liceul 
nr. 8 Iași. 5. Liceul nr. 39 Bucu
rești. 6. Liceul „Dinicu Golescu" 
Pitești (Argeș), 7. Liceul „Fra
ții Buzești" Craiova (Dolj), 8. 
Liceul nr. 4 Oradea (Bihor).

La întrecerile finale, mai par
ticipă ca invitate și echipele 
campioane aie județului Galați.

fotbal pentru juniori — 
U.E.F.A.. la care participă 
selecționatele a 16 țâri, prin
tre care și România. Turneul 
se va încheia la 10 iunie. 
La competiție este prezentă 
și echipa Angliei, deținătoa
rea trofeului. Drecum și alte 
formații considerate favorite, 
ca Spania. Ungaria. Iugosla
via și Franța. Cele 16 echipe 
au foet repartizte in 4 gru
pe. Selecțtonta României 
face parte din grupa A și va 
juca alături de echipele Ita
liei, R. F. Germania și Nor
vegiei.

Zilele cărfii 
pentru copii

De la 1 și pinâ la 20 iunie se 
desfășoară „Zilele cărții pentru 
copii — manifestare tradiționa
lă organizată de Editura Ion 
Creangă in colaborare cu Cen
trala cărții și Consiliul Națio
nal al Organizației Pionierilor.

Ajunsă Ia a IV-a ediție, â- 
ceastâ adevărata sărbătoare a 
cărții pentru copii prilejuiește 
numeroase manifestări. In di
verse colțuri ale țârii, micii ci_- 
titori se vor întîlni cu scriitori 
îndrăgiți și redactori^ ai Editu
rii Ion Creangă, cu care vor 
face un rodnic schimb de opi
nii.La școli, librării, case ale 
pionierilor, biblioteci vor fi or
ganizate șezători literare, sim
pozioane, mese rotun-de, seri de 
întrebări și răspunsuri, zile ale 
autografelor.

Copiii din aproape 30 de ju
dețe vor încerca să afle cite 
ceva din tainele scrisului unor 
autori ca Mircea Sîntimbreanu, 
Șerban Nedelcu. Tiberiu Utan, 
Ion Grecea, Rusalin Mureșanu, 
Pop Slmion, Ilie Tânăsache, 
Vasile Mănuceanu, Mircea Mi- 
cu, Viorica Rogoz, Eugen Jia- 
nu, Stelian Filip, Vîniciu Ga- 
fița, Corneliu Buzinschi ș.a.

Editura Ion Creangă va pre
găti împreună cu teatrele „Ion 
Creangă*4, „Țăndărică*4 și stu
dioul Animafilm spectacole spe
ciale pentru copii, prefațate de 
autori contemporani. La sediul 
editurii vor avea loc două dez
bateri despre cartea școlară și 
ilustrarea lucrărilor pentru co
pii.

La biblioteca pentru copii „ion 
Creangă*4 se va desfășura o sea
ră de autografe cu participarea 
scriitorilor Tiberiu Utan, Ion 
Grecea, Lucia Olteanu, Eugen 
Jianu, N. Rădulescu Lemnaru.

RADU LEVARDA

GLARE AUTOMATA" (voi. 
I—II) a apărut in Editura Teh
nică (colecția radio și televizi
une 109). Lucrarea este destina
tă tehnicienilor și muncitorilor 
care se ocupă cu realizarea, u- 
tilizarea și repararea aparaturii 
electronice ; ea este utilă, de 
asemenea și radioamatorilor.

• Prof. dr. Ioan Vinți sem
nează in Editura „Dacia" lucra
rea „ADOLESCENTUL DE 
AZI, FAMILIA DE MIINE", 
care se adresează tinerilor — și 
constituie un ghid deosebit de 
util pentru părinți și viitori 
părinți.

HL.

| EDITOlHALg]

• „222 SCHEME SIMPLE DE 
RADIOTEHNICA, ELECTRO
NICA industriala ȘI RE-

• Astăzi, la orele 20, în sala 
Ateneului Român, orchestra de 
cameră a Conservatorului „Ci- 
prian Porumbescu*4 (dirijor Paul 
Staicu) șl Corul „Madrigal44 (di
rijor artistul emerit Marin 
Constantin) prezintă un concert 
festiv dedicat cadrelor și stu
denților din Centrul universitar 
București. în program : Corelli, 
Bach, Des Wert. Monteverdi, 
Vecchi, Paul Constantinescu, 
C. Arvinte, Al. Pașcânu etc.

• Actori ai teatrelor repre
zentative din țara se întllnesc, 
începînd de la orele 18,00 în 
sala Casei de cultură din Bacău 
la Gala recitalurilor dramatice.

• Universâl-ClubuJ bucureș- 
tean dedică copiilor din sectorul 
3 un spectacol muzical-coregra- 
fic, în prezentarea artiștilor 
amatori, elâvi al Școlii genera
le 94.

• Institutul de științe și cer
cetări transporturi din cadrul 
Ministerului Transporturilor și 
Telecomunicațiilor organizează 
astăzi și miine o sesiune de 
comunicări cu tema : Cerceta
rea științifică și dezvoltarea 
tehnologică — factor activ in 
modernizarea și creșterea efici
enței transporturilor". Vor fi 
relevate realizări și preocupări 
în domeniile : material rulant 
de căi ferate ; sisteme rutiere, 
transporturi combinate; ergo
nomie, psiho-fiziologia și medi
cina în transporturi.
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(VI)

...Au mai rămas de disputat trei partide, dar ele vor constitui 
un adevărat calvar pentru noi, sînt sigur. Contractul e9te însă 
clar : el prevede ca jocurile să se desfășoare in patru zile, în 
localități situate la distanțe de 300—500 km. Ne aflăm ca după 
un maraton extenuant, cind trebuie să strîngem din dinți și, cu 
ultimele puteri, să atingem linia de sosire... Băieții au devenit 
irascibili, atmosfera e tot mai încărcată și un singur chibrit 
aprins ar dezlănțui 0 explozie în acest butoi de pulbere. Eu și 
cu Onisie uzăm de toate mijloacele, dar mai ales de cele ale 
persuasiunii, ca să readucem liniștea sufletească in lot. Bietul 
dr. Șerban Florian, ocupat pînă peste cap cu accidentările lui 
Mocânu, Pîrcălab, Adamache, Ion Ionescu, Măndoiu — asta 
numai ca să le enumăr pe cele mal grave — se plînge exasperat 
seara cind vine frînt la culcare t

— Nu mai îmi văd capul de atltea tratamente... Parcă s-au 

vorbit între ei. să nu-mi lase măcar o clipă liberă ca să văd 
și eu ceva din Brazilia asta I

Ajungem La Campina Grande pe la prinz, iar seara intrăm pe 
stadior. pentru a susține Intllnirea cu F.C. Treze. Un brîu de 
munți Înconjoară orașul, ase câ de astă dată băieții sint mai 
veseli și nu »e mai piing de căldură. Aceasta e seara lui Mo- 
canu ! După accidentarea de la Copacabana intră, în sfîrșit, și 
el în teren alături de ceilalți : Coman, Ivâncescu, Barbu. Mân- 
doiu, Ghergheli. Dincuță, Pîrcălab. Sasu, Oblemenco, Dumitriu, 
Kallo e pe tușă... îsi ispășește păcatele pentru <5ele trei ocazii 
mari cit roata carului, ratate la Recife. Dar, iată și surpriza... 
surprizelor. In echipa F.C. Treze, descoperim chipul zîmbitor 
al celebrului Garrincha, adus special ca sâ joace împotriva 
noastră, pentru suma de 500 de dolari. îl dau în grija lui 
Mocanu și știu că ploieșteanul »e va ține ca scaiul de el. Cîști- 
găm cu 2—1 prin șuturile teribile ale tunarului craiovean Oble
menco. iar gazdele reduc din handicap, transformed un penalty. 
25 000 de spectatori ne aplaudă la sfîrșitul jocului iar Garrincha, 
sportiv, vine la vestiare ca sâ ne felicite și să acorde autografe. 
E miezul napțll și ne glndlm cu groază câ miine In zori ne 
așteaptă o altă ..cavalcadă" de 330 kilometri, prin arșiță, pînă 
lâ Natal. în nordul Braziliei, viitoarea etapă a turneului... Ajun
gem la ora prtazului și sintem găzduiți la un confortabil club- 
botel, situat la marginea oceanului.

Adversarul n06tru este F.C.-A.B.C., situat pe locul secund în 
campionatul statului Rio Grande do Norte. La lumina reflec
toarelor. începem partida la ora 22, în următoarea așezare : 
Adamache — Ivâncescu, Măndoiu, Dan Coe. Mocanu — Dumi
triu, Grozea — Lucescu, Sasu, Ionescu, Kallo. La pauză, Măn
doiu, accidentat, va fi înlocuit cu Barbu. Avem în față o echipă 
redutabilă cu o valoroasă prestație tehnică în teren, dar ideea 
noastră de joc care prinde viață tot mai mult, decide în cele 
din urmă victoria... Linia de atac — în vervă deosebită — își 
face datoria pe devlin, mareînd patru goluri, iar gazdele înscriu 
o singură dată... Răsuflăm ușurați cu toții. N-a mai rămas de 
bifat în agendă decit o singură partidă : aceea de la Belem 
Oare vom încheia turneul cu o victorie ? Vom vedea... la fața 
locului.

...Jocul se încheie la miezul nopții. Plecăm la hotel, cinăm, 
iar la ora unu «e dă stingerea. Toate luminile se sting la feres
trele noastre... Un singur client în piscina din curtea hotelului... 
Dan Coe care caută sâ se refrișeze cît mai mult... E la capătul 
rezistenței psihice... Poate baia aceasta rece de la miezul nopții 
îl va mai calma puțin... La ora 7, în zori, decolăm spre Recife. 
Aloi ne odihnim pinâ seara cînd 2burăm din nou, spre Belem, 
oraș de 400 000 de locuitori, plasat pe malurile fluviului Bahia 
do Goajara, la numai 15 kilometri de Ecuator... După trei ore 

de zbor, aproape de miezul nopții, aterizăm pe aeroportul din 
Belem. O căldură sufocantă ne ia în primire in momentul cînd 
descindem din aeronavă. Oare, miine, cum va fi ? Răspunsul 
îl «aflăm încă din zori, cînd cerul își deschide zăgazurile și 
prăvălește asupra orașului torentele unei ploi cum numai la 
Ecuator poți întîlni... Dar deși sute de mii de tone lichide bom
bardează orașul, căldura apăsătoare tot mai dăinuie...

...Afiînd că echipa locală Paisandu este destul de puternică 
(cedase de curînd, greu, în fața celebrei formații Penarol) luăm 
hotărîrea, mai ales avînd în vedere că ne jucăm ultima carte 
din acest îndelungat și istovitor turneu, să aruncăm pe piasă 
toate „atu“-urile : Adamache — Ivâncescu. Barbu, Dan Coe, 
Mocanu — Ghergheli, Dincuță — Pîrcălab, ’Grozea, Ionescu și 
Oblemenco. (După pauză, vom mai apela și la forțe proaspete : 
Dumitriu, Sasu și Kallo).

Aș fi ținut foarte mult sâ terminăm victorioși ultima partidă, 
cred câ aceasta era și dorința vie a jucătorilor, dar în teren, 
după primele schimburi de mingi mi-am dat seama că numai 
un miracol ne-ar mai salva. Oboseala acumulată de-a lungul 
acestui turneu, agățase parcă pietre de moară de picioarele 
tuturor... Băieții se mișcau greu de tot în teren, „înotau" mai 
mult și nu exagerez cîtuși de puțin cînd afirm că fără acea 
ploaie care asediase orașul aproape toată ziua, eshipa n-ar . fi 
putut termina în picioare acest ultim joc. Toți erau la capătul 
puterilor, vlăguiți ca niște lfimîi stoarse și numai eforturile 
superbe ale lui Barbu în apărare și Pîrcălab’ și Ionescu, în atac, 
au reușit în cele din urmă să păstreze echilibrul în teren. Am 
fost învinși cu 1—0, am ratat și noi cîteva ocazii, dar în repriza a 
doua ne-am apărat cu,,ghiarele și dinții" pentru a împiedica 
majorarea scorului. La ieșirea din teren, în vestiare, mulți din
tre băieți, la capătul puterilor, s-au prăbușit pe bănci, respirînd 
cu mare greutate, de parcă ar fi ieșit dlntr-o etuvă...

Regretăm mult lipsa unui aparat de filmat... Numai așa am 
putea prezenta oglinda fidelă a echipei noastre după aceste 
întîlniri pe o caniculă care te sleiește pur și simplu... Poa-te 
numai așa gazetarii care caută nod în papură acestui turneu 
și-ar da seama de adevărul-adevărat, convingîndu-se că nu 
vorbim de „căldură*4 numai așa de florile mărului...

Am pornit spre Rio de Janeiro a doua zi și aici am mai zăbo
vit o vreme... De la ambasadă am aflat vești din țară — la noi 
acasă ningea și temperatura scăzuse la minus 10 grade. Vestea 
apropiatei plecări a fost primită cu nestăvilită bucurie de toți. 
Nu ne venea să credem că acest’veritabil maraton fotbalistic s-a 
sfîrșit... Uitasem intr-un minut de toate dificultățile turneului, 
de oboseală $1 mal ales de arșița care ne torturase atîta vreme... 
Ne anima, acum, numai gîndul reîntoarcerii... Pămîntul ardea 
»ub picioarele noastre. Doream să fim cît mai repede acasă... 

Sîmbătă 17 februarie, am decolat, în sfîrșit, spre Paris, apoi am 
pornit spre Viena, iar de aici, cu o altă cursă, luam drumul 
Bucureștiului... Iar marți, 20 februarie, băieții dădeau buzna 
ca la un semnal, spre ferestrele avionului. Sub noi, jos, la sute 
de metri, se zăreau luminile orașului nostru drag... Iar de unde
va, dintre fotoliile avionului, acompaniat de zumzetul motoare
lor, răzbea un glas melodios, parafrazînd un vechi cîntec :

— Bade-al neichii București, mi-e dor de tine...
★

Ce-am reținut din turneul la Antipozi : deplasarea a fost 
extrem de lungă și foarte obositoare pentru toți. Schimbarea 
de climă, de fus orar, a influențat negâtiv starea psihică a ju
cătorilor. Eșalonarea jocurilor, uneori la intervale prea mari 
(17 zile) alteori la intervale minime (de o zi) a avut influențe 

•negative asupra comportării și randamentului. Am intilnit echipe 
destul de puternice, cu cite doi-trei fotbaliști de clasă interna
țională. S-au rodat o serie de jucători tineri (Grozea, Oblemenco, 
Deleanu, Măndoiu, Dincuță etc.). Turneul a constituit, pentru 
noi,, o școală, un schimb rodnic de experiență cu cel mai apre
ciat fotbal din lume. El ne-a ajutat să formăm scheletul de 
bază al echipei viitoare. A încolțit o idee de joc, pe care am 
început s-o sedimentăm. Jucătorii au înregistrat progrese în
semnate în stăpînirea mijloacelor tehnice noi. generate de 
școala braziliană. Ei au reușit, în cele din urmă, să-și alunge 
complexul psihologic, inhibarea eu care abordau jocul la înce
put.,. Pentru mine, ca antrenor, acest turneu s-a dovedit de 
un real sprijin, ajutîndu-mă să-mi cristalizez convingeri și idei 
care să contribuie la construirea, pregătirea și conducerea na
ționalei în viitor.

...Bilanțul turneului înregistrează : 13 jocuri, din care 6 vic
torii, 3 rezultate de egalitate și 4 înfrîngeri. Golaveraj : 30 de 
goluri marcate — 23 primite. (Comportarea portarilor foarte 
slabă : s-au primit multe goluri parabile).

P.S, ... Șl totuși, acest turneu — la care n-a participat nici un 
gazetar sportiv — a fost foarte contestat de majoritatea articole
lor din presă, S-a scris despre el că „a fost un concediu plăcut 
în străinătate", că „am intilnit ech’pe de care n-auzise nimeni", 
că „am circulat la voia întîmplării" și așa mai departe. Pentru 
mine personal a rămas un mare mister cum se puteau emite 
astfel de verdicte cind nimeni n-a fost la fața locului, ca să 
vadă situația exactă... Este drept că au existat cîteva departajări 
față de datele fixate inițial pentru susținerea jocurilor. Dar nu 
noi eram vinovați de aceste lucruri, ci organizatorii. Iar amî- 
narea partidelor cu trei sau patru zile lovea tot în noi, dînd 
peste cap programul de pregătire și scoțîndu-ne din ritm... Dar 
cum și cui să explici toate aceste lucruri ?
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Reuniunea de la Helsinki PHENIAN
PREMIERUL

O noua ședința de lucru 
sub președinția 

reprezentantului României

AUSTRALIAN

HELSINKI 30 — Trimisul spe
cial, D. Ținu transmite: Mi
ercuri, grupul de redactare în
sărcinat cu elaborarea documen
tului privind urmările instituțio-

„Pentru convocarea
neîntirziată
a conferinței 
europene"

INVITAT
SĂ VIZITEZE

ROMANIA

deTn cadrul ur.ei conferințe 
presă organizate ia Viena. ur.de 
se află într-o vizită oficială, 
șeful Departamentului politie fe
deral al Elveției, Pierre Graber, 
s-a declarat pentru convocarea 
neîntârziată a conferinței euro
pene de cooperare și secur.ute. 
„Conferința general-europeanâ 
trebuie să se încheie cu rezulta
te pozitive- — a subliniat șeful 
diplomației elvețiene. El a pre
cizat că discuțiile pe care le-a 
avut cu omologul sâu austriae. 
Rudolf Kirchschlaeger. s-au re
ferit la unele probleme inter
naționale de actualitate și. în
deosebi, la convocarea conferin
ței europene.

• CONGRESMANUL AMERI
CAN BENJAMIN ROSENTHAL, 
președinte al Subcomitetului 
pentru Europa al 
Reprezentanților, a 
tat u-n proiect de 
ție în care se 
pentru reducerea __
dislocate de S.U.A. pe continen
tul european. El a relevat că o 
astfel de măsură ar avea efec
te favorabile asupra consultări
lor preliminare privind reduce
rea trupelor și armamentelor în 
Europa centrală, care se desfă
șoară la Viena.

Camerei 
prezen- 
rezolu- 

pronunță 
trupelor

Opțiunile
Africii

Ioc,Dezbaterile care au avut 
timp de cinci zile, la Addis- 
Abeba, cu participarea a nume
roși șefi de state africani, au 
relevat mutațiile care s-au pro
dus pe acest continent, profun
zimea prefacerilor pe care Afri
ca le-a cunoscut. Participanții 
s-au pronunțat pentru unitatea 
țărilor Africii, ca o condiție e- 
sențială a succesului în lupta 
pentru deplina eliberare a con
tinentului, pentru dezvoltarea sa 
economică independentă, pre
cum și pentru promovarea unor 
relații de cooperare, in interes 
reciproc, între statele africane. 
Adoptarea celor două declarații 
principale — politică și econo
mică — exprimă hotărîrea sta
telor africane, membre ale Or
ganizației Unității Africane, de 
a-și conjuga eforturile, de a ri
dica pe o treaptă superioară co
laborarea lor.

Pentru prima oară în cei zece 
ani de activitate ai O.U.A., re
zoluțiile asupra problemelor po
litice au fost examinate în prea
labil și redactate în colaborare 
cu reprezentanții mișcărilor de 
eliberare de pe continent. A- 
ceasta reflectă, așa cum subli
nia șeful statului nigerian, 
kubu Gowan, președintele

Ya- 
ac-

ocu- 
cul- 
asu- 
refe-

nale ale conferinței pentru secu
ritate și cooperare în Europa s-a 
întrunit într-o nouă ședință de 
lucru, sub președinția reprezen
tantului României, ambasadorul 
Valentin Lipatti, care este coor
donator al acestui grup.

Grupul de lucru care se 
pă de aspectele cooperării 
turale' a ajuns la un acord 
pra principalelor prevederi
ritoare la dezvoltarea cooperă
rii și a schimburilor în domeniul 
educației- In atenția participan- 
ților la consultări an stat, de a- 
semenea, problemele cooperării 
ecoDoance F- tehnăco-ftențifice, 
eforturile fcnd inocenta ate spre 
definitivarea docxnnezteaor ceres- 
punzătoare.

Grupul pentru procedară a râ- 
cut un sehrsb de păreri eu pri- 

confer-zți.

oe p

La 30 mai 1973, ambasado
rul României în Australia, 
Nicolae Finanțu. a fost pri
mit de primul ministru al 
Australiei, Edward Gough 
Whitlam. Cu această ocazie, 
a avut loc o convorbire cor
dială privind perspectivele 
de dezvoltare a relațiilor 
prietenești dintre cele două 
țări

Ambasadorul român a 
transmis primului ministru 
al Australiei, E. G. Whitlam. 
din oartea președintelui 

• Consiliului de Miniștri al 
Republicii Socialiste Româ
nia. Ion Gbeorghe Maurer, 
invitația de a face o vizită 
trieră în România. In vita- 
| I ■ |H| pnepu i t. r'ă- 
cere.

Demonstrotie b Ren •cri rwpot~»o rosetar d»
pescuit britc- ce - cx« o’e s z-dei.

evenimente prezentate

de comentatorii noștri

tației conferințe, „hotârires sta
telor membre ale O.U.A. de 
a-și intensifica sprijinul moral 
și material acordat luptei pen
tru obținerea deplinei indepen
dențe politice a continentului a- 
frican" (FRANCE PRESSE) 
Participanții Ia reuniunea de la 
Addis Abeba au condamnat cu 
fermitate colonialismul portu
ghez și politica de discriminare 
rasială practicată de regimurile 
minoritare din Republica Sud- 
Africană și Rhodesia și au ex
primat satisfacția lor față de 
succesele dobîndite de forțele 
patriotice ce luptă in Angola. 
Mozambic, Guineea-Bissau și 
Insulele Capului Verde, față de 
intensificarea luptei duse de 
Organizația poporului din Afri
ca de sud-vest (Namibia). Mem
brii O.U.A. s-au angajat să in
tensifice sprijinul pe care îl a- 
cordă mișcărilor de eliberare din 
coloniile portugheze în vederea 
„accelerării procesului de ciști- 
gare a independenței lor politi
ce". în acest context, rezoluția 
adoptată cu privire la situația 
din coloniile portugheze con
damnă o serie de țări membre 

pentru sprijinul 
Portugaliei in 
forțelor patrio-

ale N.A.T.O. 
militar acordat 
lupta împotriva 
tice.

Un loc aparte
Conferinței de la Addis Abeba 
l-a constituit problema consoli
dării independenței politice a 
țărilor africane și dobîndirea u- 
nei depline independențe eco
nomice care să permită statelor 
Africii să-și instituie controlul 
asupra propriilor bogății natu-

în dezbaterile

rele fi «â k ta tata-
sosit ti Mg al. srlxa B»«p- 

bouet Boigny. președreteie 
Coastei de Fildeș. ea Africa U 
nu mai fie considerata doar ■» 
pămint al soarehii. re folclor 
interesant și ritmuri iuceodiare. 
capabil să intereseze agențiile 
de turism, ci să devină con
știentă de marile ei bogății na
turale și umane, aptă sâ parti
cipe la marile negocieri inter
naționale ca membru eu drep
turi egale" (FRANCE PRESSE». 
Realizarea unei ample colabo
rări economice africane, care să 
se sprijine pe resursele natura
le ale continentului a constituit 
o idee centrală a intervențiilor 
la Conferință. Evoci nd Carta e- 
conomică a Africii, elaborată la 
Abijdan. la începutul lunii mai. 
șefii de state africane — in de
clarația adoptată la Addis Abe
ba — au exprimat hotărîrea ta
rilor lor de a depune eforturi 
pentru dezvoltarea economică 
de sine stătătoare, pentru pro
gresul rapid al întregului con
tinent prin mobilizarea resur
selor umane si valorificarea 
imenselor bogății naturale ale 
acestuia, pentru intensificarea 
cooperării reciproc avantajoase 
cu alte state ale lumii.

Conferința O.U.A. se înscrie 
ca un moment semnificativ, ex- 
primind hotărîrea statel»r afri
cane de a juca un rol activ pe 
scena mondială, convingerea tar 
că problemele prezentului tre
buie reglementate eu participa
rea tuturor statelor.

GH. SPRTKTTHOn?

După
schimbarea

de la
Buenos Aires

Deși au trecut numai cîteva 
zile de la instalarea, intr-o a- 
devărată atmosferă de „fiesta", 
a celui de al 36-lea președinte 
al Republicii Argentina, Hector 
Campora, cîteva din liniile 
principale ale programului său 
de guvernare ^încep să fie 
transpuse în practică. După 
cum se știe, programul elec
toral al Frontului justițialist de 
eliberare (FREJULI) — denu
mirea oficială a diverselor cu
rente peroniste reunite —, cu 
care Hector Campora a reușit 
să cîștige alegerile prezidenția
le desfășurate în luna martie, 
prevedea reorientări politice de 
amploare. Pe plan intern se 
urmărea o politică de indepen
dență economică și justiție so
cială și realizarea unui „ar
mistițiu național" prin colabo
rarea mișcării peroniste cu ce
lelalte grupări și coaliții poli
tice, precum șl prin participa-

rea organizațiilor muncitorești, 
patronale și a forțelor armate 
la procesul reconstrucției na
ționale. Pe plan extern, progra
mul actualului președinte se 
pronunța pentru promovarea 
unei politici de afirmare con
secventă a suveranității națio
nale, eliberarea- economiei țării 
de imixtiunea și tutela străină, 
dezvoltarea relațiilor cu toate 
statele lumii, fără nici o deo
sebire. Revenirea la un guvern 
civil, considerată un moment 
de răscruce după șapte ani de 
regim militar, impunea acțiuni 
hotărite și urgente pentru în
fruntarea dificultăților și ten
siunilor acumulate in ulpma 
perioadă din istoria țării.

Hotăririle luate la „Casa Ro- 
sada“ in cursul primei săptă- 
mini de activitate a guvernului 
justițialist confirmă decizia cu 
care Hector Campora înțelese 
să-și pună in practică progra
mul politic, 
importante 
intern" se _______
privind amnistia generală pen
tru toți deținuții politici și a- 
brogarea legii din 1966 prin care 
era interzisă activitatea legală 
a Partidului Comunist din Ar
gentina și care priva pe mem
brii acestui partid de dreptu
rile de a ocupa funcții in insti
tuțiile guvernamentale, în in- 
vățămînt și în organele de con
ducere ale sindicatelor și altor 
organizații.

Semnificativ este faptul că 
prima măsură de politică exter
nă a președintelui Campora a 
fost restabilirea relațiilor diplo
matice cu Cuba. Argentina de
vine, astfel, cel de al 8-lea stat 
latino-american care documen

Dintre măsurile 
vizînd „armistițiul 
remarcă decretul

tează caracterul vetust al re
zoluției de boicotare a Cubei 
adoptau in 19C de Organizai » 
Stau lor Americane. Reluarea 
relațiilor cu Cuba subliniază 
dorința noului guvern de la 
Buenos Aires de a dezvolta o 
politică externă independentă, 
eliberata de imixtiuni, și baza
tă pe propriile interese, inc 1- 
drată io curentul care se pro
nunță pentru o refundamentare 
a relațiilor interamericane. Sta
bilirea recentă de relații di; 
plomatice cu R.D. Germană și 
R.P.D. Coreeană nu face decit 
să confirme orientarea spre o 
activitate internațională inde
pendentă. Printre opțiunile de 
politică externă ale noului gu
vern se va număra, de aseme
nea, potrivit agenței FRANCE 
PRESSE. accentuarea aparte
nenței Argentinei la grupul ță
rilor in curs de dezvoltare și 
participarea sa cu drepturi de
pline la viitoarea conferință a 
țărilor nealiniate.

Deși complexul măsurilor 
fundamentale, vizînd transfor
mările structurale ale vieții 
economice (controlul investi
țiilor. îndeosebi a celor străine, 
instituirea monopolului statului 
asupra comerțului exterior, 
etc.) nu a fost încă abordat, 
perioada de la instalarea pre
ședintelui Campora fiind prea 
scurtă, primele acțiuni ale gu
vernului său oferă deja posi
bilitatea de a conchide ca pro
gramul începe să fie aplicat și 
că el se bucură de o primire 
favorabilă din partea majorită
ții populației și a forțelor poli
tice din țară.

BAZIL ȘTEFAN

Miting al prieteniei 
româno-coreene

PHENIAN 30 (Agerpres). — 
Corespondență de la M. Iones- 
cu : Cu prilejul vizitei oficiale 
în R.P.D. Coreeană a delegației 
grupului român în Uniunea 
interparlamentară, condusă de 
Corneliu Mănescu, președintele 
Grupului, vicepreședinte al 
Consiliului Național al Frontu
lui Unității Socialiste, miercuri 
după-amiază. Ia teatrul Moran- 
bon din Phenian, a avut loc un 
miting al prieteniei româno- 
coreene, organizat sub egida 
Comitetului administrativ al 
capitalei.

La masa prezidiului au luat 
loc membrii delegației române, 
Dumitru Popa, ambasadorul Ro
mâniei la Phenian, precum și 
So Ciol. membru al Comitetu
lui Politic al C.C. al Partidului 
Muncii din Coreea. Hong Gi 
Mun, vicepreședinte al Comite
tului Permanent al Adunării 
Populare Supreme a R.P.D. Co
reene, și alte persoane oficiale.

Sala era împodobită cu dra
pelele de stat ale celor două 
țări și cu portretele tovarășilor 
Nicolae Ceaușescu și Kim Ir 
Sen. Au fost intonate imnurile 
de stat ale României £ R.P.D. 
Coreene.

Kim Sak Bon, vicepreședinte 
al Comitetului administrativ al 
orașului Phenian, și Comeliu 
Mănescu au rostit cuvîntări. 
Relevînd succesele obținute de 
cele două popoare în construc
ția socialistă, vorbitorii au sub
liniat relațiile de prietenie și 
colaborare dintre Partidul Co
munist Român și Partidul 
Muncii din Coreea, dintre cele 
două țări și popoare, dorința și 
hotărîrea comună de a dezvolta 
continuu aceste relații în spi
ritul convorbirilor și înțelegeri
lor stabilite cu prilejul vizitei 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
în R.P.D. Coreeană. în folosul 
celor două țări și în interesul 
cauzei socialismului și păcii In 
lume.

★
în aceeași seară, la Opera din 

Phenian a avut loc un specta
col de gală in onoarea delega
ției române.

Șahinșahul
Iranului

1'

RIPOSTA
TINERETULUI

in Iugoslavia

CHILIAN
Mii de tineri munertori, 

funcționari și studer.ți apar- 
ținînd partidelor politice sao 
organizațiile- ce tineret a e 
Frontului Unității Popalare 
au participat la o mare de
monstrație organizată împo
triva alunilor subversive 
ale reaețiunii interve rare 
încearcă sâ creeze tens-ne 
în țară, sâ prejodîrieze oob- 
tica promovată de regizr 
Allende.
manifestat-e. Gladys Mar--*
secretar general a! C.C. a. 
Uniur.H Tineretului Coesu»- 
cist din Chile, a 3*r’?-a- ri 
tineretul este gata «â taeee

I
I ?

Președintele R.S.F. Iugoslavia 
Iosip Broz Tito, a oferit un di
neu în onoarea Șahinșahului 
Iranului. Mohammad Reza Pah- 
lav. Aryamehr. care întreprinde 
o viz:tă oficială in Iugoslavia.

In cuvîntul rostit cu acest pri- 
>: președintele Tito a evocat 
pe larg evoluția relațiilor din
tre Iugoslavia și Iran, subliniind 
că intilnirile frecvente și schim
bul de păreri dintre reprezen- 
taegu celor două țări, mai ales 
în ultim-î ani. au contribuit la 
praoaovarea colaborării și Ia 
crearea condițiilor pentru ex- 
Emdrree ei.

Sahiz^sahul Mohammad Reza 
P? -2- Aryaraehr a relevat, in 
cctîsîuI său, că Iranul sprijină 
peltica de colaborare și ințele- 
z»re antemațională si apreciază 
ri -3 lumea contemporană a- 
ceasta «*<te datoria cea mai im- 
o---?e’â a fiecărei țări, a fie
cărui popor. Dezvoltarea econo- 
- 2 Tram- ji și Iugoslaviei, a
CMtteuat Sahinsahul. a creat 

pentru colabora
rea tar ecooomieâ si tehnică, 
mi ales - agncultu-
rr f fetosmr bcdtr'or natu
rale între cele popoare
msră tarflărgite legături cul
turale tare an desehis eataa in-

fCTT’X'e.

Manifestări consacrate României
la Universitatea din Chicago

S'

a 
bă: 
c*

itea
mă a R-4

Experiențe 
pe Skylab

Hptehtaaoa.

om

Cu același prflej. în cadrul e- 
nrisiosi: „Convorbiri la Chica
ne* postat de radio al Universi
tății a transmis un program 
coaasrat României.

La Centrul de studii politice, 
a avut tac o conferință de presă 
pe probleme românești la care 
as luat parte ziariști de la co
tidienele din Chicago și repre
zentanți ai presei universitare.

Casa Internațională a Studen
ților ș: lectoratul de limba ro
mână al Universi^ții din Chi
cago au organiza: o seară ro
mânească.

Venind din Europa, 
călătorul se apro
pie de Tunisia din
spre mare ; Medi- 
terana scaldă de 
fapt atît partea de 

nord, cît și cea’de nord-est a 
țării cu apele ei de un albastru 
închis și o salinitate sensibil 
mai mare decit a valurilor ce 
udă plaja Mamaiei. îmbrățișa
rea eternă dintre uscat și mare 
are pe coastele tunisiene acea 
zbatere molcomă, aducătoare la 
țărm de valuri mici și curate, 
ce se sparg în jerbe cristaline 
de relieful stîncos, 
plaje cu nisipul fin 
de scoici.

adăpostind 
și puzderie

L contineniu- 
Tuni-

a scara 
lui african, 
sia este o țară mai 
curind mică : abia 
155 830 km2 pe 
care trăiesc peste 

4 470 000 locuitori, concentrați 
îndeosebi în zonele fertile din 
nord Ș» nord-est, ca și pe lito
ralul lung de 1 300 km.

Istoria acestor pămînturi veci
ne cu leagănul civilizației uma
ne din estul Mediteranei, se 
pierde în negura timpului. Lo
cuit de triburi berbere, terito
riul Tunisiei de azi era deja co
lonizat de fenicieni în sec. IX 
înaintea erei noastre. Incepind 
cu sec. VII orașul Cartagina pu
nea în umbră metropola fenicia
nă, devenind cetatea unei civi
lizații strălucite, mult timp ri
vala Romei. Războaie crîncene, 
purtate pe mare de la egal la 
egal, duc la ultimul război pu
nic și distrugerea Cartaginei în 
anul 146 î.e.n. După această 
dată dominația romană se insta
lează cuprinzător, se construiesc 
noi cetăți ale căror ruine rămîn 
și azi vestigii a ceea ce a fost 
odată Tunisia Romană. Cuce
rită de vandali în sec. V al 
erei noastre, recucerită de Justi
nian în sec. VI, trecind succe
siv sub dominația triburilor Ar- 
hlabide, Fatimide și Hafside, 
Tunisia a căzut definitiv în mîi- 
nile turcilor în anul 1574. In a 
doua jumătate a secolului al 
XIX-lea puterile colonialiste în
cep să-și facă simțită prezența, 
iar în urma tratatului de la 
Bardo 1881 — Franța iși impu
ne protectoratul. Dar țara în
cepe șă-și scuture lanțurile do
minației străine, ceea ce va 
duce după lupte îndelungate și 
grele la dobîndirea autonomiei 
interne in 1954 și apoi la 
pendența deplină în 1955 
proclamarea republicii în

înde
si la 
1957.

unisianul nu 
ca fel de a 
tipul de arab „cla
sic". pe care il gă
sești intr-o anumi
tă literatură, as

cuns in lințoliu] alb. cu ochii 
scăpărători și fata impasibilă, 
impenetrabilă pentru europea
nul prea grăbit ca să-și poată 
apropia întregul univers și filo
sofi» de viață a acestor oameni 
vecini cu porțile Orientului, dar 
si cu cele ale Africii. Tunisia
nul este mai curind de tipul 
colcvial, deschis, nu repliat asu
pra sa, ci dornic de contacte cu 
străinii, dornic de a comunica. 
Limba lui Voltaire. Hugo și 
Verlaine este vorbită pe aceste 
meleaguri cu un ușor accent 
„de midi", ar zice • francezul, 
dar tocmai de aceea pare mai 
caldă, mai tandră, cu inflexiuni 
plăcute. Iar tunisienii nu au 
față de această limbă repulsia 
la care le-ar da poate dreptul 
amintirile vechii dominații co
loniale

Societatea tunisiană nu a fost 
scutită de frămintârile inerente 
unei țări care si-a cucerit rela
tiv curind independența și in 
care sint multe de făcut, iar 
experiența dnbinditâ nu este 
totdeauna suficientă pentru a 
evita căutările și tatonările. Pă- 
minful e mănos in partea de 
nord, dar sterp și nisipos in 
partea de sud și sud-vest. ce- 
rind nu numai multă muncă.

este 
fi

dar și dotare tehnică,_ Irigații și să canalizeze energia și dina- 
* - mismul tinerei generații spre

țelul nobil căruia îi sînt dedi
cate munca și strădaniile între
gului popor.

Asociația Tunisiană pentru 
Turism și Tineret desfășoară o 
rodnică activitate pentru pu
nerea în valoare a uriașului po
tențial turistic al țăriil Și po
tențialul este intr-adevăr uriaș, 
căci trecerea de Ia clima medi
teraneană din nord la cea de- 
șertică din sud se face pe par
cursul cîtorva kilometri, cu 
schimbări abrupte de la o oază 
la alta. Tunisul, capitala țării, 
atrage numeroși vizitatori în 
tot timpul anului ; două orașe, 
unul tipic arab, iar celălalt o 
implantare de stil european pe

experiență agrotehnică pentru a 
smulge recoltele de măsline, 
smochine, lămii, portocale și 
curmale, pe care soarele gene
ros și mereu prezent Je răsfa
ță cu căldura sa binefăcătoare. 
Ani de zile metropola a impus 
un regim de monocultură, între 
care și vița de vie al cărui vin 
este puțin apreciat de o popu
lație prin excelență islamică. 
Reconvertirea acestor terenuri 
pentru alte culturi, cit și găsi
rea unor debușee pentru a 
scurge producția de citrice pe 
piața europeană, suprasaturată 
și contingentată, pune nu pu
ține probleme. în nord, faimoa
sa bază franceză de la Bizerta 
a fost transformată pentru a

Peisaj tunisian

însemnări de ROMULUS BENA

produce fosfați, una din bogă
țiile naturale ale Tunisiei. Prin- 
țr-un eforț constant apar noi 
întreprinderi industriale, se mo
dernizează cele vechi, conectînd 
țara la ritmul dezvoltării impus 
de evoluția economiei mondiale 
la ora celei de a doua revoluții 
telinico-științifice. Dar oamenii 
sînt deciși să facă totul pentru 
ca bunăstarea, nivelul de trai 
material și cultural să crească 
continuu de Ia un an la altul.

A specte interesante 
prezintă tinăra ge
nerație tunisiană, 
care înseamnă de 
fapt peste jumăta
te din totalul popu

lației. Prin măsurile de genera
lizare a invățămintului, prin 
sporirea necontenită a număru
lui de licee, a locurilor în în- 
vățămîntul superior, prin trimi
terea a numeroși studenți pen
tru completarea studiilor în 
străinătate, numărul de cadre 
calificate, atît de necesare dez
voltării Tunisiei, crește în rit
muri înalte. Dezvoltarea ramu
rilor prelucrătoare si industria 
prestărilor de servicii < 
spre oraș numeroși tineri 
mediul rural.

La Ministerul Tineretului, 
și cu prilejul vizitării unor ... 
stitute specializate, (de exemplu, 
școala de perfecționare a cadre
lor de tineret de la Bir El Bay), 
am găsit interlocutori cu o cer
tă valoare și competență profe
sională, conștienți de responsa
bilitățile ce le revin în dezvol
tarea pe mai departe a țării. 
Mișcarea de tineret din țară 
este o forță activă în promo
varea progresului, străduindu-se

atrage 
i din

ca 
in-

fondul unei arhitecturi tradițio
nal arabe se întind de o parte 
și de alta a vechii „Porte de 
France", de unde se deschide 
perspectiva bulevardului, stră
juit de două rînduri de palmi
eri, Avenue Habib Bourghiba.

Ruinele Cartaginei, în special 
ale fermelor romane, rămîn 
martori muți ai unei civilizații 
înfloritoare apusă în negura 
timpului (distrusă de romani, 
cetatea a fost reconstruită, se 
pare, după un vis al lui Iulius 
Cezar). „Souk"-ul, faimosul ba
zar oriental, ocupă străzi în
tregi din orașul arab. E greu 
să-ți imaginezi cum pot fi în
grămădite atîtea produse in
tr-un spațiu atît de redus. Pe
reții sînt literalmente tapisați 
cu produse de artizanat, de la 
dantele și pînă la covoare, de 
la arama cu încrustați! de ar
gint, pînă la obiecte întregi ci
zelate cu migală în metal nobil, 
la care sp adaugă tot ce se poa
te face din piele și plante îm
pletite. " ’ --- ------
limbile, iar forfota și zumzetul 
mulțimii nu mai contenește de 
dimineața și pină seara.

Autocare moderne îi poartă 
apoi pe turiști spre sud. prin 
Kairouan, Monastir. Hamma- 
met, pînă Ia Djerid, ansamblu 
de patru oaze ce separă cele 
două părți ale deșertului de 
sare ; peste 1 milion de pal
mieri se înghesuie, parcă, pen
tru a proteia așezările construi
te din argilă nearsă, într-o con
cepție arhitecturala tipic saha
riană. O vegetație bogată și veș
nic verde purifică aerul așeză
rilor de praful pe care deșertul 
îl împinge cu ultimele opintiri 
spre mare.

Se vorbește în toate

Nei; Hxrtehtaaoa. directorul 
orogramu’. j de zbor al labora-

Sky
lab a declarat. în cadrul unei 
ror.ferlr.țe de presă ținute la 
Houston, că temperatura din 
interiorul vehiculului cosmic nu 
va scădea jn măsura prevăzută 
de N-A.S.A. si se va menține in 
jurul a 27 de grade Celsius

Pe de altă parte. Hutchinson 
a salutat începutul foarte încu
rajator *1 experiențelor solare 
efectuate cu ajutorul „telesco
pului Apollo-, considerat* de 
specialiștii N.A.S.A. cel mal pu
ternic și mai perfecționat in
strument de acest fel lansat 
pină acum pe o orbită circum- 
terestră. MOZAMBIC : O unitate a FRELIMO in timpul instruirii.

A

încheierea tratativelor

încheiat cu succes tratativele dintre delega-...k* Bonn, s-au încheiat cu succes tratativele dintre delega
țiile R.S. Cehoslovace și R.F. Germania cu privire la norma
lizarea relațiilor dintre cele două state — anunță agenția 
C.T.K. Țn comunicatul comun, publicat cu acest prilej la Bonn, 
se subliniază că între 23 și 30 mai au avut loc tratativele din
tre delegațiile guvernamentale ale R.S.C. și R.F.G. privinl tra
tatul referitor la relațiile reciproce. Conducătorii celor două 
delegații, Jiri Goetz, adjunct al ministrului afacerilor externe 
al R.S.C. și Paul Frank, secrear de stat . la. M.A.E. al R.F.G., 
vor prezenta guvernelor respective textul tratatului. El va fi 
parafat în luna iunie, la Bonn, în prezența miniștrilor de 
externe ai celor două țări.
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Convorbiri 
Nixon-Pompidou

• MIERCURI SEARA, au so
sit la Reykjavik, capitala Islan- 
dei, președintele Franței, Geor
ges Pompidou, și președintele 
S.U.A., Richard Nixon. Convor
birile celor doi șefi de. stat vor 
fi consacrate, în general, anali
zării unor probleme ’internațio
nale, de o atenție specială 
bucurîndu-se relațiile dintre ță
rile vest-europene și Statele 
Unite.
• PRIMUL MINISTRU AL 

AUSTRALIEI, G. Whitlam. a a- 
rătat intr-un discurs de politică 
externă, ținut recent în Camera 
Reprezentanților, că guvernul 
australian a hotărît să stabi
lească contacte oficiale cu Re-

publica Populară Democrată Co
reeană, relevă agenția A.C.T.C.

e PARLAMENTUL FINLAN
DEZ (Folketingul) a ratificat a- 
cordul de cooperare înche
iat între Finlanda și Consiliul 
de Ajutor Economic Reciproc 
(C.A.E.R.).

Asasinat la Taez
• O DECLARAȚIE GUVER

NAMENTALA, dată publicității 
la Sanaa și reluată de agenția 
M.E.N., anunță că șeicul Mo
hammed Aii Osman, membru al 
Consiliului Republican al Re
publicii Arabe Yemen, a fost 
asasinat miercuri dimineață, cu 
focuri de armă, in timp ce pă
răsea locuința sa din Taez. Au
torii crimei, menționează decla
rația, sînt „elemente infiltrate

din afara granițelor țării", care 
au organizat o ambuscadă îm
potriva lui Mohammed Aii 
Osman pe șoseaua din apropie
rea locuinței acestuia. Potrivit 
postului de radio Sanaa, ei au 
reușit să dispară.

• CANADA DOREȘTE DREP
TURI DE PESCUIT EXCLUSI
VE In toate apele de deasupra 
platoului continental, ceea ce 
înseamnă, în unele cazuri, stabi
lirea zonei naționale de pescuit 
la 200 mile, sau chiar mai mult 
— a declarat ministrul canadian 
pentru problemele mediului în
conjurător, Jack Davis.

Restabilirea relațiilor 
normale între Uganda 

și Tanzania
• TN CURSUL UNEI INTIL- 

NIRI care a avut loc la Addis 
Abeba, cu prilejul participării 
lor la cea de-a 10-a conferință 
la nivel înalt a Organizației U- 
nității Africane, președintele U- 
gandei, Idi Amin, și președin
tele Tanzaniei, Julius Nyerere, 
au semnat un plan de pace în 
patru puncte, asigurind „resta
bilirea unor relații prietenești 
între cele două țări surori" — 
a anunțat, marți, postul de ra
dio Kampala.

Biroului de legătură al R.P. 
Chineze de la Washington, care 
a fost deschis oficial la 29 mai.

Dezertări din armata 
lonnolistă

• PREȘEDINTELE S.U.A., 
RICHARD NIXON, l-a primit, 
miercuri pe Huan Cen, șeful

Peste 400 de ofițeri și soldați 
din cadrul batalionului 54 al 
trupelor lonnoliste, staționat la 
Sala Rek, au trecut în masă de 
partea Frontului Unit Național 
al Cambodgiei — relatează 
agenția khmeră de informații.

In cadrul acestei acțiuni co
lective, foștii militari lonno’iști 
au trecut în zona eliberată din 
districtul Kompong Tralach al 
provinciei Kompong Chhnang, 
aducînd cu ei armamentul din 
dotare.
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