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CUVlNTAREA TOVARĂȘULUI

NICOLAE CEAUȘESCU

PRIMIRI LA TOVARĂȘUL
NICOLAE CEAUȘESClT

Delegația parlamentară japoneză

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. a pri
mit, la 12 octombrie, delegația par
lamentară japoneză, condusă de 
Daisuke Akita, vicepreședinte al 
Camerei Reprezentanților, care face 
o vizită în țara noastră la invitația 
Marii Adunări Naționale.

Delegația parlamentară japoneză 
este alcătuită din Kenjiro Kadoya, 
membru al Comitetului agricol si 
al pescuitului. Shinjifo Yamamura, 
membru al Comitetului transportu
rilor, Joii Ohmura. membru execu
tiv al Comitetului financiar. Ko- 
kai Nakamura, membru executiv 
al Comitetului administrației locale, 
și Tsuneo Matsuo, membru al secre
tariatului Camerei Inferioare.

La primire au luat parte tovară- 
~'i Ștefan Voitec. Cornel Burtică.

>n Pățan. Ilie Murgulescu. vice
președinte al Marii Adunări Națio
nale, Aurel Vijoli, președintele tru
pului parlamentar pentru relații de 
prietenie România—Japonia, Alexan
dru Sencovici. președintele Comisiei

pentru industrie, construcții și trans
porturi a M.A.N.

Oaspeții au fost însoțiți de Masao 
Kanazawa, ambasadorul Japoniei la 
București.

Parlamentarii japonezi au expri
mat mulțumiri pentru onoarea de 
a fi primiți de președintele Consi
liului de Stat, pentru ospitalitatea 
și prietenia cu care au fost înconju
rați în timpul vizitei in România. 
Oaspeții, impărtășindu-și impresiile 
din timpul călătoriei in țâra noas
tră, au relevat progresele remarca
bile obținute de România in dez
voltarea economică și socială, rea
lizările in domeniile invățămintului. 
științei, culturii.

Au fost menționate cu satisfacție 
bunele relații româno-japoneze, e- 
voluția lor continuă, pozitivă din 
ultimii ani și s-a apreciat că ele 
constituie o bază bună pentru di
versificarea și lărgirea lor in con
tinuare in domeniile economic, teh- 
nico-științific, cultural, in alte do
menii, in interesul reciproc al celor 
două popoare, al cauzei colaborării 
și înțelegerii internaționale. ,

Scoțindu-se în evidență că vizita 
delegației parlamentare japoneze 
este o expresie a dezvoltării rela
țiilor de prietenie dintre cele două 
țări, s-a subliniat faptul că parla
mentele pot să aducă o contribuție 
însemnată la mai buna cunoaștere 
intre cele două națiuni, la lărgirea 
colaborării româno-japoneze.

Au fost abordate, de asemenea, 
unele probleme ale vieții politice 
internaționale actuale, îndeosebi 
eforturile pe care majoritatea țări
lor lumii, forțe politice și sociale le 
întreprind pentru destinderea și co
laborarea între state, recentele eve
nimente din Orientul Apropiat, re
ducerea decalajului economic din
tre statele in curs de dezvoltare și 
cele avansate, asigurarea necesaru
lui de energie pe plan mondial.

în încheiere, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a transmis prin interme
diul parlamentarilor japonezi cele 
mai bune urări de prosperitate |i 
pace poporului japondz.

întrevederea s-a desfășurat intr-o 
atmosferă de cordialitate.

la festivitatea din Capitală consacrată 
aniversării organelor de securitate

Delegația Congresului sindicatelor 
pe întreaga Indie — A.I.T.U.C

Dragi tovarăși,
Adunarea de astăzi este consa

crată sărbătoririi unui eveniment 
important din activitatea organelor 
de securitate, de fapt din activi
tatea statului nostru socialist, deci 
din viața poporului nostru — con
stituirea, cu 25 de ani în urmă, a 
organelor de securitate.

Cu acest prilej sărbătoresc, do
resc să vă adresez dumneavoastră, 
celor prezenți aici, lucrătorilor din 
securitate și tuturor lucrătorilor 
din Ministerul de Interne salutul 
călduros al Comitetului Central al 
partidului, al Consiliului de Stat, 
al guvernului, precum și al meu 
personal. (Urale puternice ; aplau
ze ; se scandează: „Ceaușescu- 
P.C.R.-).

Doresc, de asemenea, să adresez 
cele mai calde felicitări tovarăși
lor care au fost distinși astăzi cu 
ordine și medalii ale Republicii 
Socialiste România, să felicit pe 
toți lucrătorii din organele noastre 
de securitate pentru activitatea 
desfășurată in slujba apărării in
tereselor poporului, a cuceririlor 
sale revoluționare.

Aniversăm împlinirea a 25 de 
ani de la crearea organelor de 
securitate in condițiile cînd între
gul nostru popor, sub conducerea 
conducătorului său încercat — 
Partidul Comunist Român — în
făptuiește neabătut programul e- 
laborat de Congresul al X-lea al 
partidului și de Conferința Națio
nală, de edificare a societății so
cialiste multilateral dezvoltate în 
patria noastră, de făurire a bună
stării și fericirii întregii națiuni. 
(Aplauze puternice).

Fără îndoială că, în asemenea 
împrejurări, cu totul altele sînt și 
preocupările și sarcinile organelor 
de securitate decît cele care le 
stăteau în fața cu 25 de ani in 
urmă. De fapt, activitatea organe
lor de securitate a început ceva 
mai înainte, odată cu constituirea 
primului guvern democratic în 
martie 1945 ; aceste organe s-au 
dezvoltat și consolidat în lupta 
pentru lichidarea forțelor reacțio
nare, pentru cucerirea puterii po
litice de către clasa muncitoare, 
pentru înfăptuirea revoluției popu- 
lar-democratice și trecerea la re
voluția socialistă în patria noastră. 
Tocmai. în acești ani de lupte gre
le cu forțele reacționare, cu cla
sele exploatatoare 6-au afirmat 
și s-au creat organele de secu
ritate ale puterii muncitorilor și 
țăranilor, s-au făurit cadrele care 
au înfăptuit neabătut directivele 
partidului și guvernului. Ele 
și-au făcut datoria față de clasa 
muncitoare, față de popor, apărind 
cuceririle revoluționare, di nd lo
vituri nimicitoare tuturor acelora 
care au încercat, într-o formă sau 
alta, să împiedice poporul nostru 

de a trece la construirea societății 
socialiste. (Aplauze, urale ; se 
scandează : „Ceaușescu și po
porul").

Este adevărat că toate acestea 
aparlin trecutului. In acești ani, 
poporul român a obținut victorii 
de importanță istorică, par- 
curgind cîteva etape în dezvoltarea 
sa economico-socială. Socialismul 
a triumfat cu desăvirșire pe pă- 
mîntul României ; au fost lichida
te pentru totdeauna clasele ex
ploatatoare. Societatea noastră de
vine tot mai omogenă, se dezvol
tă și se consolidează unitatea po
porului nostru, a clasei muncitoa
re, țărănimii, intelectualității, a 
tuturor oamenilor muncii, fără 
deosebire de naționalitate, care, 
sub conducerea comuniștilor, 
merg ferm înainte pentru a în
făptui sarcinile noii etape a dez
voltării societății noastre — socie
tatea socialistă multilateral dez
voltată.

Toate aceste succese remarcabi
le obținute de poporul român de
monstrează justețea politicii 
marxist-leniniste a partidului nos
tru, arată că partidul a știut să 
aplice în mod creator adevărurile 
generale ale socialismului la con
dițiile concrete din România, să 
găsească formele cele mai potrivi
te de organizare și unire a efor
turilor întregului popor pentru 
obținerea acestor victorii istorice. 
Tocmai această politică, marxist- 
leninistă, aplicată în mod creator, 
care a dus la obținerea . acestor 
victorii, a făcut ca și organele de 
securitate, precum și celelalte or
gane ale statului nostru, să-și 
poată îndeplini în bune condiții 
sarcinile și îndatoririle puse în 
fața lor de partid și guvern, să 
răspundă așteptărilor pe care cla
sa muncitoare și poporul le-au pus 
în ace6te organe. (Aplauze prelun
gite).

Știți bine că a trebuit să în
vingem multe greutăți — atît 
economice cît și politice — în dez
voltarea generală a societății noas
tre, în construcția socialismului, că 
în această activitate tumultuoasă 
s-au comis, din păcate, și unele gre
șeli, unele abuzuri, străine de poli
tica partidului, de esența însăși a so
cietății noi pe care o edificăm. Dar, 
în ciuda tuturor acestor greutăți, a 
greșelilor săvîrșite, partidul a știut 
să înlăture la timp neajunsurile, 
să găsească mijloacele și căile de
pășirii lor, să asigure mersul 
înainte al poporului nostru pe 
drumul socialismului.

Acum, cînd facem bilanțul ac
tivității organelor de securitate, nu 
putem să nu reamintim bilanțul 
general al societății noastre, faptul 
că am obținut succese remarcabile, 
că România se dezvoltă neîn
cetat, iii ritmuri înalte, că bună

starea materială și spirituală a 
întregului nostru popor este toc
mai rezultatul acestor victorii 
mărețe în toate domeniile de ac
tivitate. (Aplauze prelungite). 
Drumul parcurs de organele de 
securitate este slrîns legat de 
drumul parcurs de poporul nostru 
în construcția socialismului. în 
fiecare etapă, în fiecare perioadă, 
organele de securitate au trebuit 
să faQă față și sâ-și îndeplinească 
îndatoririle care le-au revenit.

Acum, la a 25-a aniversare, 
putem spune că și în ce privește 
activitatea organelor de securitate 
—1 analizînd și plusurile și minu
surile — avem un bilanț pozitiv 
(Aplauze puternice), că aceste or
gane și-au făcut datoria față de 
popor, au înfăptuit neabătut poli
tica partidului și guvernului. Pen
tru toată această activitate desfă
șurată cu bune rezultate țin să 
adresez cele mai calde felicitări 
tuturor lucrătorilor de securitate. 
(Aplauze prelungite, urale. Se 
scandează : „Ceaușescu — P.C.R.“).

Aș dori, cu acest prilej, să aduc, 
de asemenea, un omagiu acelora 
care au activat în rîndul organe
lor de securitate. Unii nu mai sint 
în viață, au căzut în luptă cu 
dușmanul, alții, in virtutea legilor 
naturii, se găsesc în inactivitate. 
Dar consider că merită să vorbim 
și de aceia care în primii ani 
au făcut multe sacrificii și 
au adus o contribuție de seamă la 
dezvoltarea organelor noastre de 
securitate, la înfăptuirea politicii 
partidului și statului. (Aplauze 
prelungite).

Am reamintit acum de toate a- 
cestea nu de dragul de a face is
torie, ci pentru a trage unele în
vățăminte, nu numai pentru noi, 
ci cu valabilitate mai generală. A- 
cest lucru îmi este sugerat de une
le evenimente recente — și mă re
fer, îndeosebi, la evenimentele din 
Chile. Experiența luptei revoluțio
nare din România din perioada de 
după eliberare pînă la cucerirea 
puterii politice și apoi din anii în
făptuirii socialismului demon
strează cu toată claritatea că mij
loacele și căile prin care este cu
cerită puterea politică — pașnice 
sau nepașnice — depind de rapor
tul de forțe, de felul în care ma
sele populare devin conștiente și 
pot, la un moment dat, să impu-. 
nă, într-o formă 6au alta, schim
bările necesare în țara respectivă. 
Dar, indiferent de aceste căi — 
care pot și vor fi întotdeauna di
verse — o dată instaurată puterea 
maselor populare, a clasei munci
toare, a țărănimii și intelectuali
tății, din momentul în care po
porul devine pentru prima dată 
stăpîn pe destinele 6ale, el tre
buie — dacă dorește să asigure 
mersul înainte al revoluției și fău
rirea noii orindulri — să-și creeze 

și organele proprii ale puterii de 
stat, începînd cu armata, cu orga
nele de securitate, cu întregul a- 
parat de stat. Nu se poate construi 
o orinduire nouă menținînd vechiul 
aparat de stat ! El trebuie’ trans
format în mod revoluționar, men- 
ținînd ceea ce este progresist, ceea 
ce se atașează trup și suflet inte
reselor revoluției, schimbării so
cietății pe cale revoluționară, în- 
lăturind totodată ceea ce se opu
ne noului ! Numai pe această cale 
se poate construi o nouă orindui
re socială ! (Aplauze, urale. Se 
scandează: „Ceaușescu și po
porul").

Experiența transformărilor revo
luționare din România, ca de alt
fel și a celor din alte țări socia
liste sau care 6e dezvoltă pe o 
cale nouă, democratică, este foar
te elocventă în această direcție. 
Știți bine că partidul nostru s-a 
orientat de la început, de fapt din 
primele zile de după eliberare, spre 
crearea unor forțe armate pro
prii. a unor forțe proprii de apăra
re a cuceririlor revoluționare, că 
am acționat în mod consecvent 
•pentru înnoirea organelor vechi 
ale aparatului Ministerului de In
terne, pentru organizarea cu parti
ciparea directă a clasei muncitoare 
a acestor organe, chemate să apere 
cuceririle revoluționare, să respin
gă orice încercare a dușmanului de 
clasă de a împiedica procesul de 
transformări revoluționare din 
România. Fără îndoială, am acor
dat întotdeauna atenție atragerii 
de partea revoluției și transformă
rilor socialiste a tuturor forțelor 
care au înțeles că trebpie să rupă 
cu trecutul. Așa am procedat cu 
armata, care în cea mai mare par
te, aproape în totalitatea ei, in
clusiv cadrele militare, s-a alătu
rat politicii partidului nostru, a 
susținut activ toate măsurile de 
dezvoltare revoluționară a Româ
niei. Așa am procedat și cu alte 
organe de stat. Am avut totdeauna 
grijă ca, menținînd ceea ce este 
bun, să întărim organele respecti
ve, să le reorganizăm pe o bază 
nouă, revoluționară, să le dăm un 
conținut de clasă pentru a le 
transforma în organe ale dictaturii 
proletariatului, în organe ale pu
terii muncitorești și țărănești. A- 
ceasta a fost condiția esențială a 
tuturor succeselor pe care le-am 
obținut ! Dacă nu am fi făcut a- 
ceasta, fără îndoială că n-am fi 
putut înfăptui cu succes socialis
mul, n-am fi putut obține toate 
victoriile pe care le-am înregistrat 
pînă acum. (Aplauze puternice).

Aceste învățăminte ale dezvoltă
rii revoluției socialiste în România 
își păstrează pe deplin valabilita
tea. Orice popor care trece pe ca
lea dezvoltării noi, democratice,
(Continuare in pag. a III-a) 

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Coniu- 
îîist Român, președintele Consiliului 
de Stat al Republicii Socialiste 
România, a primit vineri după-a- 
miază delegația Congresului Sindica
telor pe întreaga Indie — A.I.T.U'C. 
— condusă de dr. Ranen Sen, pre
ședintele A.I.T.U.C., care, la invita
ția Consiliului Central al U.G.S.R., 
face o vizită de prietenie in țara 
noastră.

La primire au luat parte tovarășii 
Ștefan Andrei, secretar al C.C. al 
P.C.R., și Constantin Mindreanu. se
cretar .al Consiliului Central al 
U.G.S.R.

Mulțumind pentru onoarea de a fi 
primiți, pentru posibilitatea oferită

Ambasadorul Republicii Arabe Siriene
Tovarășul Nicolae Ceaușescu. pre

ședintele Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste România, a primit 
vineri după-amiază pe ambasadorul

In sprijinul celor ce stu
diază în învațămînțul de 

partid

PROBLEME 
TEORETICE 

DE ACTUALITATE
IN PAGINA A IV-A

Mari probleme 
care preocupă 

umanitatea

ENERGIA
PAGINA A V-A

r~ ■----- 7’ . ----------- ----------—Solemnitatea înaintării în grad a primei promoții 
de absolvente ale cursului de pregătire 
a cadrelor militare din rîndul femeilor

Vineri la amiază, intr-una din in
stituțiile militare de învățăminta- 
parținind Ministerului Apărării Na
ționale, a avut loc solemnitatea 
înaintării la gradul de sublocote
nent și sergent major a primei 
promoții de absolvente ale cursu
lui de pregătire a cadrelor milita
re din rîndul femeilor.

La festivitate au luat parte gc- 
neral-colonel Ion Gheorghe, prim- 
adjunct al ministrului Apărării Na
ționale și șef al Marelui Stat Major, 
reprezentanți ai organelor locale de 
partid și de stat, generali și ofi
țeri superiori, membri ai gărzilor 
patriotice și ai formațiunilor de 
pregătire militară a tineretului, pio
nieri.

într-o atmosferă de puternic en
tuziasm a fost adoptată o telegra
mă adresată Comitetului Centrai 
al Partidului Comunist Român, to

delegației de a cunoaște experiența 
și realizările de seamă ale clasei 
muncitoare și ale întregului popor 
român in dezvoltarea economică și 
socială a țării, in ridicarea nivelu
lui de trai material și cultural, pre
ședintele A.I.T.U.C., dr. Ranen Sen. 
a apreciat caracterul fructuos al con
vorbirilor purtate cu reprezentanții 
sindicatelor din România.

în cursul convorbirii s-a subliniat 
că dezvoltarea relațiilor de priete
nie și colaborare intre oamenii mun
cii și sindicatele din cele două țâri 
dobîndește a importanță deosebită în 
condițiile extinderii și’ diversificării 
relațiilor dintre România și India în 
domeniile economic, tehnico-științi- 
fic. cultural.

Republicii Arabe Siriene la Bucu
rești. Souhcil Al-Ghazzi, la cererea 
acestuia.

Cu acest prilej, ambasadorul sirian

Președintele Consiliului de Stat, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, a primit 
scrisorile de acreditare a ambasadorului 

Republicii Populare Bangladesh
în ziua de 12 octombrie a.c., 

tovarășul Nicolae Ceaușescu. pre
ședintele Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste România, a pri
mit pe Aminur Rahman Shams- 
Ud-Doha, care și-a prezentat scri

varășului Nicolae Ceaușescu, în 
care se spune : în acest moment 
solemn, gindurile noastre, ale tine
relor absolvente înaintate la gradul 
de ofițer și subofițer, se îndreaptă 
cu dragoste fierbinte și cu nemărgi
nită recunoștință spre Partidul Co- 
muhist Român, spre Comitetul său 
Central, spre dumneavoastră, sti
mate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
cel mai iubit fiu al poporului nos
tru. pentru condițiile deosebite de 
pregătire de care ne-am bucurat.

Raportăm conducerii de partid și 
de stat, dumneavoastră, tovarășe 
comandant suprem al forțelor ar
mate. că pe timpul cursurilor 
ne-am însușit temeinice cunoș
tințe politico-ideologice și militare, 
ne-am format deprinderi care ne 
dau posibilitatea să organizăm $1 
să desfășurăm procesul de instrui

Au fost abordate, de asemenea, u- 
nele probleme ale -vieții politice in
ternaționale actuale, relevindu-se în
semnătatea solidarității și conlucră
rii strinse a clasei muncitoare de 
pretutindeni, a sindicatelor. în lupta 
generală împotriva politicii vechi de 
dominație și asuprire a imperialis
mului. colonialismului și neocolonia- 
lismului, pentru o politică nouă ba
zată pe egalitatea suverană a sta
telor, respectul independenței națio
nale. neamestecul in treburile inter
ne, dreptul tuturor popoarelor la 
dezvoltarea economică și socială de 
sine stătătoare.

întrevederea s-a desfășurat în
tr-o atmosferă cordială.

a inminat președintelui Consiliului de 
Stat, tovarășul Nicolae Ceaușescu, un 
mesaj din partea președintelui Repu
blicii Arabe Siriene, Hafez Al-Assad.

sorile de acreditare în calitate de 
ambasador extraordinar și pleni
potențiar al Republicii Populare 
Bangladesh în țara noastră.

(Cuvîntările rostite, în pag. 
a Vll-a).

re și educare a studentelor in lu
mina sarcinilor cuprinse în amplul 
program pe care l-ați înfățișat ac
tivului de partid al armatei.

Conștiente de sensul profund al 
răspunderilor ce ne revin, asigu
răm Comitetul Central al Partidului 
Comunist Român, pe dumneavoas
tră. iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, că sintem hotărite să 
slujim cu credință idealurile po
porului român, politica internă și 
externă a partidului și statului 
nostru. Ne vom dărui întreaga ac
tivitate îndeplinirii misiunilor date 
de partid și guvern, fiind gata să 
apărăm cu abnegație pămintul 
străbun, cuceririle socialiste, inde
pendența și suveranitatea scumpei 
noastre patrii — Republica Socia
listă România.

(Agerpret)__________ J
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I 100 000

Medicul chirura Constantin I 
k Andrcoiu, dc la Spitalul de ur- 1 
| penfd din Ploiești. a împlinit I 

recent vîrsta de 70 de ani. A- I 
niverclnd evenimentul, colegii " 
au ținut sd sublinieze că merit- I 
cui fi omul Constantin An- I 
dreoiu. in fntreapa lui activita- I 
te. a fost un exemplu de abne
gație, de dăruire in salvarea 
vieților omenești. Fisele de spi
tal arată că. in decursul anilor, 
el a participat lă peste 100 000 
de intervenții chirurgicale. De 
35 de ani, medicul C.A. nu ți-a 
schimbat sala de operații, unde i 
alifia oameni au fost readuși I 
la viata. Alături de colegii de | 
breaslă, se cuvine sâ-i urâm . 
Si noi medicului Constantin I 
Andreoiu ani multi si multe I 
succese in continuare. •

în „capcana” I 
farurilor

r

LA ÎNSÂMÎNȚAREA
GRIULUI

specialiștii recomandă măsuri adaptate
condițiilor climatice din această toamnă

într-una din nopțile trecute, 
o mașină gonea după iepuri pe 
o pășune din apropierea pădu
rii Tufoasa (Satu-Mare). La 
rruezul nopții, cind autoturismul 
și-a încetat zburdălniciile, lu- 
ind-o spre șosea, alte faruri au 
fost proiectate asupra sa. Erau 
de la o mașină a miliției. La 
controlul care a urmat, au fost 
descoperiti 4 iepuri 
și tot 
pante 
Miche 
nr. 1, 
strada 
tu-Mare, .. ____
stare de ebrietate autoturismul 
l-SM-731, Iuliu Porumbovici 
din comuna Turulung nr. 32 și 
Arpad Gyarmati din comuna 
Livada nr. 13. Acum braconie
rii iși așteaptă cu înfrigurare 
„porția**  ce li se cuvine.

împușcați 
atitea personaje partici- 
la braconaj : Alexandru 

din comuna Turulung 
Nicolae Romeo Săvescu, 
Mileniului nr. 21. Sa- 

care conducea in

Cine poate 
da relații?»

Zinca Dănulescu din Bucu
rești. str. Lunca ■ Florilor nr.3, 
sectorul 2. a primit in gazdă in 
ziua de 9 octombrie a.c. pe tâ
năra Angela Vasile, in vîrstă de 
15 ani. din București, str. Tă- 
miioarei nr. 137. sectorul 2. A 
doua zi dimineața. Z.D. a pornit 
la piață, lâsind un copil in vârs
tă de două luni in grija musafi
rei. La intoarcere, A.V. nu mai 
era nicăieri. Și. odată cu ea 
qispăruse și copilul Cristian Di
nul eseu De atunci, cu toate 
căutările întreprinse de familie, 
Angela Vasile nu a putut fi gă
sită. Avînd o înălțime de 1,55- 
1.60 m. tenul șaten, părul vop
sit roșii, aceasta era îmbrăcată 
cu o rochie din relon, de culoare 
galben cu negru și încălțată cu 
teniși de culoare albastră. Din 
investigațiile de pină acum se 
pare că obișnuiește să se depla
seze cu trenul prin diferite lo
calități din țară. Copilul era în
fășat într-o pătură de culoare 
verde, iar pe cap purta o scu- 
f.ță bleu matlasată. Cine poate 
da relații este rugat să se adre
seze organelor de miliție.

I Numai în 
| patru ore
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Direcția circulației din cadrul 
Inspectoratului general al mi
liției a organizat in munici
piul Bacău o amplă acțiune vi
zând respectarea regulilor cir
culației rutiere. In numai 4 ore 
au trecut prin „filtru" 842 de 
autovehicule. Rezultatele nu 
sint deloc demne de eviden
țiat : 116 conducători auto au 
fost sancționați cu amenzi con
travenționale. 4 au rămas fără 
permise de conducere, iar 2 au 
fost găsiți in stare de ebrieta
te la volanul unor autobuze 
care transportau muncitori ; 52 
de autovehicule prezentau de
fecțiuni tehnice. După cum se 
vede, aproape un sfert din ma
șinile controlate n-au 
trece mai departe. Și 
in numai 4 ore. Bilanțul 
buie să dea de gândit . 
care răspund de siguranța 
culației.

putut 
aceasta 

tre- 
celor 

. cir-

Biciclistul
octogenar

La cei .81 de ani ai săi. 
sionarul Ion Alei. Olaru. 
orașul Breaza, se află i

Tn această toamnă, semănatul griului și al celorlalte 
culturi s-a făcut în condiții deosebite față de cele din 
anul precedent. Lipsa de precipitații, care a afectat 
aproape întreaga țară, a diminuat mult rezerva de apă 
din sol. Cu toate condițiile grele de lucru pregătirea 
terenului și semănatul s-au executat și continuă să se 
execute, in cea mai mare parte a țârii, la un nivel 
agrotehnic corespunzător. Potrivit datelor centralizate 
ieri la Ministerul Agriculturii, Industriei Alimentare 
și Apelor, rezultă că, pină acum, au fost însămînțate 
peste două milioane de hectare cu grîu, ceea ce repre
zintă 84 la sută din suprafețele prevăzute a se cultiva 
in cooperativele agricole și 82 la sută în întreprinderile 
agricole de stat. Terenurile care se insămințează în 
aceste zile cu griu sint cele eliberate de culturile Ur
zii : porumb și sfeclă de zahăr. Deci, pentru a se 
grăbi lucrările de pregătire a solului și semănat, este 
necesar un efort maxim la recoltarea și eliberarea te
renurilor.

Ieri a avut loc ședința consiliului tehnic din minis
terul de resort, in care s-au analizat stadiul însămin- 
țărilor de toamnă, starea semănăturilor și, concomi-

tont, au fost stabilite recomandări cu privire la măsu
rile care trebuie aplicate, in continuare, la această cul
tură. S-a apreciat, pe baza concluziilor meteorologilor, 
că pentru moment nu sint condiții oare să asigure 
creșterea umidității din sol. Aceasta impune ca, și de 
acum înainte, să se aplice aceleași măsuri cu privire 
la pregătirea terenului și semănat. In mod deosebit se 
cere ca terenul să se mărunțească foarte bine, prin 
discuiri repetate, pentru a rezulta un bun pat germinativ 
pentru sămință. Ca regulă generală, sămința trebuie 
Îngropată mai adine in pămint. Aceasta obligă plantele 
să străbată un strat mai mare de teren, ceea ce le for
tifică. iar rădăcinile beneficiază cu mai multă ușurință 
de apa din adâncime. In ce privește evoluția semănă
turilor de toamnă, Ministerul Agriculturii a sta
bilit ca, Incepînd de săptămîna viitoare, cu spri
jinul stațiunilor experimentale agricole, să se analizeze 
evoluția semănăturilor de toamnă, pentru a putea fl 
aplicate cele mai potrivite măsuri. Numai prin lucră
rile solului, aplicate diferențiat, cu răspundere maxi
mă, se va putea asigura o recoltă bună de griu in 
anul viitor.

15000 DE HA IN PA- 
TRU ZILE. In iud«iul C1UJ- 
peste 50 unități agricole au înche
iat semănatul culturilor de toamnă, 
iar altele insămințează ultimele su
prafețe. Mijloacele mecanice din 
aceste unități au fost trimise in 
sprijinul celor care mai au de exe
cutat un volum mai mare de lu
crări. Ca urmare a măsurilor teh
nice și organizatorice luate, in ul
timele patru zile au fost insămin- 
țate peste 15 000 hectare cu griu, 
ceea ce reprezintă un record in 
condițiile acestei toamne.

Viteza medie atinsă la semănat 
nu reflectă totuși posibilitățile de 
care dispun unitățile agricole din 
județ. S-au semnalat cazuri de 
slabă organizare a muncii, de in
suficientă utilizare a mijloacelor 
mecanice la cooperativele Țaga, 
Săndulești. Bobilna. Girbou și in 
alte locuri, unde defecțiunile trac
toarelor nu au fost remediate cu 
operativitate. La o recentă ana
liză operativă a stadiului lucră
rilor de sezon, care a avut loc la 
comitetul județean de partid și la 
care au participat președinții con-

siliilor intercooperatiste, conduce
rile unităților agricole de stat, di
rectorii S.M.A. etc., au fost stabi
lite măsuri concrete In vederea 
accelerării lucrărilor : mijloacele 
mecanice disponibile din unitățile 
care au încheiat semănatul să fie 
deplasate in cursul nopții in cele 
rămase în urmă ; muncitori califi
cați din atelierele mecanice să lu
creze pe tractoare, 
ganizării, peste tot, 
buri sau schimburi

îri vederea or- 
a două schim- 
prelungite.
MUREȘAN

PE PRIM PLAN CALI
TATEA LUCRĂRILOR. Datâ 
fiind starea terenului, orga
nele agricole din județul Arad ur
măresc respectarea cu rigurozitate 
a normelor de calitate. Pină in pre
zent, a fost semănată cu griu 71 la 
sută din suprafața planificată. 
Multe unități agricole din județ — 
cooperativele din Sederhat. Peregu- 
Mic. Șeitin, Bata. Slatina de Mureș. 
I.A.S. Nădlac și altele — au termi
nat semănatul griului. După cum ne 
relata ing. Petre Mateescu. director 
adjunct al direcției agricole judele-

ne, in ultimele zile au fost identifi
cate importante suprafețe de teren 
care se vor pregăti numai prin dis- 
cuire, ceea ce va mări ritmul și ca
litatea lucrărilor. Printre măsurile 
întreprinse în județ se numără și 
cele referitoare la dirijarea forțelor 
— tractoare, discuri, pluguri, tăvă
lugi — din unitățile care au înche
iat semănatul, spre unitățile unde a- 
ceastâ lucrare este rămasă în urmă. 
Spre exemplu, tractoarele șl utila
jele de la cooperativa agricolă Se- 
derhat ajută la semănat coopera
tiva „Timpuri Noi"-Pecica ; de la 
cooperativa Zăbalț, utilajele au 
fost dirijate Ia cooperativa Bruznic 
etc. In toate unitățile munca la 
semănat se desfășoară in schimburi 
prelungite, iar la cooperativa Șiria 
și I.A.S. Scinteia se folosesc cu
pluri de două semănători.

Constantin S1MION

r

pen- 
din 

_ _ _  intr-o 
competiție unică in felul ei. In 
1967. pe cind împlinea 75 de 
ani. a pornit cu bicicleta să 
facă turul munților Făgăraș, 
străbâtind în sase zile 650 km. 
Trei ani mai tirziu, a parcurs 
peste 1 000 km in 12 zile, pen
tru ca, anul trecut, la virsta de 
80 de ani, să străbată o distan
ță similară, încheind astfel, in 
trei etape, turul României. 
Luna trecută a pornit din nou 
Ia drum pe două roți. De astă 
dată, intr-un circuit prin Iu
goslavia. După ce a vizitat Bel
gradul. a coborit spre sud. pină 
la Titovo Uiice. a trecut pe 
valea Moravei pină la Nis. de 
unde a urcat apoi pe Timoc 
pină la Dunăre, pentru a se în
toarce, pe la Stamora Moravița, 
in țară. In cele zece zile. 
a durat această excursie, 
a parcurs încă 1000 km. 
cite se vede, cu aproape 
easi „medie orară" ca la 75 de 
ani. La capătul acestui traseu, 
ii urăm octogenarului 
să-fi mențină aceeași 
remarcabilă si pentru 
ile viitoare.

•it 
1.0. 
Din 

ace-

biciclist 
„formă" 
excursi-
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Dumitru TÎRCOB 
Gheorghe DAVID 
>i corespondenții „Sein teii'

Gh. SUSA

relor cooperativele agricole
Tăuți-Măgherăuș, Cărbunari și al
tele, ritmul însămi nțărilor a cres
cut foarte mult.

țil operative, griul a fost lnsă- 
mințat doar pe 67 la sută din su
prafața prevăzută. Se putea realiza 
pină la această dată o suprafață 
mai mare 7 Experiența și rezulta
tele unor cooperative agricole care 
au încheiat însămințările — Ilba, 
Mocira, Sarasău, Leordina — de
monstrează că da. Chiar și in coo
perativele agricole situate in zona 
văilor Someș și Lăpuș, unde tere
nul are o umiditate mare și deci se 
poate realiza o viteză sporită la 
arat și pregătirea patului germina
tiv. rezultatele nu sint pe măsura 
posibilităților. La Mireșu-Mare, din 
300 ha au fost însămînțate doar 200 
ha ; la Ulmeni — 120 ha din 170 ha ; 
la Fărcașa — 200 ha din 250 ha ; la 
Șomcuța Mare — 250 ha din 400 ha 
etc. Ce măsuri s-au luat pentru 
intensificarea lucrărilor ? Ne răs
punde tov. Nicolae Nistor. di
rector al direcției agricole județene. 
„Dintre măsurile luate de noi în 
vederea intensificării lucrărilor 
menționez redistribuirea tractoare
lor și utilajelor spre unitățile ră
mase in urmă, organizarea muncii 
In schimburi prelungite, concentra
rea forței de muncă la eliberarea 
terenului pentru a crea 
lucru pentru tractoare".
văr, in urma redistribuirii tractoa-

TIMIȘ

front de 
Intr-ade-

HOTĂRiTOARE ESTE 
ACUM BUNA ORGANI
ZARE A MUNCII. Ca urma- 
re a organizării temeinice a 
muncii s-a reușit ca în coope
rativele agricole Covaci, Freidorf, 
Ciarda Roșie, Cheglevici, Murani 
etc. să se încheie semănatul. Lu
crările sint mai avansate in raza 
de activitate a 
cooperatiste
Vechi. Făget. Analizînd rezultatele 
pe ansamblul județului 
sini unități care, in condiții ase
mănătoare cu cele fruntașe, nu au 
Insăir.ințat deeit suprafețe mici. 
La Boldur, Ceacova, Remetea 
Mare, Cenei, Periam, Sacoșu-Tur- 
cesc, Variaș, tractoarele nu reali
zează nici pe departe viteza zilnică 
de lucru stabilită, atît din pricina

consiliilor inter- 
Bethausen, Dudeștii

reiese că

solului uscat și greu, cit, mai ales, 
a defecțiunilor de ordin organiza
toric. Dintre acestea cea n>ai acuta 
este lipsa de preocupare pentru 
eliberarea terenurilor de premer
gătoare tirzii. In plus, conducerile 
S.M.A. și specialiștii din unități 
nu urmăr^c respectarea întocmai a 
graficelor de lucrări pe secții, zile 
și tarlale, ceea' ce conduce la acu
mularea de restanțe de la o zi la 
alta. Experiența unităților agricole 
fruntașe din comunele Beba Veche, 
Valcani, Tomnatec, Marginea, Dum
brava in buna organizare a mun
cii la semănat, prin folosirea inte
grală a timpului de lucru, cit și 
prin realizarea productivității ma
xime a utilajelor, arată că vite
zele de lucru ale semănătorilor 
au atins 14—15 ha zilnic. Pen
tru intensificarea lucrărilor s-a 
primit din partea județului Ilfov 
un număr suplimentar de tăvălugi 
— utilaj necesar pregătirii unui bun 
pat germinativ in condițiile solu
lui uscat. Este necesar ca aceste 
utilaje să fie folosite rațional, ast
fel ca semănatul griului să se poa
tă încheia cit mai repede.

Ștefan DORGOȘAN

MARAMUREȘ

îmbunătățirile survenite în comerful orădean
răspund afirmativ

a

Deși uscat, pâmîntul este pregătit și însămîntat în condiții bune de câtre mecanizatorii care lucrează 
pe ogoarele cooperativei agricole „30 Decembrie" din comuna Vadu-Sorești, județul Buzău

SE POATE SI MAI BINE?

SINT POSIBILITĂȚI 
LUCRĂRILE SA FIE 
TENSIFICATE. în județul 
ramureș. potrivit ultimei situa-

----

Potrivit sarcinilor sta
bilite prin planul de stat 
pe 1973, noua Fabrică 
de zahăr din Roman, in
vestiție a Ministerului 
Agriculturii. Industriei 
Alimentare și Apelor, tre
buia ca la 1 octombrie 
să realizeze primele can
tități de produse. Dar 
evenimentul acestei pre
miere industriale nu a 
avut loc. După cum se 
prezintă situația lucră
rilor, este de așteptat ca 
prima tonă de zahăr de 
la noul obiectiv să 
obțină abia către 
șitul anului. Este o 
tirziere care, incă de pe 
acum, creează beneficia
rului mari dificultăți in 
ceea ce privește prelua
rea și prelucrarea noii 
recolte de sfeclă de za
hăr. Astfel, vor fi nece
sare mari cheltuieli su
plimentare pentru ca 
circa, 350 000 tone sfeclă 
din zona Romanului ’ să 
fie transportate pentru 
prelucrare in alte fa
brici de zahăr din țară. 
Care sint cauzele ami- 
nării acestei premiere 
industriale ?

Inginerul PauJ Căpita- 
nu, de la sucursala jude
țeană Neamț a Băncii 
Agricole, ne furnizează 
citeva amănunte :

— Ritmul de lucru pe 
acest șantier nu s-a ri
dicat niciodată la nive
lul cerut de graficele de 
execuție. Datorită sla
bei organizări a muncii 
antreprenorului general 
— Trustul de construcții 
industriale din munici
piul Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej — au fost pe
rioade de săptămlnl șl 
chiar luni cind șantierul 
era pustiu ; in mod ne
justificat constructorii șl 
subantreprizele au ter
giversat asigurarea for
ței de muncă calificată 
și aducerea pe șantier 
a utilajelor de ridicat. Ca 

v _____

se 
sfir- 

în-

urmare, obiectivele nu 
au fost Începute in mod 
cronologic, potrivit gra
ficului și peste tot s-a 
lucrat pe apucate. Aceas
ta este explicația fap
tului că, in prezent, nici

loarea totală a investi
ției.

Intr-adevăr, situația de 
pe șantier confirmă că 
finalizarea acestei In
vestiții nu este privită 
cu toată răspunderea de

RĂZBUNAREA
TIMPULUI
PIERDUT...

sau de ce a fost amînată
punerea in funcțiune

a Fabricii de zahăr
din Roman

o parte din noul obiectiv 
nu a putut ajunge cel 
puțin in faza de prere- 
cepție, iar slaba 
nizare a muncii a 
ca cheltuielile față 
devizul general să 
depășite cu aproape 30 
de milioane lei. De alt
fel. pină a se putea 
vorbi de cota finală mai 
trebuie executat un vo
lum de lucrări ce repre
zintă o treime din va-

orga- 
făcul 

de 
fie

către factorii chemați să 
pună la timp in 
țiune noua fabrică 
zahăr. La hala principa
lă de f*--' ----- ----
exemplu, 
turnat o serie de 
șee. de pardoseli și mo
zaicuri, la decantoare nu 
s-a terminat montajul 
plombelor, iar la cuptoa
rele de var nici acum nu 
au fost terminate lucră
rile de construcție a bun-

func- 
de

fabricație. spre 
, mai sint de 

plan-

cărelor. Mult rămase In 
urmă sint și lucrările de 
la silozurile de sfeclă, 
la alimentarea cu apă și 
la instalațiile termomeca- 
nice, unde nici oină a- 
cum nu au fost procura
te o serie de aparate șl 
utilaje, cum ar fi : ven- 
tilele pentru pompele de 
alimentare a cazanelor. 
diferite termometre, ma- 
nometre, robinete, pa
nouri, de comandă si au
tomatizări, 17 tone ar
mături de oțeluri dife
rite, 8 bucăți cilindri hi
draulici, o macara 
capră și multe altele.

Mai grav este că și q- 
cum se află in suspensie 
problema contractării a 
două turbine.

Furnizorii de utilaje — 
„Vulcan" București și 
întreprinderea de utilaj 
petrolier Tirgoviște — 
continuă să nu-și respec
te obligațiile pe care și 
le-au asumat, creind mari 
greutăți in execuția lu
crărilor. Pe de altă Dar
ie. proiectanții răspund 
cu mare intirziere la so
licitările beneficiarului 
pentru clarificarea necon
cordantelor tehnice și e- 
conomice ce au survenit 
De Darcurs, ca urmare a 
schimbării unor soluții de 
montaj, iată motivul pen
tru care nici pină in pre
zent nu sint clarificate 
un număr de 10 soluții 
privind montajul utila
jelor.

Aceste citeva exemple 
vin să pună in evidență 
necesitatea unor măsuri 
energice, venind din 
partea tuturor factorilor 
— beneficiar, construc
tori. montori, furnizori de 
utilaje $1 oroiectanți — 
pentru a grăbi ritmul lu
crărilor, astfel incit nou» 
Fabrică de zahăr din Ro
man să Droducă in cel 
mai scurt timp.

tio

Ion MANEA
corespondentul „Scînteii1 j

In ultima perioadă, in comerțul orădean s-au în
registrat îmbunătățiri sub multiple aspecte. In cele 
mai multe unități de legume și fructe, de desfa
cere a cărnii și a produselor lactate, aprovizionarea 
se face noaptea sau înainte de începerea progra
mului de funcționare, pentru a nu se întrerupe 
vânzarea din timpul zilei ; mărfurile sint aduse în 
cele mai multe cazuri direct de la furnizori, fără a 
fi trecute prin depozite; din aproape 20 de.cofe
tării au fost excluse băuturile alcoolice, lărgindu-se 
gama produselor de cofetărie ; s-a diversificat pro
ducția proprie a unităților de alimentație publică ; 
a crescut preocuparea factorilor de răspundere pen
tru educarea lucrătorilor din comerț etc.

Desigur, aceste perfecționări se datoresc. în pri
mul tind, eforturilor depuse de comercianta oră- 
deni, dar — trebuie subliniat — o însemnată 
contribuție au adus-o și membrii echipelor de con
trol obștesc, care — prin propunerile și observațiile 
formulate — au determinat remedierea deficiențe
lor existente.

Subliniind aceste rezultate pozitive, considerăm 
necesar să arătăm și citeva neajunsuri persistente, 
in ciuda faptului că au fost pină acum semnalate, 
de mai multe ori, de echipele de control obștesc.

începem raidul nostru 
pornind de la mai multe 
recomandări ale echi
pelor de control ob
ștesc și de la numeroase 
sugestii ale consumatori
lor cu privire la necesita
tea transformării unor u- 
nități de alimentație pu
blică in unități cu speci
fic local. Există, ce-i 
drept, o asemenea unitate 
la Oradea, dar ce poți 
găsi aici ? După cele scri
se in reclame : „tot felul 
de produse culinare cu 
specific local". în realita
te. aceleeși preparate ca 
m oricare alt restaurant. 
Nu e păcat oare de banii 
cheltuiți pentru amenaja
rea unității cu mobilier și 
decor specific bihorean ? 
Un răspuns la această în
trebare nu au orimit nici 
acum membrii echipelor 
de control obștesc.

Și incă una, de data a- 
ceasta, din partea noas
tră : sâ fie oare vreo le
gătură intre starea de lu
cruri șl faptul că. In ziua 
raidului nostru, responsa
bilul unității — Ion Oni- 
ța — n-a venit la lucru 
nici pină la ora 11.30 ?

* ★
tn cursul raidului tre

cem și oe la comDlexul 
alimentar al U.G.S.R. de 
Ia Băile Felix. Ne așezăm 
la masă și comandăm un 
meniu. înainte de a con
sulta registrul de control 
obștesc — pentru a vedea

sesizările echipelor și a 
le confrunta cu ale noas
tre — solicităm plata.

— Lăsați dom’le ! — zi
ce mieros responsabilul 
Al. Popov ici. Unde mă- 
nincă 2 000, mai pot min- 
ca și ,cițiva cunoscuți...

...Și — din cite 
aflat — cunoscuții lui 
povici sint destui.

★
Nu o dată membrii e- 

chipelor de control ob
ștesc au semnalat la Ora
dea grave abateri de la 
prevederile legii nr. 3/1972, 
care reglementează păs
trarea. transportul și de
punerea banilor incasați 
in unitățile comerciale. 
Ioan Moldovan, de exem
plu. gestionar la „Terasa" 
(complexul U.G.S.R.-Fe
lix), in loc să depună ba
nii la casieria centrală, 
i-a pus la păstrat in... 
frigider ; Rozalia Vlșoiu, 
gestionară la unitatea nr. 
6 — I.C.S. Alimentara, a 
fost găsită ducind suma 
de 13 223 lei fără ’acte 
justificative, Iar gestiona
rul de la campingul „1 
Mai" păstra banii magazi
nului sub... salteaua din 
birou. In pofida tuturor 
sesizărilor, măsurile de 
îndreptare se lasă aștep
tate.

am 
Po-

★

Contrplorii obștești au 
constatat la unii lucrători 
din comerț o atitudine

necuviincioasă fată de 
clienți, tendințe de căpă
tuială. Comportarea lor, 
deși a constituit obiectul 
unor repetate consemnări 
in condicile de reclama- 
ții, n-a fost totuși 
indreptată. Ba mai mult, 
Fiorica Bungău, încadra
tă la restaurantul „Ora
dea" cu cea mai mare 
categorie de salarizare a 
ospătarilor (are calificare 
doar dc... bufetieră), deși 
a fost reclamată pen
tru atitudine necuviin
cioasă și lipsă de interes 
profesional, deși a fost a- 
mendată. deși i s-a întoc
mit un referat de schim
bare din funcție, 
nuă ’ . . . ____
post (! !)

— Am cerut schimba
rea ei din funcție, ne 
spune responsabilul uni
tății. dar conducerea 
O.J.T. a clasat referatele 
la arhivă.

— Ce .să fac ? — în
cearcă o scuză si directo
rul O.J.T., Ion Moga,

să
conti-

ocupe același

l-am sancționat cu puțin 
timp înainte pe un bar
man de 'la complexul 
„Dacia" si de atunci 
n-am mai avut liniște. In 
fiecare zi eram asaltat 
de tot felul de „binevoi
tori", chiar și de unele 
persoane cu influentă, 
pentru a retrage sanc
țiunea...

...Am consemnat doar 
citeva din aspectele in
finite în raidul nostru 
prin unitățile Comerciale 
ale Oradei. mergind pe 
urmele echipelor de con
trol obstesc. In loc de 
concluzie, reținem faptul 
că este necesară mai 
multa receptivitate din 
partea organelor investite 
cu conducerea comerțu
lui orădean. pentru a so
luționa cu fermitate si o- 
perativitate toate semna
lele si propunerile for
mulate dc echipele de 
control obstesc. Așteptăm 
în acest sens un răspuns 
documentat de la foru
rile in drept.

POȘTA RUBRICII
• Ca urmare a artico

lului apărut in „Scinteia" 
(nr. 9524) la rubrica de 
față. întreprinderea co
mercială mixtă din mu
nicipiul Gheorghe. Gheor- 
ghiu-Dej ne informează 
că a luat următoarele 
măsuri : „s-a îmbunătățit 
calitatea meniurilor la u- 
nitățile de • alimentație 
(prin diversificarea pre
paratelor de bucătărie și 
mărirea numărului sorti
mentelor) ; s-au afișai 
Drelurile la fiecare sorti
ment de mincare din pro
ducția proprie si de la 
bufet ; s-a făcut cură
țenia generală a localu
rilor. iar vesela ciobită a 
fost schimbată ; 6-a 
trodus 
control 
bufete etc".

• De la întreprinderea 
comercială de stat nr. 2 
din Capitală am primit 
următorul răspuns : „Vi
novat de dosirea mărfii 
găsite de controlorii ob
ștești la unitatea din stra
da Galați nr. 24 s-a făcut 
vînzătorul Manacu Du
mitru, ctye a fost sanc

. - _ in- 
registrul unic de 
in cantine și

ționat contravențional, 
conform Legii nr. 3/1972. 
Totodată, cazul a fost 
prelucrat in rindul sala- 
riatilor întreprinderii".

• La rubrica noastră a 
apărut cu cltva timp In 
urmă o notă critică pri
vind deficiențele exis
tente la C.A.P.-ul din co
muna Popești. județul 
Vîlcea. In răspunsul tri
mis redacției, consiliul 
județean F.U.S. ne co
munică. intre altele: 
„Cele sesizate au fost în
temeiate. Au fost luate 
măsuri de remediere a 
deficientelor : valorifica
rea produselor deteriora
te. procurarea țiglei pen
tru acoperirea silozului 
etc. Referitor la do
sarul fostului magaziner 
Gheorghe Ion : docu
mentul respectiv se gă
sește pentru completare 
la postul de miliție ai 
comunei".

Rubrică realizată de 
Dumitru GAȚA 
Mihai IONESCU
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CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI
NICOLAE CEAUȘESCU

(Urmare din pag. I)

care-și propune să înfăptuiască 
pref aceri soci al-economice revolu
ționare, trebuie să-și făurească și 
forțele necesare, să-și creeze apa
ratul propriu de sta», forțele ar
mate, organele proprii de securita
te. de justiție, care să servească 
interesele poporului, cauza dez
voltării pe o cale nouă, democra
tică a societății. (Aplauze puter
nice).

M-am referit numai la această 
latură a experienței noastre deoa
rece in aUe împrejurări am vor
bit și de faptul că orice orînduire 
socială nouă nu poate fi decit ro
dul activității unite a maselor largi 
populare, al unității clasei munci
toare, țărănimii și intelectualității, 
a întregului popor, care trebuie să 
fie convins de justețea transformă
rilor profund înnoitoare, să 
i#meze neabătut politica forțelor 
revoluționare. Tocmai datorită 
faptului că partidul nostru a știut 
să aplice adevărurile generale ale 
construcției socialiste la condițiile 
concrete ale României am reu
șit să facem ca transformările 
revoluționare să ducă la întă
rirea în fiecare etapă isto
rică a adeziunii maselor largi 
populare la cauza socialismului. 
Chiar atunci cînd a trebuit sa în
vingem un șir de greutăți, să înlă
turăm unele greșeli, ne-am adre
sat poporului, am discutat cu po
porul și numai împreună cu el am 
pășit înainte spre o nouă etapă de 
dezvoltare a societății noastre. A- 
ceasta de fapt este esențialul în 
făurirea oricărei orînduiri noi, so
cialiste. (Aplauze puternice).

In aceste împrejurări este nece
sar ca clasa muncitoare, poporul 
să asigure un control efectiv asu
pra organelor puterii de stat, ast
fel ca ele să-și îndeplinească in 
orice condiții îndatoririle față de 
popor. A nesocoti aceste învăță
minte, a lăsa — așa cum s-a în
tâmplat în Chile — ca organele de 
stat să rămînă în afara preocupă
rilor pentru înfăptuirea transfor

mărilor revoluționare, să fie consi
derate ca ceva deasupra poporului, 
nu poate decît să ducă la eșecul 
luptei revoluționare. în orice îm
prejurări. poporul, construindu-și 
organele proprii ale puterii, trans- 
formîndu-le pe cele vechi, inte- 
grindu-le în lupta sa pentru schim
bări economico-sociale revoluționa
re. trebuie să exercite permanent 
controlul, îndrumarea acestor or
gane ale puterii de stat ! Aceasta 
este garanția că aceste organe vor 
face întotdeauna ceea ce trebuie 
pentru victoria revoluției, vor servi 
poporul, cauza transformării revo
luționare în țara respectivă. (A- 
plauzc puternice).

Mă refer la aceste învățăminte 
din trecut pentru că ele trebuie 
să fie prezente și în activitatea 
noastră actuală. Desigur, ne aflăm 
în altă etapă de dezvoltare, dar nu 
trebuie să uităm nici un moment 
că deși socialismul a învins pe de
plin în România și am trecut, 
la o etapă nouă de dezvoltare, deși 
clasele exploatatoare au fost lichi
date de mult, totuși ‘pe plan inter
național mai există forțe reacțio- 
nai'e. ostile socialismului. Influen
țe și agenți ai acestor forte reac
ționare pătrund și vor mai pătrun
de și în viitor și în România dacă 
organele și aparatul nostru de stat 
— vorbind concret, organele noas
tre de securitate — nu vor fi vigi
lente. nu-și vor face cum trebuie 
datoria față de cauza revoluției, 
față de cauza socialismului, față 
de popor.

De aceea, sărbătorind împlinirea 
a 25 de ani de activitate a orga
nelor de securitate, dînd o înaltă 
apreciere activității lor de pînă a- 
cum, doresc, totodată, să mențio
nez că în fața securității sta
tului, a organelor noastre din 
Ministerul de Interne, a întregului 
nostru aparat de stat stau sarcini 
de mare importanță.

Am criticat de multe ori nea
junsurile din munca organelor de 
securitate și nu numai după Con
gresul al IX-lea. Tovarășii mai 

vechi în activul de partid și în 
organele de securitate știu bine că 
și în 1954, în sala „Dinamo", am 
discutat despre greșelile și lipsu
rile organelor de securitate, ca 
și in 1955, în 1956, 1959, și în alți 
ani, am criticat, cîteodată destul 
de ferm, de hotărît, greșelile și a- 
buzurile ce s-au săvîrșit în anu
mite împrejurări. Dar așa cum am 
mai'spus, toate acestea aparțin 
acum trecutului. Măsurile luate 
după Congresul al IX-lea, și mai 
cu seamă cele luate în 1968, pentru 
a întrona cu desăvârșire legalitatea, 
respectarea legilor revoluționare, a 
normelor de partid în activitatea 
organelor de securitate și-au spus 
cuvintul. Putem spune că în toată 
această perioadă organele de secu
ritate au înfăptuit, în bune con
diții, sarcinile care le-au stat în 
față. Nici în viitor nu trebuie 
însă să admitem sub nici un mo
tiv ca în activitatea organelor de 
securitate să-șl facă loc anumite 
greșeli, să se accepte în vreun fel 
slăbirea exigenței, a preocupărilor 
pentru întărirea spiritului de înal
tă responsabilitate în aplicarea le
gilor țării și apărarea cuceririlor 
revoluționare, pentru â face ca nu
mai și numai dușmanii construc
ției socialiste, dușmanii indepen
denței și suveranității țării să cu
noască și să simtă cu putere mina 
înarmată a clasei muncitoare, a 
poporului nostru, ca nici un cetă
țean care participă la edificarea 
socialistă a patriei noastre să nu 
sufere pe nedrept ! Aceasta tre
buie să fie în permanență condui
ta organelor noastre de securitate 
în întreaga lor activitate ! Numai 
astfel ele își vor face în bune con
diții datoria față de revoluție, față 
de popor, față de partid. (Aplauze 
puternice).

Vreau să fiu foarte clar înțeles 
și de da+a aceasta, tovarăși. Socia
lismul reprezintă societatea cea 
mai umană, orînduirea care urmă
rește să descătușeze forțele crea
toare ale omului, să-i creeze con

diții de manifestare a personalită
ții sale în toate domeniile de acti
vitate. Facem totul pentru a găsi 
formele cele mai corespunzătoare 
de participare a maselor largi 
populare la conducerea tutu
ror domeniilor de activitate. 
Considerăm dezvoltarea demo
crației socialiste, participarea po
porului la elaborarea și înfăp
tuirea politicii de construcție 
socialistă ca o problemă esențială 
pentru victoria socialismului. Nu 
se poate construi o orînduire nouă 
fără participarea conștientă a în
tregului popor la înfăptuirea ei. 
Aceasta este, de altfel, una din 
problemele de bază ale concepției 
marxiste despre dezvoltarea so
cietății, a făuririi de către po- 
poiul însuși a destinelor sale, a 
istoriei și a viitorului său.

Vom face totul pentru a adinei 
și dezvolta democrația socialistă, 
pentru a perfecționa formele de 
participare a maselor largi popu
lare la conducerea orinduirii 
noastre socialiste. Din acest punct 
de vedere, cred că lucrurile sînt 
clare pentru toată lumea. Organele 
de securitate au datoria de a în
făptui directivele partidului și 
statului în asigurarea respectării 
legilor și a condițiilor legale de 
manifestare a maselor populare, 
de participare a lor La conducerea 
întregii activități.

Dar, așa cum am spus, nu trăim 
izolați ; deci nu putem considera 
că România este sau va fi în a- 
fara preocupărilor dușmanilor so
cialismului. De aceea, sarcina or
ganelor de securitate este de a 
acționa împotriva acelora care vor 
încerca să împiedice poporul să-și 
exercite rolul său în făurirea 
orinduirii socialiste ; ele trebuie 
să apere cuceririle poporului, să-i 
apere viața pașnică, să apere su
veranitatea și independența pa
triei împotriva oricui ar îndrăzni 
să se atingă de ele. (Aplauze pu
ternice. prelungite).

Nu doresc să intru în amănun
te, pentru- că munca organelor de 

securitate este diversă și nu în 
acest cadru și în acest moment 
festiv este locul să discutăm des
pre aceasta. Dar fiecare, în secto
rul său de activitate, trebuie să 
aibă permanent în față aceste sar
cini de bază ale lucrătorilor de 
securitate. Trebuie să ridicăm și 
mai mult nivelul profesional, ni
velul politic de înțelegere a pro
blemelor noi care se pun în ac
tuala etapă de dezvoltare a so
cietății noastre, pentru că numai' 
așa lucrătorul de securitate — 
care în concepția mea, și cred că 
și a voastră, este un activist de 
partid lucrînd într-un domeniu 
special — va putea să se orien
teze și să-și îndeplinească în bune 
condiții îndatoririle sale.

Trebuie să întărim exigența în 
muncă, disciplina, spiritul de. răs
pundere. Orice manifestare care 
poate dăuna mersului înainte, dez
voltării economico-sociale a țării, 
adîncirii democrației, legalității so
cialiste, orice încercare din afară 
de a aduce daune orinduirii noas
tre și independenței țării, sub orice 
formă ar fi, trebuie să stea în a- 
tenția lucrătorilor de securitate. 
Nimic nu trebuie considerat că este 
de mai mică importanță 1, Totul 
trebuie analizat, judecat prin pris
ma sarcinilor generale care revin 
organelor de securitate 1

Iată de ce consider că aniver
sarea a 25 de ani de activitate a 
organelor de securitate trebuie să 
însemne și un prilej de a analiza 
activitatea. în spirit de partid, în 
mod critic și autocritic, văzînd atît 
ceea ce a fost bun — și în această 
privință am dat aprecieri și nu 
vreau să mai revin asupra acestor 
laturi — cît și ceea ce a fost rău. 
Să tragem învățăminte și să luăm 
măsuFi în vederea îmbunătățirii și 
perfecționării în continuare a acti
vității organelor noastre de secu
ritate.

Eu am pretenții mai mari la or
ganele de securitate și aș dori ca 
și voi toți cei care lucrați în a- 
ceste organe să aveți asemenea 

pretenții față de voi înșivă, față de 
toți cei pe care-i conduceți. Tre
buie să ridicăm nivelul activității 
organelor de securitate la cerințele 
etapei noi în care ne găsim, îneît 
ele să țină strîns pasul cu tot ceea 
ce se înfăptuiește de către poporul 
nostru în cadrul politicii trasate de 
Congresul al X-lea, de Conferința 
Națională.

Este necesară o legătură și mai 
strînsă a organelor de securitate cu 
masele populare, cu oamenii mun
cii din toate sectoarele de activi
tate. Forța, tăria organelor de 
securitate constau în legătura indi
solubilă cu poporul, cu masele 
populare 1 Prin strînsa legătură cu 
masele, cu poporul vom reuși ca 
nici un dușman al construcției so
cialiste să nu se strecoare și să-și 
desfășoare activitatea nepedepsit ! 
Acest lucru trebuie să-1 avem în
totdeauna în vedere, tovarăși ! 
(Aplauze). Trebuie însă să știm 
să deosebim pe dușmani de oame
nii care comit anumite greșeli. Pe 
aceștia din urmă să-i educăm ; să 
mobilizăm colectivele lor de mun
că pentru a-i transforma și a-i a- 
juta să participe activ la întreaga 
noastră operă de schimbare revo
luționară a societății, de făurire a 
orinduirii noi, socialiste.

Așa cum am mai spus nu o dată, 
rolul organelor de securitate este 
nu de a taxa drept ostili orindui
rii noastre pe toți cei care mani
festă la un moment dat vreo ne
mulțumire sau alta. Dimpotrivă, 
rolul organelor securității este de 
a ajuta, împreună cu oamenii 
muncii, cu masele populare, la 
educarea, la transformarea acestor 
oameni, de a face ca, în fond, ni
meni — și repet — nimeni să nu 
poată fi pedepsit pe nedrept. Nu
mai aceia care duc o activitate 
realmente contrară intereselor po
porului. cuceririlor socialiste- și 
independenței țării să-și primeas
că pedeapsa meritată 1 Tocmai de 
aceea, ridicarea conștiinței politice 
și a nivelului ideologic constituie 
o cerință fundamentală pentru a 

putea face față noilor sarcini ?! 
noilor împrejurări ale activității 
importante pe care o desfășurați 1

Am deplina convingere că orga
nele noastre de securitate, toți lu
crătorii de securitate vor înțelege 
că cerințele pe care partidul le 
pune în fața lor trebuie îndepli
nite în cele mai bune condiții. 
Sînt încredințat că, așa cum și în 
trecut au depus eforturi pentru 
a-și îndeplini îndatoririle față de 
partid și popor, organele noastre 
de securitate vor face totul și în 
viitor. în noile condiții ale dez
voltării noastre, pentru a fi la 
înălțimea cerințelor partidului, 
pentru a acționa în strînsă unitate 
cu întregul popor, sub conducerea 
partidului — forța politică condu
cătoare a tuturor domeniilor de 
activitate, deci și a securității. 
Repet', eu consider organele secu
rității ca un aparat al partidului, 
iar pe lucrătorii de securitate ca 
activiști de partid. Ca atare, ei sînt 
chemați să îndeplinească neabătut, 
în orice împrejurări, politica parti
dului de făurire a societății socia
liste multilateral dezvoltate, de 
prietenie cu țările socialiste, cu 
toate popoarele care luptă pentru 
dezvoltarea independentă, politica 
de colaborare cu toate statele, de 
pace în întreaga lume. (Aplauze 
puternice, prelungite).

în încheiere, doresc încă o dată 
să urez celor .prezenți la această 
adunare, tuturor lucrătorilor de 
securitate și din Ministerul de In
terne succese tot mai mari în acti
vitatea lor, în ridicarea nivelului 
general al pregătirii profesionale 
și politice, pentru a fi apărători 
de nădejde ai cuceririlor revoluțio
nare ale poporului și ai indepen
denței patriei. Multă sănătate și 
multă fericire 1 (Urale puternice ; 
aplauze prelungite ; se scandează : 
„Ceaușcscu-P.C.R." ! Cei prezenți 
in sală ovaționează indelung pen
tru Partidul Comunist Român, 
pentru Comitetul Central, pentru 
secretarul general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu).

în prezența tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
partidului, președintele Consiliului 
de Stat, a fost sărbătorită vineri 
in capitala patriei noastre, intr-un. 
cadru festiv, implinirea a 25 de ani 
de la crearea organelor de securi
tate — instrument al puterii oame
nilor muncii, al partidului si statu
lui nostru — chemate să contribuie 
la apărarea cu devotament si vigi
lentă a cuceririlor revoluționare 
ale poporului, a marilor înfăptuiri 
ale socialismului.

De-a lungul acestui pătrar de 
veac de existență, orcanele de 
securitate, sub conducerea nemij
locită a partidului comunist, au 
parcurs o etapă caracterizată de 
adinei prefaceri' și perfecționări, 
care se încadrează organic in dru
mul glorios străbătut de România 
în anii construcției socialiste. Inte- 
grindu-se organic in lupta dusă de 
oamenii muncii pentru apărarea 
cuceririlor revoluționare, organele 
de securitate și-au îndeplinit cu 
abnegație și răspundere sarcinile 
trasate ds partid, aducindu-și con
tribuția la victoria asupra forțelor 
reacționare, la asigurarea climatu
lui de ordine și de liniște, necesar 
muncii pașnice, creatoare a po
porului nostru.

O importanță hotăritoare in în
deplinirea in bune condiții a mi
siunilor încredințate au avut in
dicațiile conducerii partidului, ale 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, co
mandantul suprem al forțelor 
noastre armate, pentru continua 
perfecționare a cadrului organiza
toric și legislativ în care organele 
de securitate iși desfășoară activi
tatea, pentru lărgirea și adincirea 
legăturilor cu oamenii muncii și 
creșterea sprijinului multilateral 
acordat de către aceștia, pentru 
întărirea legalității socialiste. La 
sărbătoarea lor, lucrătorii din secu
ritate raportează partidului, statu
lui. întregului popor îmbogățirea 
experienței, puterii de luptă și ca
lităților lor politice, profesionale și 
morale, respectarea cu strictețe a 
legilor țării, apărarea drepturilor și 
libertăților cetățenești, in spiritul 
eticii și echității socialiste, cultului 
pentru adevăr, îndeplinirea exem
plară a misiunilor încredințate de 
partid.

Ora 10. în apropierea clădirii mi
nisterului. cordoane de ofițeri în 
ținută de gală salută pe comandan
tul lor suprem. Trompeții intonea
ză onorul.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu este 
întimpinat cu puternice ovații. 
Intr-un singur glas, miile de 
piepturi scandează minute m 
Jir „Ceaușescu—P.C.R.", „Ceaușescu 
și poporul".

O gardă constituită din militari 
ai trupelor de securitate dintr-o 
unitate decorată cu ordinul ..Steaua 
Republicii" clasa a II-a prezintă 
onoruL

Se intonează Imnul de Stat al 
Republicii Socialiste România.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. în
soțit de Emil Bobu. ministrul de 
interne, trece in revistă garda de 
onoare.

Primiți cu vii aplauze și urale, 
lnalții oaspeți iși fac apariția in 
sala de festivități. în prezidiul a- 
dunârii festive au luat loc tovaia- 
sii Nicolae Ceaușescu, Paul Njcu- 
lescu-Mizil, Gheorghe Cioara, 
Cornel Burtică, general de armata 
Ion Ioniță, Emil Bobu, general
colonel Ioan Coman. generali $j o- 
fițeri activi și de rezervă.

în sală erau prezențl membri ai 

C.C. al P.C.R., ai Consiliului de 
Stat.și ai guvernului, ai conducerii 
Ministerului de Interne, Ministeru
lui Apărării Naționale și ai altor 
ministere, activiști de partid și de 
stat și ai organizațiilor obștești, 
generali și ofițeri superiori, lucră
tori din aparatul central și teri
torial de securitate, oameni de 
știință și cultură, ziariști.

Tovarășul Constantin Stătescu, 
secretarul Consiliului de Stat, dă 
citire Decretului Consiliului de 
Stat, prin care se conferă inalte 

•ordine ale Republicii Socialiste 
România unor ofițeri superiori din 
cadrele securității pentru contribu
ția deosebită adusă la apărarea și 
consolidarea cuceririlor revoluțio
nare ale poporului muncitor, cu 
prilejul împlinirii a 25 de ani de 
la crearea organelor securității 
statului. Au fost conferite : ordinul 
.,Tudor Vladimirescu" clasa I ge
neralului locotenent Nicolae Gh. 
Doicaru, ordinul ..Apărarea Pa
triei" clasa I generalului locote

Festivitatea aniversării organelor de securitate
nent Grigore N. Răduică și genera
lului maior Dumitru I. Radu, or
dinul „Pentru servicii deosebite 
aduse in apărarea orinduirii sociale 
si de stat" clasa I generalului 
maior Mihai M. Pacena. ordinul 
„Apărarea Patriei" clasa a II-a 
generalului maior Alexandru S. 
Dumitrașcu și generalului maior 
Emil I. Panaite, ordinul ..Pentru 
servicii deosebite aduse in apăra
rea orinduirii sociale și de stat" 
clasa a II-a generalului maior Mi
hai E. Ilie. generalului maior Vio- 
rel-PauI I. Marinescu. „Ordinul 
Muncii" clasa a II-a colonelului 
Emil V. Macri.

înaltele ordine sint înminate ln- 
tr-o atmosferă de puternic entu
ziasm de către tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

Prin decret al Consiliului de 
Stat au mai fost conferite 193 de 
ordine si 300 medalii altor cadre 
din organele securității statului.

După solemnitatea decorării. a 
luat cuvintul tovarășul Emil Bobu.

In acest moment solemn, vă ru
găm să ne permiteți, mult stimate 
tovarășe Ceaușescu. să vă adresăm 
din inimă mulțumirile noastre 
fierbinți pentru onoarea ce ne-o 
faceți prin participarea la această 
aniversare, pentru înaltele distinc
ții pe care le-ati conferit ca semn 
al prețuirii activității organelor de 
securitate și care, dincolo de rezo
nantele afective ce Ie amplifică in 
inimile noastre, constituie pen
tru noi un puternic moment emu
late. de educație' partinică si de 
îmbărbătare. în slujirea, pe mai 
departe, a intereselor patriei, na
țiunii noastre socialiste.

Sărbătorirea unui sfert de seco) 
de la crearea organelor de secu
ritate are loc în condițiile in care 
întregul nostru popor — intr-o 
unitate de monolit in iurul parti
dului. al Comitetului său Central, 
in frunte cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu — dă viată, cu minuna
ta sa capacitate creatoare, cu ta
lentul și hărnicia lui. programului 
elaborat de Congresul al X-lea și 

de Conferința Națională ale parti
dului.

Dezvoltarea armonioasă. intr-o 
dinamică fără precedent a econo
miei. științei, culturii și invătă- 
mintului, transformările înnoitoa
re din structura socială fundamen
tează nivelul to‘ mai înalt de civi
lizație. de bunăstare materială si 
spirituală a poporului nostru, ex
plică participarea tot mai activă a 
României la circuitul mondial al 
valorilor, autoritatea si prestigiul 
din ce in ce mai mari de care se 
bucură tara noastră în relațiile cu 
celelalte state si popoare.

Avem deosebita satisfacție 6i 
mindrie patriotică pentru faptul că 
la promovarea si realizarea nobile
lor deziderate ale popoarelor. 
România socialistă, partidul nostru 
iși aduc o contribuție unanim recu
noscută pe toate meridianele pla
netei.

Vasta activitate internațională a 
secretarului general al Partidului 
Comunist Român, președinte al

Consiliului de Stat al Republicii 
Socialiste România, se caracteri
zează printr-o excepțională contri
buție la soluționarea problemelor 
majore ale contemporaneității. în 
interesul ponorului român. în con
sens cu idealurile cele mai lumi
noase ale tuturor popoarelor lumii.

Vă rog să-mi permiteți, iubite 
tovarășe Ceaușescu, și cu acest pri
lej să dau expresie sentimentelor 
de profundă gratitudine ale perso
nalului Ministerului de Interne, 
care — împreună cu întregul nos
tru popor — a urmărit cu deosebit 
interes vizita istorică pe care dum
neavoastră, împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu, ați efectuat-o in 
unele țări ale continentului latino- 
american, bucurindu-se cu legitimă 
mindrie de rezultatele obținute in 
mesajul de pace, înțelegere și co
laborare. căruia i-ați dat curs in 
modul cel mai strălucit in numele 
partidului, poporului, patriei noas
tre socialiste.

Referindu-se la drumul parcurs 
de organele de securitate — odată 
cu tara — drum ce se integrează 
organic in etapele dezvoltării și 
consolidării orinduirii socialiste, ale 
luptei ponorului nostru pentru a- 
părarea cuceririlor sale revoluțio
nare. vorbitorul a spus in con
tinuare : Rezultatele pe care si or
ganele de securitate le-au obținut 
in acest pătrar de veac, creșterea 
eficienței muncii noastre în anii 
de după Congresul al IX-lea . se 
datoresc conducerii nemijlocite, 
permanente, de către partid. Pen
tru așezarea muncii de securitate 
pe o bază principială, partinică, 
pentru întronarea in întreaga noas
tră activitate a principiilor legali
tății și umanismului socialist, a 
respectului față de adevăr și 
dreptate, o importanța excepționa
lă au avut-o îndrumările deosebit 
de prețioase primite din partea 
secretarului general al partidului, 
comandantul nostru suprem, tova
rășul Nicolae Ceaușescu.

Doresc, de aceea — în numele 
cadrelor aparatului de securitate. 

al întregului personal al Ministe
rului de Interne — să aduc, și cu 
acest prilej, mulțumirile noastre 
fierbinți conducerii partidului și 
statului. dumneavoastră personal, 
iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu. 
pentru ajutorul imens pe care l-ați 
acord d permanent organelor de 
securitate -și să vă asigurăm că 
vom milita fără preget pentru a 
sluji cu devotament cauza partidu
lui. poporului, interesele patriei.

Cu toate că ne găsim într-un ca
dru sărbătoresc, tovarăși, nu putem 
să trecem cu vederea faptul că in 
activitatea organelor de securitate 
s-au manifestat — in decursul ani
lor — o serie de neajunsuri, lip
suri, greșeli, uneori destul de gra
ve. Cu principialitatea, curajul 
și fermitatea proprii comuniști
lor, conducerea partidului și sta
tului, personal tovarășul Nicolae 
Ceaușescu au dezvăluit și condam
nat in fata întregului popor abuzu
rile și ilegalitățile săvirsite într-o 
anumită perioadă din trecut, au 

atras atenția, in repetate rînduri, 
asupra faptului că activitatea de 
securitate trebuie să fie pătrunsă 
la toate nivelurile de spirit parti
nic, de respect pentru lege, pentru 
adevăr și dreptate. Vă raportăm, 
tovarășe comandant suprem, că 
sintem hotăriți să acționăm ferm 
ca întreaga muncă de securitate să 
se desfășoare potrivit concepției 
partidului privind rolul și locul pe 
care aceste organe le au in siste
mul organelor statului nostru.

Sporindu-ne fermitatea și comba
tivitatea față de orice fapte anti
sociale. vă raportăm, mult stimate 
tovarășe secretar general, că vom 
acționa și mși energic, în spiritul 
legalității, al echității comuniste. 
Vă asigurăm că activitatea organe
lor de securitate, ca și a celorlalte 
organe ale Ministerului de Interne, 
va fi îndreptată și in viitor numai 
și numai împotriva acelora care 
încalcă legile țării, care încearcă 
să se opună mersului înainte al 
construcției noastre socialiste.

Sintem conștienți că îndeplinirea 
sarcinilor ce ne revin la un inalt 
nivel calitativ presupune — ca o 
condiție sine qua non — perfecțio
narea pregătirii cadrelor.

De aceea, ne preocupăm ca la 
baza întregului proces de pregătire 
să situăm însușirea temeinică a 
documentelor de partid, a legilor 
tării, a ordinelor comandantului 
nostru suprem. In spiritul docu
mentelor partidului, concepem pre
gătirea politico-ideologică. de spe
cialitate și militară a personalului 
securității statului ca un tot uni
tar, prin care să asigurăm forma
rea și creșterea unor cadre cu o 
inallă conștiință politică, competen
ță și răspundere profesională, exi
gență și combativitate revoluționa
ră, cu un dezvoltat discernămint 
politic și juridic, cu o comportare 
ireproșabilă.

Vă raportăm. tovarășe coman
dant suprem, că noi. membrii con
siliului de conducere a ministeru
lui. comandanții de unități și sub
unități. simțim răspunderea deose

bită pe care o purtăm pentru înde
plinirea exemplară a sarcinilor ce 
ne revin, că sintem hotăriți să fa
cem totul pentru a fi la înălțimea 
acestei răsounderi.

Exemplul dumneavoastră insu- 
flețitor r- de revoluționar marxist- 
leninist călit la flacăra luptei pen
tru fericirea patriei și a poporu
lui. de luptător cutezător pentru a- 
davăr și dreptate, de militant 
neobosit pentru propășirea și înăl
țarea României, pentru progres și 
pace in lume — constituie pentru 
noi. ca și pentru întregul popor, 
modelul suprem de viață și muncă 
comunistă. Ne angajăm solemn să 
slujim cu credință și abnegație 
partidul, cauza nobilă a poporului, 
înaltele idealuri ale socialismului și 
comunismului.

Mulțumind în numele celor de
corați. general-locotenent Nicolae 
Doicaru, prim-adjunct al. ministru
lui de interne, a arătat

Ca ostaș al Partidului Comunist 
Român, ca militar, permiteți-mi să 

vă exprim profunda mulțumire și 
recunoștință pentru înalta distinc
ție ce mi-a fost acordată direct din 
mîinile dumneavoastră, x astăzi, la 
un sfert de veac de activitate a 
organelor de securitate, sub con
ducerea partidului.

Văd în aceasta aprecierea dată 
de conducerea partidului și statu
lui, de dumneavoastră personal, 
modestei mele contribuții în munca 
de securitate și. in special, văd in 
aceasta aprecierea dată efectivelor 
din compartimentele in rindul că
rora îmi desfășor activitatea de 28 
de ani. .

In întreaga mea activitate am 
simțit permanent sprijinul partidu
lui, al conducerii sale, al dumnea
voastră personal, mult stimate to
varășe comandant suprem, prin 
oriențarea. călirea, încurajarea . și 
criticile la timp făcute, toate aju- 
tindu-mă să mă formez ca cetățean, 
ca membru de partid, ca militar.

Sint astăzi in securitatea statu
lui cadre ce nu au împlinit incă 
virsta jubileului pe care îl sărbă
torim. Acestea pot învăța — sint 
sigur — din lipsurile noastre, ale 
celor mai în vîrstă, din greșelile 
noastre, trecute sau mai recente, 
dar și din experiența noastră, nu
mai și numai dacă se vor socoti 
in fiecare clipă a vieții lor că sint 
slujitori credincioși ai intereselor 
poporului, fii devotați ai națiunii 
noastre socialiste și numai dacă vor 
avea in permanență strînse legături 
cu masele de oameni ai muncii.

în calitatea mea de comunist, de 
membru al Consiliului de condu
cere a Ministerului de Interne, vă 
asigur, mult stimate tovarășe co
mandant suprem, că vom face to
tul pentru a ridica combativitatea 
efectivelor noastre, pentru a bara 
și lichida din fașă orice uneltiri 
ale serviciilor de spionaj străin sau 
ale altor elemente infractoare.

Exprimind totala adeziune față 
de politica internă și externă a 
partidului și statului nostru, rapor
tez că vom milita neobositi pen
tru a ne aduce modesta contri

buție. alături de întregul nostru po
por, la continua dezvoltare și în
florire a patriei noastre, la crește
rea marelui prestigiu de care se 
bucură România socialistă pe toate 
meridianele globului.

Ca și ceilalți ofițeri, care au fost 
distinși cu inalte ordine ale Repu
blicii Socialiste România, a sous 
colonelul de securitate Emil Ma
cri, sint stăpinit de o puternică 
emoție și o caldă recunoștință 
pentru deosebita cinste ca această 
distincție sâ-mi fie inmînată per
sonal de conducătorul partidului și 
statului nostru.

Prezența dumneavoastră, iubite 
tovarășe secretar general, consti
tuie pentru noi o mare onoare și. 
in același timp, o dovadă a grijii 
permanente ce o manifestați față 
de cei care-și desfășoară activitatea 
in aparatul de securitate.

In acest cadru solemn, doresc 
să-mi exprim sentimentul de adin- 
că prețuire și stimă față de înțe
leaptă conducere a partidului și 

statului, față de persoana celui mai 
strălucit fiu al poporului român — 
tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Uniți in jurul partidului, al con
ducerii sale, uniți in jurul secreta
rului său general, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. care simbolizează voin
ța spre mai bine a întregului po
por, noi. cadrele de securitate, ală
turi de toți fiii patriei, ne expri
măm hotărirea de neclintit de a 
lupta pentru înfăptuirea idealurilor 
de progres și bunăstare, de înălța
re a României pe treptele inalte 
ale societății socialiste multilateral 
dezvoltate. i

Transpunind în viață hotăririle 
de partid și acționind în spiritul 
legilor țării, vom desfășura o acti-

Solemnitatea înmînării 
unor ordine ale 

Republicii Socialiste România
Cu prilejul aniversării unui sfert 

de veac de la crearea organelor de 
securitate, vineri după-amiază, la 
Ministerul de Interne a avut loc 
solemnitatea luminării de ordine 
ale Republicii Socialiste România 
unor lucrători de securitate, pen
tru contribuția adusă la apărarea 
cuceririlor revoluționare ale po
porului, la îndeplinirea sarcinilor 
și misiunilor încredințate de partid 
și guvern organelor de securitate. 
Distincțiile au fost înminate de ge
neral-colonel Ion Coman, membru 
al Consiliului de Stat^ care i-a 
felicitat pe cei decorați in numele 
Comitetului Central al P.C.R., al 

vitale susținută pentru adevăr și 
dreptate, ne vom face pe deplin 
datoria față de popor, indeplinin- 
du-ne in cele mai bune condiții 
misiunile încredințate.

Generalul maior Dumitru Radu, 
șeful Inspectoratului județean Ba
cău al Ministerului de Interne, a 
spus, printre altele:

Mulțumind din adîncul ființei 
mele pentru înalta distincție pe 
care am primit-o din miinile dum
neavoastră. iubite tovarășe coman
dant suprem, vă asigur câ efectivul 
unității din care fac parte și de 
care răspund își va face și pe mai 
departe pe deplin datoria față de 
patrie, popor și partid.

Vom acționa in spiritul înaltei 
responsabilități pentru îndeplini
rea hotăririlor de partid, a respec
tării legilor țării, a traducerii în 
viață a ordinelor și prețioaselor 
dumneavoastră indicații, conștienți 
că succesele noastre pot fi asigu
rate numai prin conducerea și în
drumarea permanentă de către 
partid.

Permiteți-mi, tovarășe comandant 
suprem, să-mi reînnoiesc și cu 
acest prilej legămintul de a fi și 
pe viitor un luptător de nădejde 
pentru cauza partidului, a națiunii 
noastre socialiste. »

Să trăiți, tovarășe comandant 
suprem !

Primit cu vii și puternice aplau
ze, a luat cuvintul tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU.

Cuvintarea secretarului general 
al partidului a fost subliniată in 
repetate rinduri de aplauze pu
ternice și entuziaste. Minute in șir 
răsună urale pentru Partidul Co
munist Român și Comitetul ,său 
Central, in frunte cu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. Lucrătorii din 

/securitatea statului și-au exprimat 
și cu acest prijej adeziunea lor de
plină- față de politica partidului, 
hotărirea nețărmurită de a-și con
sacra toate forțele pentru înfăptu
irea sarcinilor de mare răspundere 
ce le-au fost încredințate, in a- 

. pararea cuceririlor revoluționare 
ale poporului nostru muncitor, pen
tru apărarea independenței și su
veranității României socialiste.

Consiliului de Stat, al tovarășului 
Nicolae Ceaușescu personal.

Mulțumind pentru inaltele dis
tincții. cei decorați au asigurat con
ducerea de partid și de stat, pe 
tovarășul Nicolae Ceaușescu per
sonal, că organele de securitate iși 
vor face și de acum înainte pe de
plin datoria, că vor apăra cu vigi
lență și răspundere cuceririle revo
luționare ale poporului, marile în
făptuiri ale socialismului.

Au fost prezenți Emil Bobu. mi
nistru de interne, primii-adjuncți 
Și adjuncții ministrului de inter
ne, membri ai Consiliului de con
ducere al Ministerului de Interne, 
generali și ofițeri.
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ceDintre numeroasele element 
definesc profilul și evoluția econo
miei românești în perioada con
strucției socialiste, indiscutabil că 
ne primul plan se impune ritmul 
Înalt de creștere țn toate sectoarele 
producției materiale. ~ 
Jatoriu faptul că.

Este reve-
_ r______ . în perioada

1950—1970, producția globală in-
............................ a inregis-

mediu anual de
dustrială, bunăoară, 
trat un ritm __ 2__ ____ ___
creștere de 12.9 la sută, in timp 
ce venitul national a sporit, in a- 
celași interval de timp. In medie 
cu 9.4 la sută. Tocmai aceste rit
muri rapide. înregistrate in mod 
constant, au situat România Intre 
țările cn cea mal dinamică dezvol
tare economică.

Această trăsătură s-a accentuat 
și mai mult in etapa actuală cind, 
datorită orientării Congresului «1 
X-lea fi Conferinței Naționale 
spre valorificarea superioară a tu
turor resurselor din economic si 
eforturilor întregii națiuni de a 
îndeplini cincinalul înainte de ter
men. a devenit posibilă nu numai 
menținerea acestor niveluri înalte 
de dezvoltare, ci. mai' mult chiar, 
accelerarea lor simțitoare. Așa de 
exemplu, volumul producției in
dustriale planificat in acest an de
pășește cu 14.5 miliarde lei preve
derile cincinalului și cu 16.2 la 
sută nivelul planificat pe anul 
trecut. Se '•a obține astfel, pe pri
mii trei ani ai cincinalului, un ritm 
mediu de creștere de 12.6 la sută, 
fată de 11.3 la sută, cit s-a pre
văzut inițial. Aceasta creează con
diții favoțabiie pentru înfăptuirea 
unuia din obiectivele importante 
stabilite de Conferința Națională a 
partidului — obținerea la nivelul 
anului 1975 a unei producții in
dustriale suplimentare cu 40—68 
miliarde lei peste nivelul stabilit 
inițial in planul cincinal. In ritm ra
pid sporesc in actualul cincinal si 
nivelurile altor indicatori esențiali ; 
venitul național, bunăoară, va a- 
tinge un ritm mediu de creștere 
de aproximativ 12 la sută, ceea ce 
reprezintă cel mai ridicat nivel 
obținut in anii construcției socia
liste.

Care sînt Izvoarele înaltului di
namism al economiei României ? 
Desigur. elementul fundamental 
care stimulează continua creștere a 
forțelor de producție il constituie 
existența relațiilor socialiste de 
producție. Dar aceste relații nu ac
ționează de la sine. Examinind ac
țiunea diverșilor factori de creș
tere accelerată a economiei, se poa
te afirma că alocarea unei părți în
semnate din venitul national la fon
dul național de dezvoltare economi- 
co-socială (care cuprinde totalitatea 
resurselor alocate atit pentru creș
terea forțelor de producție, cit și 
pentru lărgirea și modernizarea 
bazei materiale social-culiurale) 
are un rol decisiv în asi
gurarea ritmurilor Înalte de dez
voltare. Propria noastră experien
ță. ca de altfel Întreaga experien
ță mondială, arată că tocmai pe 
această cale se pot realiza inves
tiții din ce in ce mai mari, ma
terializate în noi 
producție In

capacităti de 
toate ramurile econo-

Probleme teoretice de actualitater
Este bine cunoscut că preocuparea 

fundamentală a partidului nostru, 
telul suprem al politicii sale și 
sensul a tot ceea ce se înfăp
tuiește în țara noastră este crește
rea bunăstării maselor, satisfacerea 
in condiții mereu superioare a ne-' 
voilor lor materiale și spirituale. 
Cu fiecare prilej cind in documen
tele partidului a .fost abordată e- 
ceastă problemă, s-a subliniat ex
pres legătura ei indisolubilă cu 
două aspecte fundamentale ale dez
voltării economico-sociale : evolu
ția produsului social și, respectiv, a 
venitului național. La Conferința 
Națională a partidului, din iulie 
1972, tovarășul Nicolae Ccaușescu. 
referindu-se la problemele dezvol
tării economice, la necesitatea creș
terii rapide a produsului social și 
a venitului național, sublinia că 
..prin realizarea acestui obiectiv b« 
vor crea condiții pentru alocarea 
de noi mijloace, atit în scopul dez
voltării mai intense a economiei 
naționale, cit și pentru creșterea 
mai rapidă a nivelului de trai al 
întregului nostru popor".

De-a lungul anilor, oamenii 
muncii au outut să se convingă de 
lecătura indestructibilă ce există 
intre dezvoltarea economiei si îm
bunătățirea condițiilor de trai. 
Tocmai rezultatele importante ob
ținute in anii construcției socia
liste in direcția accelerării dezvol
tării economice au creat posibilita
tea să se înfăptuiască sistematic 
ample măsuri de creștere a nivelu
lui de trai. Referindu-ne doar la 
perioada actualului cincinal. ob
servăm că depășirea planului pe 
primii doi ani și jumătate, creș
terea impetuoasă a potențialului 
economic al tării in acest răstimp, 
valorificarea cu eficientă sporită a 
capacităților productive, a forței de 
muncă si a celorlalte resurse ma
teriale au făcut posibile asemenea 
progrese in ridicarea nivelului de 
trai cum sint creșterea în 1972 cu 
20.6 la sută fată de 1970 a venitu
rilor totale reale, ridicarea la 1 000 
lei a salariului minim, iar in toam
na aceasta majorarea tuturor sala
riilor din economie, prin care 
populația din sectorul socialist și-a 
sporit veniturile bănești cu peste 
18 miliarde lei (cu 3,3 miliarde 
mai mult decit prevederile cinci
nalului).

Aceste măsuri s-au adăugat 
celor privind mărirea alocațiilor 
pentru familiile cu mulți copii și a 
pensiilor ; introducerea minimului 
garantat in remunerarea țărănimii 
cooperatiste, cit și a pensiilor pen
tru bătrinețe și invaliditate pentru 
această categorie socială ; introdu
cerea indemnizațiilor pentru ma
mele cu mulți copii ; majorarea 
burselor și ajutoarelor sociale etc. 

Concomitent cu majorarea veni
turilor directe, cetățenii României 
socialiste și-au ameliorat simțitor 
nivelul de trai $1 ne calea crește
rii fondurilor alocate de stat pentru 
cheltuielile social-culturale : numai 
in primii doi ani al cincinalului 
aceste cheltuieli au sporit de la 
5 500 lei pe familie la 6 400 leL In 
aceeași perioadă a cunoscut o si 
mal largă extindere construcția de 
locuințe. Astfel au fost construite 
din fondurile statului și ale orga
nizațiilor cooperatiste sau cu aju
torul statului ’peste 282 000 aparta
mente. ceea ce echivalează cu a-

miei naționale, se poate asigura 
dezvoltarea și perfecționarea ba
zei tehnico-materiale a societății 
|i. pe acest temei, sporirea produc
ției materiale și maiorarea veni
tului național — ceea ce înseam
nă noi posibilități pentru crește
rea in continuare a fondului na
țional de dezvoltare. Cu alte cu
vinte acumularea și venitul na
țional se află intr-o strînsă inter
dependentă sl condiționare reci
procă, mărindu-și reciproc dimen
siunile Intr-un tempo susținut. 
In concordantă cu această relație 
obiectivă s-a hotârit alocare* * în e- 
tapa actuală a circa 30—32 la sută 
din venitul nostru național pentru 

• Teatrul de operetă : Mătușa
mea, Faustina — 19,30.
• Teatrul Național „I.L. Caragla- 
le“ (sala Comedia) : Prizonierul 
din Manhattan — 20.
• Teatrul de comedie : Mutter
Courage — 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din bd. Schitu Mă- 
gureanu) : Joc de pisici — 20, 
(sala din str. Alex. Sahia) : Pu
terea și adevărul — 2o.
• Teatrul Mic : Dragostea noas
tră — 19.30.

J Teatrul Glulești (în sala Stu- 
lo a Teatrului Național ,.I. L.

Caraglale") : Răzbunarea sufleu- 
ruiul — 19,30.
• Teatrul evreiesc de stat : Lo
zul cel mare — 19,30.
• Teatrul „Țăndărică" (sala din 
Calea Victoriei) : Povestea timpu
lui pierdut - 17. (sala din str. 
Academiei) : Un băiat isteț si un 
rege nătăfleț — 15.
• Teatrul satlric-muzlcal ,,C. Tft- 
nase" (sala Savoy) : Trăsnitul 
meu drag — 19,30, (la Sala Pa
latului) : Jos pălăria I — 19,30.
• Teatrul de revistă și comedia 
„ion Vasilescu" : Siciliana —
19,30.
• Circul <,București" 7 A! treilea 
gong la... circ — 19,30.

dezvoltare. Pe seama acestei părți 
însemnate din venitul național se 
asigură in actualul cincinal un vo
lum sporit de investiții — circa 540 
miliarde lei. fată de numai aproape 
300 de miliarde cit s-a investit in 
cincinalul precedent. Punerea in 
funcțiune a numeroase noi obiective 
productive industriale 8i agrozoo
tehnice principale (aproape 340 in 
anul 1972 și 490 în acest an) con
tribuie la extinderea rapidă a pro
cesului de reproducție, la menține
rea înaltului ritm de creștere al 
economiei românești.

Influența acumulărilor asupra 
ritmului de dezvoltare al economi
ei depinde însă nu numai de vo
lumul acestora, ci și de eficiența 
cu care sint utilizate. Trebuie să 
observăm că dacă partea din ve
nitul national alocată pentru fon
dul de dezvoltare nu poate fi mă
rită peste anumite limite, spo
rirea eficientei economice a aces
tui fond este, practic, nelimitată. 
Cit de importantă este creșterea 
eficientei economice a fondului 
national de dezvoltare pentru asi
gurarea unui ritm înalt de dezvol
tare a economiei rezultă din ur
mătorul calcul : dacă in actualul 
cincinal eficienta utilizării fondu
lui national de dezvoltare ar fi 
rămas la nivelul din cincinalul 
precedent, realizarea unui ritm de 
creștere a venitului national de 12 
Ia sută, cit este prevăzut, ar fi ne
cesitat majorarea ratei fondului 
national de dezvoltare de la 30—32 
la sută la 50 la sută. Iată de 
trebuie acordată o atentie deose
bită ridicării eficientei economica 
a acumulărilor in toate sectoarele.

ce

proape o treime din cit s-a reali
zat in perioada 1951—1970.

Toate acestea pun limpede în 
evidentă faptul că nivelul de trai 
al societății la un moment dat. 
adică ceea ce societatea in ansam
blul său si fiecare membru al ei 
in parte pot să consume, este con
diționat de ceea ce ea produce in 
acel moment, cu alte cuvinte de 
mărimea produsului social și a ve
nitului national.

Așa cum se știe, produsul social 
reprezintă totalitatea bunurilor 
create in sfera producției materiale 
intr-o perioadă determinată de 
timp ; din punct de vedere valoric, 
el se compune din valoarea tuturor 

Care este corelația dintre 
produsul social, venitul national 
si creșterea nivelului de trai ?
mijloacelor de producție consuma
te pentru producerea lui — așa nu
mitul fond de 'înlocuire — și din 
valoarea nou creată in perioada 
respectivă — venitul național. La 
rindul lui, venitul național 6e re
partizează în fondul de dezvoltare 
destinat creșterii forțelor de pro
ducție, dezvoltării și modernizării 
bazei tehnico-materiale și fondul 
de consum destinat retribuirii 
muncii lucrătorilor din producția 
materială, cheltuielilor pentru dez
voltarea invătămîntului. ocrotirea 
sănătății, asigurarea asistenței so
ciale etc. Mărimea fondului de 
consum este tocmai aceea care de
termină in mod obiectiv nivelul de 
trai al populației. Apare limpede, 
chiar și numai din înșiruirea aces
tor definiții, că intre cei trei indi
catori amintiți — produs social, ve
nit national și nivel de trai — 
există o strinsă corelație.

Se pune întrebarea : ce condițio
nează. in cadrul acestei corelații 
creșterea nivelului de trai ? Tre
buie să subliniem. în primul rind. 
că creșterea nivelului de trai este 
condiționată de sporirea produsului 
social, deoarece aceasta permite 
creșterea venitului national și im
plicit a fondului de consum. Creș
terea produsului social este limitată 
de potențialul productiv existent la 
un moment dat. Pe de altă parte, 
nu trebuie uitat că aceasta repre- 

prin măsuri concrete de reducere 
a duratelor de execuție a investi
țiilor. punerea in funcțiune la ter
menele planificate a obiectivelor 
și atingerea grabnică a parametri
lor (ehnico-economlct proiectați.

Utilizare*  Intensivă, cu înaltă efi
cientă a tuturor mijloacelor tehnice 
de care dispunem reprezintă un 
alt izvor al Înaltului dinamism al 
economiei României. Trebuie sub
liniat că in etapa actuală există 
incâ mari rezerve In economia na
țională în privința utilizării integra
le și eficiente a capacităților de pro
ducție. Calculele dovedesc că un 
sfert din sporul producției indus
triale prevăzut pentru actualul cin- 

cinai poate fi obținut exclusiv pe 
seama folosirii mai bune a poten
țialului productiv existent la sfirși- 
tul anului 1970. Tocmai de aceea, 
in documentele de partid se subli
niază necesitatea unor eforturi 
susținute, perseverente, pe această 
linie. Căile de acțiune sint. in 
principal, sporirea indicilor de u- 
tilizare a parcului de masini-unel- 
te la cel puțin 85 la sută, față de 
75—80 la sută cit era înregistrat 
obișquit in primii ani ai cincina
lului, generalizarea schimbului II 
și extinderea schimbului III in 
toate unitățile economice. îmbună
tățirea calității reparațiilor si în
treținerii utilajelor, organizarea cit 
mai rațională a producției in inte
riorul fiecărei unități, buna func
ționare a cooperării intre între
prinderi, stricta respectare a obli
gațiilor contractuale, întărirea dis
ciplinei în muncă etc. '

între factorii cu rol principal, 
hotărîtor in asigurarea dinamismu
lui economiei românești se află 
sporirea continuă a productivității 
muncii. Aceasta înseamnă obține
rea unei producții sporite în uni
tatea de timp, ceea ce. se înțelege, 
permite atit satisfacerea la un ni
vel superior a nevoilor celor ce 
muncesc, cit șl creșterea venitului 
național și, pe această bază, inten
sificarea ritmului dezvoltării eco
nomice. Sarcina măririi producti
vității muncii este cu atit mai im
portantă în condițiile amplificării 
proporțiilor producției materiale, 
orice creștere a ei. chiar și numai 
cu cîteva zecimi de procent, de- 
terminînd obținerea unui însemnat 
volum suplimentar de producție.

zintă numai o premisă a sporirii 
venitului national, fiind ceea ca 
s-ar putea numi o cale extensivă. 
Dacă partea reprezentînd fondul de 
înlocuire (format, la rindul său. din 
cheltuielile materiale de producție 
și fondul de amortizare) iși mă
rește ponderea în structura produ
sului social total, înseamnă că ve
nitul național va avea o creștere 
mai lentă. De aceea, concomitent cu 
sporirea produsului social, este ne
cesar să se acționeze cu toată notă- 
rirea pentru reducerea ponderii 
cheltuielilor materiale in produsul 
social, ceea ce în esență echivalea
ză cu o economisire a muncii so
ciale înmagazinate in mijloacele de 

producție: în acest fel, valoarea 
nou creată, venitul național va În
registra o creștere mai rapidă, ceea 
ce se va reflecta nemijlocit iii spo
rirea părții destinate consumului. 
Pentru economia noastră, această 
cale de creștere accelerată a veni
tului național prezintă o importan
ță covirșitoare, dat fiind faptul că 
cheltuielile materiale se situează 
încă la un nivel ridicat in compa
rație cu realizările obținute in alte 
țări. In ultimii ani, datorită orien
tării imprimate in mod stăruitor de 
partid pentru folosirea cit mal efi
cientă a resurselor materiale, pen
tru economisirea și valorificarea lor 
superioară, s-au făcut pași însem
nați in direcția reducerii ponderii 
cheltuielilor materiale de producție 
in produsul social total. Este ceea 
ce a făcut cu putință ca în primii 
doi ani ai actualului cincinal ve
nitul național să sporească mal ra
pid decit produsul social total, în- 
registrlnd creșteri de 24 la sută 
și respectiv 22 la sută. Acest 
proces economic pozitiv se am
plifică In anul in curs, cind prin 
reducerea in continuare a ponderii 
cheltuielilor materiale de produc
ție decalajul Intre ritmul de creș
tere a venitului național șl produ
sul social se va accentua $1 mai 
mult. Este semnificativ că, Ia nive
lul anului 1973. reducerea cu un 
singur procent a ponderii cheltuie- 

Se cuvine reținui că sporul de 
producție industrială ce revine la 
un procent de creștere a producti
vității muncii s-a mnlorat de la 
1.5 miliarde lei in 1965, lu 2,7 mi
liarde lei In 1970 si va alunge la 
circa 5 miliarde lei in 1975.

Esențială pentru creșterea pro
ductivității muncii sociale si Impli
cit pentru dezvoltarea rapidă a e- 
conomiel noastre este fuziunea tot 
mal puternică a producției cu ști
ința si tehnica modernă. în etapa 
actuală cind procesul de industria
lizare este puternic orientat in di
recția accentuării laturilor calita
tive. a Întăririi rolului factorilor 
Intensivi ai dezvoltării economice.

se urmăresc cu perseverență in
troducerea masivă în întreaga eco
nomie a tehnicii noi. a tehnologii
lor moderne, extinderea rapidă a 
mecanizării complexe, a automati
zării șl chimizării producției, apli
carea ne scară largă a celor mal 
noi cuceriri ale revoluției tehnico- 
știintifice contemporane. într-un 
cuvînt transformarea științei într-o 
puternică forță de producție.

Influența creșterii productivității 
muncii asupra ritmului de dezvol
tare trebuie apreciată și prin pris
ma economisirii forței de muncă. 
In stadiul actual creșterea produc
tivității muncii cu un singur pro
cent echivalează cu economisirea 
muncii a 20 000 de salzyiați din in
dustrie. Astfel se creează mari re
surse de forță de muncă care pot fi 
utilizate fie pentru lărgirea produc
ției in unitățile existente, prin ge
neralizarea schimbului II și intro
ducerea schimbului III, fie pentru a 
asigura cadre necesare obiectivelor 
noi. Esența economică a acestui 
proces apare și mai limpede din 
următorul calcul : dacă în actua
lul cincinal productivitatea muncii 
ar fi rămas la nivelul din 1950. 
rezulta că în 1975 întreaga popu
lație aptă de muncă din tară nu 
ar fi fost suficientă pentru reali
zarea sarcinilor de plan, chiar șl 
numai din industria de construc- 
tii-montaj și transporturile ferovi
are. Tocmai creșterea simțitoare 
an de an a productivității muncii 
a permis de-a lungul anilor lărgi
rea și diversificarea simțitoare a 
producției, acoperirea integrală cu 
forță de muncă a necesităților din

Iilor materiale în industrie echiva
lează cu un spor de venit național 
de circa 4 miliarde lei. Importanța 
sarcinilor stabilite în acest dome
niu impune o preocupare sporită, 
concretă, de zi cu zi, din partea 
fiecărui organ de conducere din e- 
conomie și a fiecărui om al mun
cii pentru gospodărirea cu înalt 
simț de răspundere a materiilor 
prime, materialelor, combustibililor 
și energiei electrice, pentru închi
derea oricărui canal de risipă.

O altă cale, de asemenea, inten
sivă, de creștere a produsului so
cial și a venitului național și de 
îmbunătățire a nivelului de trai o 
constituie sporirea productivității, 

muncii. Este de Înțeles că in con
dițiile in care fiecare om al muncii 
va reuși să sporească volumul pro
ducției realizate în unitatea de 
timp va crește mai rapid cantita
tea de bunuri de care dispune so
cietatea și, ca atare, se vor crea re
surse suplimentare pentru ridica
rea nivelului de trai. Abordind la 
plenara C.C. al P.C.R. din februa
rie—martie a.c, problema creșterii 
mai accelerate a productivității 
muncii, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
sublinia cerința utilizării cit mai 
din plin a timpului de lucru, dat 
fiind faptul că in anul 1972 gradul 
de utilizare a timpului in indus
tria • republicană s-a menținut la 
un nivel relativ scăzut, respectiv de 
94,6 la sută. Faptul că In prezent 
economia noastră dispune de capa
citatea de a realiza, lntr-o oră, o 
producție industrială de 70 milioa
ne de lei arată clar ce spor Impor
tant de producție s-ar putea rea
liza prin ridicarea, chiar șl numai 
cu un singur procent, a gradului de 
utilizare a timpului de lucru. Ace
luiași obiectiv al sporirii producti
vității muncii, al creșterii eficien
ței activității economice l-au slu
jit măsurile adoptate pe baza hotă- 
ririlor aceleiași plenare pentru sim
plificarea și raționalizarea aparatu
lui economic administrativ, pentru 
îndrumarea specialiștilor cu priori
tate spre activități productive. 

economiei națlo-
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Desigur, există 
tăti de utilizare 
uman ca factor 
dinamismului economic. Este vor
ba de atragerea populației din a- 
gricultură in ramurile neagricolo 
— în primul rind tn industrie. 
Preocupările partidului șl statului 
nostru in acest sens se 
flcctă !n creșterea numărului 
sălariati în actualul cincinal 
Dește un milion, din care mai 
do jumătate vor fi persoane . 
venite din agricultură. Sporirea 
numărului de lucrători ocupați în 
ramurile producției materiale cele 
mai eficiente, potențarea 
volum de muncă prin 
calificării lui contribuie 
la accelerarea 
re a venitului 
Ia dezvoltarea 
românești.

Dinamismul 
este condiționat in măsură crescin- 
dă de participarea țării noastre la 
circuitul economio mondial. Intensi
ficarea schimburilor economice ex
terne reprezintă un factor puternic 
al dezvoltării economice*  desigur cu 
condiția ca produsele exportate să 
aibă un înalt grad de prelucrare, 
să fie create cu minimum de chel
tuieli materiale și de muncă, șă so 
caracterizeze prin parametri teh- 
nico-economici ridicați, care să le 
confere competitivitate, să asigure 
activității de comerț exterior 
beneficii și eficiență. Realizarea 
acestor cerințe ’ este ‘puternic 
mulată prin planul cincinal 
prevede creșterea ponderii ___
nilor și utilajelor în exportul tă
rii — de la 22 la sută in 1970, la 28 
la sută în 1975 - ca si a altor 
grupe de produse ale industriei 
chimice, ale metalurgiei, ale in
dustriei lemnului și materialelor 
de construcții etc. Măsurile pri
vind organizarea de Întreprinderi 
8i secții specializate pentru ex
port. selectarea și dezvoltarea în 
producția de serie mare a produ
selor rentabile la export și cu ce
rere ridicată pe piața internațio
nală. acordarea dreptului centra
lelor industriale si altor între
prinderi de a efectua direct ope
rații de comerț exterior etc. sînt 
menite să sporească rolul acestui 
factor în asigurarea înaltului di
namism al economiei țării noastre.

Chiar dacă limităm aria discuți
ei numai la aspectele enumerate 
aici, putem trage concluzia că 
economia noastră națională dis
pune de puternice resorturi care să 
o propulseze rapid pe drumul pro
gresului. Pentru ca toți acești fac
tori să acționeze din plin este ne
cesar ca noi toți să participăm in
tens. cu toată 
ferea de muncă, 
turor resurselor 
înscrierea țării 
țărilor avansate 
dere economic.

capacitatea și pu
ia mobilizarea tu- 
apte să grăbească 
noastre in rîndul 
din punct de ve

Conf. unlv. dr.
Constantin BĂRB4CIORU
Universitatea din -Craiova

y

„Este necesar să se Înțeleagă — 
arăta secretarul general al parti
dului — că venitul național nu se 
creează in birouri. cLnumai tn pro
ducția materială. Reducerea per
sonalului funcționăresc si mărirea 
proporției celor care lucrează 
direct in producție este o condi
ție fundamentală a creșterii pro
ductivității muncii sociale, a spo
ririi avuției naționale, a crește
rii bunăstării materiale și spirituale 
a întregului popor".

Vorbind despre corelația celor 
trei Indicatori, se poate pune între
barea dacă nu cumva alocarea unei 
părți mai mari din venitul național 
pentru fondul de consum decit se 
repartizează in prezent — circa 70 /
la sută — nu ar putea să consti
tuie o cale de accelerare a crește
rii nivelului de trai ? Desigur, 
prin sporirea fondului de consum 
s-ar crea pentru perioada ime
diată posibilități mai mari de 
satisfacere a nevoilor popu
lației. Dar mărirea fondurilor 
de consum presupune diminuarea 
fondului de dezvoltare, ceea ce in- 
seamnă pină la urmă îngustarea a 
însăși bazei de creștere a venitului 
national și de ridicare â nivelului 
de trai. Calculele făcute cu prilejul 
elaborării actualului cincinal au a- 
rătat că o pondere mai mică cu 
3—5 la sută a fondului național de 
dezvQltare, decit cea luată in con
siderare prin plan, ar ti dus, in
tr-adevăr, la o creștere a fondului 
de consum în primii ani ai cinci
nalului, însă intr-o perspectivă nu 
prea îndepărtată — pină la sfirși- 
tul acestui deceniu — fondul de 
consum s-ar fi diminuat cu 35—50 
miliarde de lei față de varianta a- 
doptată. Deosebit de edificator în 
acest sens este însuși modul cum a 
evoluat ritmul mediu de creștere 
a venitului național In perioada 
1961—70, corespunzător evoluției ra
tei acumulării : majorarea acesteia, 
de la 25,7 la sută, cit a fost in 
anii 1961—1965, la 30,5 la sută în fi
nii 1966—1970 a determinat crește
rea ritmului mediu de sporire a 
venitului național de la 7 la 7,8 la 
sută; este lesne de înțeles că astfel 
a fost posibilă și majorarea fondu
lui de consum de la 5,8 la 6,2 la 
sută. In actualul cincinal, cind 9e 
prevede o rată a acumulării de 30- 
32 la sută, a devenit posibilă spori
rea in medie a venitului național 
cu circa 12 la sută, ceea ce asigură 
creșterea fondului de consum cu 
7,6 La sută. De altfel, tocmai rata 
înaltă a acumulării a creat premi
sele materiale pentru ca fondul de 
consum din anul 1975 să fie de 
două ori mai mare decit Întregul 
venit național realizat in 1960.

Toate aceste cifre pun limpede in 
evidență ideea că singura cale pen
tru Îmbunătățirea condițiilor de 
viață ale ^poporului nostru o consti
tuie accelerarea ritmului dezvoltă
rii economice. Acestui deziderat ii 
răspunde activitatea Intensă, plină 
de însuflețire pe care poporul nos
tru. la chemarea partidului, o des
fășoară In vederea îndeplinirii 
cincinalului înainte de termen.

îndeplinirea acestui obiectiv ma
jor va crea premisele pentru rea
lizarea în anii următori a unor șl 
mai substanțiale progrese In efor
tul de făurire a unei vieți tot mai 
bune a întregului popor.

Nlcoară IONESCU

PROGRAMUL I

0,00 — Parada sporturilor — A- 
mintiri din vacanță. • Cupa 
speranțelor la fotbal. • 
Școala zburătorilor sau școa
la fără... vacanțe !

0,30 — De la Alfa la Omega — 
enciclopedie pentru elevL

10,00 — Telex. ■
10.05 — Gheorghe Zamfir șl for

mația sa in Festivalul „Geor
ge Enescu".

10.45 — Bucureștiul necunoscut. 
„Străzile cetății" (I).

11,00 — Cărți șl idei. Discuție a- 
supra lucrării „Materialism 
dialectic" apărută la Editu
ra politică.

11.20 — Teatru scurt : „Prome-
teu“ de Eschil. Adaptare
pentru TV și regie — Dinu 
Ceruescu. In distribuție : 
Dan Tufaru, Ion Vilcu, Va- 
sile Ichlm, Olga Bucătaru, 
Mircea Albtțlescu. Carmen 
Galin, Gheorghe Dinicâ.

12,00 — Telejurnal.
16.00 — Telex.
16,05 — Caleidoscop cultural-artis

tic.
16,25 — Avanpremieră.
16.30 — Emisiune In limba germa

nă.
18,13 — Medalion muzical : Titiana 

Mihall.
18,35 — Desene animate : „Ca

leidoscop".
18.45 — Teleglob : Itinerar suedez. 
19,05 — Publicitate.
19.10 — 52 de inițiative In 52 de 

săptămînl
19.20 — 1001 de seri.
19.30 — Telejurnal. • Cincinalul 

înainte de termen. 1973 — an 
hotărîtor.

20,00 — Cîntecul săptâmînli : „De-a 
colindat aceste locuri, cine
va". Muzica — Vasile Vese- 
lovschi. Text — Mihai Maxi
milian. Interpretează Doina 
Badea.

20,05 — „Trofeul Carpați" la hand
bal feminin : România — 
U.R.S.S. (repriza a Il-a). 
Transmisiune directă din 
Sala sporturilor de la Pitești.

20.30 — Teleenciclopedla.
21,15 — Publicitate.
21.20 — Film serial : „Mannlx".
22.10 — Telejurnal, a Sport.
22,40 — Personaje celebre din o- 

perete. Selecțiuni din opere
ta „Dl. Choufleury" de 
J. Offenbach.

PROGRAMUL H

16,00 — Film serial : „Marea Iubi
re a lui Balzac". Coproduc
ție polono-franceză. Regla : 
Wojciech Solarz. In rolurile 
principale : Beata Tyskie- 
wiez și Pierre Meyrand. 
Episodul V — „Intîlnirea din 
St. Petersburg".

17,45 — Recital la... șase instru
mente : Ion Lăceanu.

18,00 — Vlrstele peliculei. Maga
zin de cultură cinematogra
fică.

16,50 — Moment coregrafic pe
muzică de Gluck, Llszt,
Satnt-Safins, Enescu.

17,05 — Universitatea TV.
17,40 — Telex.

cinema
• Șapte zile : CENTRAL — 0,15 ; 
11,30 ; 13,45 ; 16 ; 18,15 ; 20,30,
FLAMURA — 9 ; 11,15 ; 13.30 ; 15 ; 
18,15 ; 20,30.
• Cu toate acestea i LUMINA -
9.15 ; 12 ; 15 ; 17,45 ; 20.30.
• Efectul razelor gamma asupra 
rrawoi»- . LUCEAFĂRUL — 9 ;

î : 18,30 ; 20,43, CA- 
: 11,45 ; 14 ; 15,15 î

• Paradisul : SCALA — 0 ; 11,15 ț
13.45 ; 10,15 ț 18.43 ; 21,15, BUCU
REȘTI - 9 ; U,15 ; 13,30 ; 16,30 ;
18.45 ; 21.
• Aventuri la Marea Neagră 1

„50 de ani de la răscoala 
antifascistă bulgară"

Bulgaria anilor 1921 
—1923. Fascismul În
cepe să-și arate colții: 
la Sofia este incendia
tă Casa Poporului, se 
dezlănțuie atacurile 
împotriva forțelor pro
gresiste. La 9 iunie 
1923, forțele fasciste 
răstoarnă guvernul a- 
grarian și pun mîna pe 
putere. Odată cu in
staurarea regimului de 
cruntă dictatură al lui 
Țankov, un val de re
presiuni se abate asu
pra clasei muncitoare 
și a avangărzii sale — 
Partidul Comunist 
Bulgar. Cu aceste sec
vențe — prolog al ma
rii bătălii antifasciste 
desfășurate cu o jumă
tate de veac in urmă 
in sudul Dunării — se 
deschide expoziția do
cumentară „50 de ani 
de la răscoala anti
fascistă bulgară". Găz
duită de Muzeul da 
Istorie a partidului co
munist, a mișcării re
voluționare și demo
cratice din România 
și organizată in co
laborare cu Ambasa
da R. P. Bulgaria la 
București, expoziția 
readuce în memoria 
vizitatorilor români 
imagini ale acestor e- 
venimente istorice.

Printr-un mare nu
măr de fotografii, tex
te, hărți, sint recon
stituite, in linii fun
damentale, cele mai 
semnificative momen
te ale luptei populare 
armate, desfășurate 
și conduse de Partidul 
Comunist Bulgar pen
tru înlăturarea regi
mului monarho-fas- 
cist șl instaurarea unui 
guvern democrat mun- 
citoresc-țărănesc. Fie
care exponat este o 
mărturie de dirzenie 
și eroism, de un înalt 
patriotism. Iată locul 
în care s-a aprins 
scinteia răscoalei an
tifasciste : un sătuc 
din faimoasa Vale a 
trandafirilor, de unde 
vîlvătaia a cuprins a- 
proape întreaga Bul
garie. Cazărmi, gări 
și alte obiective ata
cate de forțele revolu
ționare ; unitățile ar
matei monarho-fas- 
ciste «uferă înfrin-

geri ; în mal multe 
regiuni puterea de 
stat a trecut pentru 
un timp in mlinile co
mitetelor munclto- 
reștl-tărăneștl. născu
te in focul rășcoalei. 
Toate aceste instanta
nee, surprinse pe viu, 
Ilustrează dinamica
torentului revoluțio
nar. etapele desfășu
rării sale. O hartă În
fățișează amploarea 
răscoalei, alte expona
te — larga participare 
a tuturor forjelor pro-

Pe marginea ex
poziției de la 
Muzeul de istorie 
a partidului co
munist, a mișcării 
revoluționare ți 
democratice din 

România

gresiste ale tării, în 
fruntea cărora s-aU 
aflat comuniștii. Din 
filele acestei „epopei 
in imagini" se des
prind chipurile lui 
Gheorghl Dimitrov și 
Vasil Kolarov, pro
motorii luptei anti
fasciste. Sînt prezen
tate documente care 
reliefează solidarita
tea internațională ma
nifestată față de răs- 
culați, printre care 
aflăm și mărturii ale 
acțiunilor de sprijin, 
material și moral, ale 
partidului comunist și 
poporului român, ac
țiuni care au înscris o 
nouă pagină în isto
ria tradițiilor de prie
tenie și solidaritate ce 
unesc popoarele noas
tre.

Multe fotografii dez
văluie momentele cele 
mai dramatice ale răs
coalei. înăbușite cu 
sălbăticie de guver
nanții fasciști. Mii de 
bărbați și femei au fost 
impușcați sau splnzu- 
rați, alte mii de oa
meni au fost arestați, 
torturați, schlngluiți.

Răscoala din sep
tembrie 1923 a consti
tuit o experiență dură,

dar plină de învăță
minte pentru activi
tatea revoluționară 
bulgară, a jucat un 
mare rol in ridicarea 
conștiinței de clasă a 
proletariatului și țără
nimii. Călite in zi
lele grele ale lui 1923, 
forțele revoluționare 
și-au continuat lupta 
in anii ’30 șl '40, pre
gătind premisele pen
tru cea de-a doua 
mare bătălie anti
fascistă a poporului 
bulgar, care avea să 
triumfe la 9 septem
brie 1944. Și aceste e- 
venimente îșl găsesc 
ilustrarea în cadrul 
expoziției, care urmă
rește succesiv drumul 
parcurs de poporul 
bulgar pină In zilele 
noastre.

Pe locurile sfințite 
de singele vărsat de 
septembriști au răsă
rit, în anii puterii 
populare, edificiile so
cialismului: rețeaua
de oțel a centralei a- 
tomoelectrice în curs 
de construcție la Koz- 
lodui, retortele combi
natului petrochimic 
de la Burgas, „ogoa
rele de sticlă" de lin
gă evocatoarea gară 
„Septembrie", chipul 
întinerit și falnic al 
fostului tîrg Mihailov- 
grad.

Patriotismul sep- 
tembriștilor a consti
tuit o sursă de inspi
rație pentru numeroa
se lucrări de artă — 
grafică, pictură, sculp
tură — larg reprezen
tate în expoziție cu 
ajutorul peliculei fo
tografice, lucrări de 
natură să inoculeze în 
rîndul generațiilor de 
astăzi admirație și 
respect față de înain
tași, dragoste de pa
trie șl popor.

Prin tot ceea ce 
prezintă publicului ro
mân. expoziția este 
menită să ducă Ia o 
mai bună cunoaștere 
reciprocă, la dezvol
tarea. și pe această 
cale, a prieteniei și 
colaborării româno- 
bulgare, în interesul 
cauzei socialismului 
și păcii între popoare.

G.BONDOC

t V
TIMPURI NOI — 10—19 In con
tinuare.
• Stare de asediu : PATRIA —
9.30 ; 12,15 ; 15 ; 17,45 ; 20,30,
FESTIVAL — 8,30 ; 11 ; 13,30 ; 16 ;
18.30 ; 21, FAVORIT — 10 ; 12,30 ;
15.30. : 18 ; 20,30.
• Lupta după victorie : DACIA — 
9 ; 12,30 ; 16 ; 19,30.
• Pe aripile vintulul t VICTORIA
— 9,30 ; 14 ; 18,30.
• Parașutiștii : DRUMUL SĂRII
— 15,30 ; 18 : 20,15, MIORIȚA — 
9 ; 11,15 : 13,30 ; 15,45 ; 18 : 20,15.
• Program de desene animate 
pentru copil : DOINA — 9,45.
• Pisica junglei : DOINA — 11,15 ;
13,15 ; 15,45 ; 18 ; 20.
• Valter apără Sarajevo : FE
RENTARI — 13 ; 17,45 ; 20,15,
BUCEGI — 16 ; 19.
• Cu cărțile pe față : EXCEL
SIOR — 9 ; 11,15 ; 13.30 ; 16 ;
13.15 ; 20,30, MELODIA — 9 ; 11,15 ;
13.30 ; 16 ; 18,30 ; 20,45, MODERN
— 9 ; 11,15 ; 13.30 ; 16 ; 18.15 :
20.30.
• Singur ; PACEA — 16 ; 18 ; 20.
• HeldJ — 10 ; 12 ; 14 ; 16,30, 
Noaptea de Anul Nou — 18,30, 
Domnul Ripols — 20,30 ; CINE
MATECA (sala Union).
• Albă ca zăpada și cei șapt*
pitici : GRIVIȚA — 9 : 11,15 ;
13.30 : 18 ; 18.15 ; 20,30, GLORIA — 
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18.15 ; 20,30.
• Copernic : POPULAR — 15,30 : 
19.

Fantoma lui Barbă Neagră t
NFRAȚIREA INTRE POPOARE —

15.30 ; 18 ; 20,15.
• Ultimul cartuș ; Conspirația 1 
MUNCA — 16 ; 19.
• Legenda negrului Charley: 
BUZEȘTI - 9 ; 11,15 ; 13.30 ; 16 ;
18.15 ; 20,30, AURORA — 9 ; 11,15 ;
13.30 ; 15,43 ; 18 ; 20,13, TOMIS — 
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18.15 ; 20.30.
• Departe de Tipperary : CIU
LEȘTI — 15,30 ; 18 ; 20,15, MO
ȘILOR — 15,30 ; 18 ; 20,15.
• Aventura Iul Poseidon : UNI
REA — 15.30 ; 18 ; 20,15, VTTAN
— 15.30 : 18 ; 20,30.
• Decolarea : CR1NGAȘI —15,30 : 
18 ; 20.15.
• Polițistul : LIRA — 15.30 ; 18 ;
20,15.
• Solaris î VIITORUL — 16 ; 19.
• O afacere pe cinste : VOLGA
— 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18 ;
20,15. ARTA — 15.30 ; 18 ; 20,15.
• Micul șl marele Klaus : PRO
GRESUL — 15,30 ; 18 ; 20,15.
• La răscruce de vînturl : CO- 
TROCENI — 15,30 ; 18 ; 20,15.
• Urmărire la Amsterdam : FLO- 
REASCA — 15,30 ; 18 ; 20,30, FLA
CĂRA — 15,30 ; 17,45 ; 20.
• Dreptul de a Iubi : COSMOS —
15.30 ; 18 : 20,15.
• Infailibilul Raffles : RAHOVA

— 15,30 ; 18 ; 20,15.

crăițelor :
11.15 ; .13,30 
PITOL —
18.30 ; 20.45.

teatre
• Filarmonica de stat „George 
Enescu" (la Ateneul Român) : 
Concert simfonic. Dirijor : Gun
nar staern (Suedia). Solist : Că
tălin Ilea — 20.
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MARI PROBLEME CARE PREOCUPĂ UMANITATEA

ENERGIA
Ziarul nostru inaugurează seria unor pagini speciale care, 

alternind cu pagina de „Reportaj pe glob", își propun să abordeze un 
ciclu de probleme de larg interes, care preocupă cercuri largi ale opiniei 
publice — ca alimentația, sănătatea, modalitățile de combatere și pre
venire a poluării mediului, probleme ale revoluției tehnico-științifice etc.

Pagina din numărul de astăzi o consacrăm problemei energiei.

Realitatea obiectivă: O CREȘTERE URIAȘA 0 deviză pe toate meridianele:

A CONSUMULUI ENERGETIC MONDIAL
„ECONOMISIȚI FIECARE WATT
Oricît de încurajatoare ar fi perspectivele rezervelor de energie 

ale omenirii — scrie ,,LA LIBRE BEL.GIQUE — aceasta nu ne poate 
scuti, mai ales în dificila perioadă de trecere de la energia tradițională 
la cea nucleară — de adoptarea precauțiilor necesare. Prima și cea 
mai importantă va consta in utilizarea surselor de energie mult mai 
rațional și mai economicos.

Așa cum în istoria civilizației noastre a existat o febră a aurului, una a aburului sau o alta a pe
trolului, astăzi, întreaga planeta este cuprinsa de o febrâ a energiei, în creștere pe măsura ce ne apro
piem de finele acestui secol. Este un angrenaj universal pus în mișcare de ritmurile vertiginoase, 
fârâ precedent, ale progresului.

Fiindcă progres înseamnă energie, cît mai multă energie, milioane peste milioane de wați și me
gawați. Este imaginea unui glob mereu flămînd de energie : nenumărate noi cetăți ale industriei mo
derne, cu zecile de mii de uzine și fabrici, care se înmulțesc an de an, cer energie pentru convertizoare, 
[aminoare, pentru toată gama instalațiilor și liniilor de producție; marile metropole ale lumii scăldate 
în neon consumă energie ; iluminatul, încălzitul, aparatajul electric cerut de confortul modern, trepidanta 
circulație aeriană, feroviară, maritimă, rutieră și tot șirul fără capăt, imposibil de enumerat — toate aces
tea cer energie, pentru o populație a globului în continuă creștere, pentru ansamblul unei activități umane 
de o infinită complexitate, în mersul ascendent, ireversibil al omenirii spre noi orizonturi. Am intrat și 
înaintăm cu pași repezi intr-o etapă de crucială însemnătate a dezvoltării, cînd energia devine un etalon 
autentic, verificat al progresului, esențială pentru orice economie națională, pentru procesul ridicării 
nivelului de trai.

Pentru a satisface tot acest con
sum exprimat in cifre astronomice, 
omul se îndreaptă spre aceleași 
bătrine și încă neistovite izvoare de 
materii prime și combustibili din 
măruntaiele Terrei. Mii de sonde 
pompează și aspiră din pungile cu 
petrol și gaze, de sub dunele de- 
șerturilor, din fund de mare sau de 
sub ghețurile Nordului. Nervuri gi
gantice. pipe-line-urile traversează 
țări și meridiane, torentul negru se 
scurge in petroliere cu capacități de 
sute de mii de tone. Galerii adinei 
sfredelesc subsolul in căutarea stra
turilor carbonifere, pentru a căror 
formare a fost nevoie de zeci de 
milioane de ani, dar pentru al că
ror consum sint de ajuns cițiva ani 
— in timp ce la suprafață, la um
bra centralelor nucleare, chemate 
să completeze cerințele consumului, 
omul iși orientează căutările spre 
alte, mereu alte surse de energie.

Dublu, triplu, cvadruplu...
Și totuși, aceste cantități se do

vedesc a fi insuficiente, se constată 
că volumul extracțiilor trebuie mă
rit. Petrolul, astăzi principala sursă 
de energie in lume, va cunoaște in 
deceniul pe care il parcurgem — 
1970—1980 — un consum mai mare 
decit toată cantitatea de petrol folo
sită de-a lungul întregii istorii. Dar 
cererea de energie va continua să 
crească. După o prognoză a prof. 
A. J. Mayer de la Universitatea 
Harvard (S.U.A.) „cererea de e- 
nergie va fi mal mult de
cit dublă, probabil chiar se va tri
pla pină in 1985 și. în mod cert, se 
va cvadrupla la sfîrșitul acestui se
col".

Probleme dificile de penurie a 
combustibililor, rezultate în princi
pal dintr-o producție inferioară 
consumului, se pun în ultima vre
me cu deosebită acuitate in Statele 
Unite, țară cunoscută ca cea mai 
mare consumatoare de petrol și 
gaze și cu unul din cele mai bo
gate subsoluri. Intr-un mesaj spe
cial consacrat problemei energiei și

\_______________

adresat Congresului, președintele 
Richard Nixon arăta : „Avem ne
voie de tot mai multă energie. 
Astăzi, cu 6 la sută din populația 
lumii, consumăm aproape o treime 
din totalul energiei utilizate în 
lume... Cu ritmul nostru actual do 
creștere economică, peste 13 ani ne
voile noastre de energie vor fi de 
aproape două ori mai mari decit in 
1970". Un studiu efectuat La „Chase 
Manhattan Bank" afirmă că pină 
în 1985 consumul de petrol in 
S.U.A. urmează să crească de la 750 
milioane tone anual la peste 1 500 
de milioane tdne, cantitate care va 
trebui insă acoperită din import in 
proporție de 57 la sută. De altfel. 

Petroliere gigantice încarcă și descarcă „aurul negru", pentru un con
sum în continuă creștere

după previziunile experților occi
dentali, nevoile de petrol vor crește 
în toată lumea capitalistă in viito
rii 15 ani, ajungind treptat de la 
1850 milioane tone in 1970, la 3150 
milioane tone in 1980 și la 3 900 mi
lioane tone in 1985.

România cunoaște din proprio 
experiență însemnătatea decisi
vă a energiei ca o cerință vitală 
a progresului, a dezvoltării so- 
cial-economice. Una din istori
cele realizări ale poporului ro
mân o constituie pașii uriași fă- 
cuțl în opera de electrificare a 
țării. In anii construcției socia
liste, producția industrială a ță- 

ril noastre a crescut de peste 
25 de ori și cunoaște în conti
nuare un ritm rapid de dezvol
tare — unul din cele mai înalte 
din lume —, ceea ce necesită un 
consum și o producție din ce in 
ce mai mari de energie elec
trică. Potrivit planului cin
cinal, producția de energie elec
trică urinează să atingă in 1975 
un total de pește 61 miliarde 
kWh. în anii viitori energia 
nucleară va căpăta o pon
dere sporită în producția to
tală de energie electrică. Efor
turile pentru asigurarea ritmu
rilor rapide și a dezvoltării ar
monioase a ramurilor economici 
naționale, pentru valorificarea 
cu maximă eficiență a resurse
lor dau energeticii românești 
certitudinea unei dezvoltări im
petuoase.

Energia și țările in curs de dez
voltare — iată una din marile pro
bleme ale lumii contemporane. Li
chidarea subdezvoltării pe mari în
tinderi ale planetei a devenit un 
imperativ major al zilelor noastre, 
pentru a cărui înfăptuire energia 
este chemată să dețină un rol pri
mordial. Cu cît aceste țări se vor 
înscrie pe orbita progresului, va- 
lorificindu-și imensele lor resurse 
materiale și umane, cu atit va 
crește consumul lor de energie și. 
Implicit, cel mondial.

Evoluția în spirală a consumului 
mondial de energie antrenează o 
gamă întreagă de probleme care-și 
așteaptă elucidarea : Dispune oare 
planeta noastră de suficiente surse 
de energie ? Ne îndreptăm, așa cum 
susțin unii, spre o criză a ener
giei ? Există destulă preocupare 
.pentru o mal rațională gospodărire 
a surselor de energie ? Examinăm 
oare îndeajuns, de pe acum, per
spectiva epuizării, în viitor, a com
bustibililor clasici — cărbune, pe
trol, gaze naturale — și înlocuirea 
lor cu alte forme de energie, ca, 
de pildă, cea nucleară ? Ce per
spective ne oferă cercetările științi
fice In domeniul valorificării unor 
noi surse de energie, ca cea geo- 
termală, eoliană, solară, hidroge- 
nică ?

Sint preocupări stăruitoare care 
au cuprins cele mai largi și mai di
ferite cercuri din toate țările *-  in- 
cepind cu populația, direct intere
sată, specialiști și oameni de știin
ță, comisii de studii și organisme 
internaționale, partide și organiza
ții politice, pină la guverne și șefi 
de state. In această dezbatere Ia 
scară planetară se întilnesc nenu
mărate opinii și proiecte, unele din 
ele controversate, după cum dife
rite sint și răspunsurile propuse. 

vit ziarului „NEW YORK TI
MES", o creștere masivă a co
menzilor de sobe de tuci, co
menzi care pe coasta de vest 
s-au dublat si triplat. Un fabri
cant de sobe a declarat câ „este 
un boom pentru încălzirea cu 
lemne".

• Partea țărilor socialiste 
din Europa- in producția mon
dială dc energie electrică ’ a 
trecut de la 13,6 la sută în 
1956, la 17,6 la sută in 1960, a- 
iungin'd la 20,1 la sută in 1971. 
In prezent, industria. energe
tică a acestor țări produce 
circa 3 miliarde kWh intr-o 
singură zi.

• Un automobil folosește — 
pe milă și pasager — de cinci 
ori mai mult combustibil decit 
un tren și de șase ori mai mult 
decit un autobuz.

• „WORLD TRADE CEN- 
TER“. unul din marii „zgîrie* 
nori" ai New York-ului, consu
ma intr-un âi< pentru încălzire 
și pentru aer condiționat, tot 
atita energie cît întregul oraș 
Schenectady, cu 100 000 de locui
tori.

• O centrală eleotrică geoterr 
mala care funcționează in pe
ninsula Kamciatka (U.R.S.S.), 
folosește energia unor puternice 
gheizere din regiune și urmează 
să atingă o putere instalată to
tală de 5 000 kW. Energia este 
foarte ieftină, deoarece aburul 
care pune in mișcare turbina nu 
costă, de fapt, nimic.

• Pentru uzina de la Lud
wigshafen (R. F. Germania) a 
fost proiectată o centrală ato- 
moelectrică ce va produce nu 
numai curent electric, ci si abur 
tehnologic pentru secții chimice. 
In acest fel, cheltuielile pentru 
energie se reduc la circa o pă
trime, iar costurile totale devin 
mai mici cu a zecea parte.

• Pierderile produse in procesul 
transformării combustibililor pri
mari în energia electrică, precum 
și cele din rețeaua de distribuție 
fac ca. la capătul circuitului, becul 
să utilizeze doar patru la sută din 
energia potențială provenită din 
cărbune, păcură, gaze etc. De aici 
— scrie revista franceză „L’EX- 
PRESS“ — a apărut, atit in Fran-

Automobiliștii — în fruntea clasamentului risipitorilor de energie

ța, cit și pe alte meridian? ale 
globului, lozinca „ECONOMISIȚI 
FIECARE WATT !“.

• Menținerea unui echilibru în
tre resursele energetice și consu
mul de energie pină in 1980 este 
pe deplin realizabilă in Occident 
— afirmă expertii vest-europeni — 
cu condiția să fie Realizate severe

:mășu.ri_ de economisire, Jncît
- consumul- de energie sa fie redus 

cu circa 10 la sulă în decursul 
acestui deceniu.
• In raportul adresat. de pre

ședintele S.U.A., R. Nixon, către 
Congres se arăta : „Rezervele 
noastre de gaze naturale au scă
zut cu o cincime. Dacă nu acționăm 
cu responsabilitate, in curind vom 
fi confruntați cu lipsurile acestui 
combustibil de importanță vitală.

...Trebuie să căutăm să evităm 
lntirzierile nejustificate in dezvol
tarea energiei nucleare. Aceste în- 
tirzieri nu duc decit la preturi ne
justificate și agravează lipsurile 
noastre de energie. Este descuraja
tor să știi că instalațiile nucleare 
capabile să producă 27 000 MW de 
energie electrică și care erau aștep
tate să devină operațipnale pină in 
1972 nu au fost terminate".

• Asociația companiilor japo
neze de prelucrare a petrolului a 
lansat o campanie de economisire 
a combustibililor. La 45 mari ben- 

zinăril au fost afișate anunțuri 
care cheamă pe șoferi și pe pro
prietarii de autovehicule să econo
misească combustibil pentru a e- 
vita o situație de penurie și criză.

• Intr-un clasament al risipito
rilor de energie, automobiliștii ar 
ocupa primele locuri : randamen
tul mașinilor este scăzut — între 
10—25 la sută. Centralele electrice 

clasice le urmează îndeaproape cu 
35 la sută.

• In U.R.S.S. se prevede ca în 
anii următori ponderea extracției 
de cărbune să ajungă la 70 la sută, 
dezvoltîndu-se pe seama exploată
rilor la zi. mult mai ieftine. Ase
menea bazine, cum este cel • de la 
Kansk-Aciursk, pot asigura un

.jaref; de cost de numai 1,20 ruble 
per tonă. comparativ cu minele d(n ' 

• -Kuzbass și Donbass, unde prețurile 
sint de cîteva ori mai mari.

e In Occident, conducătorilor 
' auto li se propune să renunțe la 
mitul vitezei pe bază de combusti
bil. Publicitatea pentru „cele mai 
rapide" mașini (mai ales că res
tricțiile de viteză sint aproape ge
nerale) este înlocuită cu publicita
tea pentru „cele mai economicoase" 
mașini. Ca, de pildă, reclama pen
tru „gindacul" Volkswagen : „O 
alternativă rațională la raționaliza
rea benzinei".

• Directorul Biroului pentru poli
tica in domeniul energiei al Casei 
Albe, John Love, a declarat recent 
că „singurul mijloc prin care 
S.U.A. pot evita o penurie de pro
duse petroliere este limitarea creș
terii consumului lor de energie".

• Recent, în S.U.A. s-a ho.tărît 
instituirea unui control obligatoriu 
asupra distribuirii combustibilului 
destinat încălzirii locuințelor.

• Media mondială a consumu
lui de energie electrică pe locui
tor a crescut anual de la 6 kWh 
in anul 1900 la 1 000 kWh în 
1905, iar in prezent este de 1 300 
kWh. In anul 2000, spun spe
cialiștii. se va ajunge la 
circa 4 500 kWh ca medie 
pe locuitor, anual. Nici nu 
e mult, dacă se compară 
cu ceea ce consumă în prezent 
țări puternic electrificate : Nor
vegia — 14 500 kWh ; Canada — 
9 000 kWh ; Suedia și S.U.A. — 
7 700 kWh etc.

• Odată cu apropierea iernii, 
în unele regiuni din S.U.A. re
vin in actualitate sobele de tuci 
(cunoscute sub numele de „go
din"). Terfma de o penurie de 
combustibil a determinat, potri-

Știați că

Confruntarea între 
pesimiști11 si „optimiști"11

Confruntarea de opinii care are loc pe arena internațională in le
gătură cu problematica energiei îmbracă, sintetic vorbind doua ca
tegorii de luări de poziție : ale pesimiștilor și ale optimiștilor. Firește, 
nu este aci vorba de stări psihice sau de înclinații sentimentale. Pe 
lingă aspectul controversei științifice, intervin și alte aspecte : interese 
economice si comerciale, manevre financiare speculative, calcule poli
tice, planuri tactice. Pentru simplificarea exemplificării pozițiilor, vom 
continua să ne referim la cele două categorii.

- „Alarmă: 
va muri planeta44 
— consideră in esență pesi
miștii, care afirmă că lumea se 
Îndreaptă inevitabil spre o criză 
mondială—de. energie. Asumindu-și 
rolul de Cassandre modeme, ei con
sideră că, dat fiind procesul inerent 
de epuizare a combustibililor fosili 
sau clasici, setea crescindă de ener
gie nu va mai putea fi potolită. 
Dacă li s-ar da crezare, intr-o pe
rioadă mai lungă sau mai scurta 
de timp. Terra ar oferi tabloul unei 
planete lipsite de pulsul_ civilizației 
actuale, vlăguite de viață, inerte — 
ceva în sensul imaginii pe care 
ne-am făcu t-o despre Lună sau 
Mărie. O asemenea alternativă de
zolantă conturează, de pildă, afir
mațiile lui James E. Akins, cunos
cut specialist american in proble
mele petroliere, despre dificultățile 
insurmontabile ale omenirii in do
meniul surselor de energie — afir
mații tot mai des reluate in dis
cursurile unor conducători de com
panii petroliere, in rapoarte anuale 
ale acestora, in documente oficiale, 

în culori si mai sumbre este zu
grăvit viitorul in raportul unor 
cercetători de la Institutul de teh
nologie din Massachusets (S.U.A.), 
in care se susține că inevitabila 
eouizare a unor resurse naturale, 
in primul rind cele energetice, va 
fi una din cauzele principale care 
vor determina încetarea pricărei 
creșteri economice pe plan mon
dial incă înainte de anul 2100.

V —------------------------

A

- „Aș, de unde,
un bluf44

— soun optimiștii, considerind că 
nu există temeiuri de îngrijorare, 
dacă se iau in considerare atit re
sursele existente, cit și perspecti
vele pe care le-a deschis revoluția 
tehnico-științifică contemporană. 
Astfel, prof. A. J. Meyer, de la 
Universitatea Harvard, replicind o- 
piniilor sceptice, scrie : „Există oare 
pe întreg globul suficiente surse de 
combustibili fosili pentru a putea 
face față enormelor creșteri ale ce
rințelor ? Răspunsul este un cate
goric DA". Interesant este faptul că 
unii specialiști consideră lamentă
rile pe tema „crizei de energie" ca 
o agitație artificială. Astfel, sena
torul american Jackson scrie : „Con
vingerea care se cristalizează și se 
răspindește din ce in ce mai mult 
este că penuria petrolului nu este 
altceva decit o invenție lucidă a 
marilor companii, avind ca scop 
acapararea de noi debușeuri de 
desfacere, mărirea prețurilor șl În
lăturarea legilor de ocrotire a me
diului înconjurător".

Desigur, nimeni nu contestă fap
tul că resursele energetice clasice 
sint limitate și că exploatarea lor 
intensivă, nerațională duce la epui
zare. înseamnă oare câ acest mo
ment este apropiat sau că nu exis
tă alte mijloace de a Înlocui ceea 
ce tinde să se epuizeze?
_________ _ _________ /

ENERGIA NU SE VA STINGE
SUB SOARE

Referindu-se Ja ansamblul surselor 
clasice de energie, specialiștii apre
ciază că, chiar in condițiile unuî con
sum sporit, nu există riscul ca aces
te resurse să se epuizeze pină pe la 
mijlocul secolului următor. Situația 
in domeniul fiecărui combustibil in 
parte s-ar prezenta după 
mează :

cum ur-

Petrolul: oceane 
rana. ^_a calculat că

subte-
pină în

1985 se vor consuma pe glob 50 mi
liarde de tone petrol brut. Cifra este 
intr-adevăr impresionantă, dar tre
buie avut în vedere că numai rezer
vele cunoscute, ușor de scos la lumi
na zilei, trec de 90 miliarde tone. Dar 
în diferite părți ale globului, în Ma
rea Nordului, in jungla peruană sau 
sub gheața polară, pentru a nu ne 
referi decit la citeva zone geografice, 
au fost identificate rezerve de petrol 
ce ar putea depăși 1 000 miliarde tone 
— explorabile, cu mijloace tehnice 
avansate, incepînd chiar din dece
niul viitor. Un interes deosebit pre
zintă platformele continentale, acolo 
unde adincimea apelor variază între 
200 și 3 000 metri ; din fundul mării 
s-ar putea extrage prin forări cu 
mijloace modeme cantități evaluate 
recent la circa 100 miliarde tone. 
Datorită activității de explorare și de 
exploatare, regiunea Mării Nordului 
a șl căpătat denumirea de „noul 
Texas".

se acordă din nou o 
crescindă. Studii recente

Cârbunele redlvivus.Du' 
pă o perioadă în care s-a considerat 
că și-a pierdut importanța în fa
voarea petrolului șl gazelor, a- 
cum 1 
atenție 
prevăd cărbunelui o nouă eră de ..a- 
firmare", îndeosebi prin transforma
rea lui în gaze și obținerea din ele 
de produse chimice de mare însem
nătate. Se apreciază că în anul 2 000 
producția ya ajunge la circa 6 mi

liarde de tone anual, ceea ce înseam
nă o triplare față de 1970. Dar re
zervele, incomplet evaluate, sint esti
mate la 45 000—75 000 miliarde de 
tone, astfel că, chiar in condițiile 
unei creșteri considerabile a consu
mului, zăcămintele mondiale de căr
bune ar fi suficiente pentru 200—300 
de ani și chiar mai mult.

Rezervoarele gazelor na- 
tUTOI6 *n aces^ domeniu sint
rezerve impresionante. Pe primul 
loc in lume se situează U.R.S.S., 
cu rezerve certe de 15 500 mi
liarde mc, iar probabile — do 
20 000—30 000 miliarde mc. După 
U.R.S.S. urmează la rind Iran — 5 660 
miliarde mc, Algeria — peste 3 000 
miliarde mc, Canada — 1 550 miliar
de mc etc.

Destinul energiei atomi-
Qg Aflată in continuă dezvoltare, e- 
nergia nucleară, folosită în scopuri 
civile, pașnice, a fost apreciată ca o 
alternativă de prim ordin la com
bustibilii fosili. Accentul pus pe e- 
nergia nucleară își găsește expresia, 
de pildă, in faptul că dacă, în pre
zent, ea furnizează in 8.U.A. doar 
4 Ia sută din-producția de electrici
tate, se prevede ca in 1980 să furni
zeze 20 la sută, Iar in anul 2 000 — 
peste 50 la sută.

După unele păreri, actuala genera
ție de reactoare nucleare (cu neu
troni termici) nu ar fi tn măsură să 
preia și să dețină același rol predo
minant pe care l-a avut la timpul 
său cărbunele sau, mai recent, pe
trolul. ca sursă de energie. O serie 
de expert! și economiști consideră 
de aceea că acest tip de reac
tor va fi Înlocuit de reactorul 
reproductor cu neutroni rapizi, 
așa-numitul „fast-breeder", care are 
capacitatea de a produce — mal mult 
decit consumă — combustibil nu- 

clear. In acest fel. potrivit calcule
lor, eficiența folosirii resurselor de 
uraniu ar crește de 30 de ori. Preo-

CE NE REZERVĂ VIITORUL?
In aceste condiții, știința este în 

căutarea unor surse de energie prac
tic inepuizabile.

Hidrogenul din apa mă- 
rllor. După opiniile multor sa-- 
vanți, cele mai ample perspective Ie 
deschide folosirea hidrogenului. Fu
ziunea termonucleară va permite ob
ținerea energiei prin transmutarea 
hidrogenului greu sau a deuteriului 
în heliu. Avantajele concrete ale me
todei deschid perspective incalcula
bile pentru unificarea surselor ener
getice, simplificarea producției, 
înlăturarea efectelor secundare no
cive pentru mediu sau pentru să
nătatea omului. In plus, trebuie 
avut in vedere că hidrogenul 
are o răspindire largă ; e destul să 
ne gindim că el poate fi obținut din 
apa mărilor și oceanelor — ceea ce 
ar însemna asigurarea cu cantități 
de combustibil pe mii de ani.

Din însuși cuptorul solar.
Căutările geniului uman merg însă 

Astfel, atît prospectările rezervelor existente, cît și 
fierspectivele pe care le deschide cercetarea științi- 
ică actuală atestă că nu sînt îndreptățite temerile cu 

privire la existența unei amenințări de dispariție a 
resurselor energetice. E adevărat, unele sau altoie 
dintre aceste resurse sînt epuizqbile ; dar geniul 
uman este inepuizabil și el este capabil să găsească 
soluții pentru problemele pe care le ridică progre
sul neîntrerupt al omenirii. Problema energiei nu 
este, așadar, una de natură strict economică; în 
schimb, în legătură cu ea se ridică o serie de pro
bleme reale cu conținut politic și social. Firește, 
faptul că problemele pe care le ridică creșterea 
consumului. de energie nu sînt insolubile nu în
seamnă nicidecum că ele se rezolvă de la sine, că 
față de ele se poate adopta o atitudine de pași-

cuparea pentru dezvoltarea acestor 
„suprageneratoare" a căpătat priori
tate in țări avansate în acest dome
niu, ca U.R.S.S. și S.U.A. In Uniunea 
Sovietică a și fost pusă în funcțiune, 
prima din lume, o centrală nucleară 
cu neutroni rapizi — „BN-350", cu o 
putere instalată de 350 MW.

Cu toate acestea, numeroși oameni 
de știință consideră că energia ato
mică nu ar fi decit o sursă de ener
gie tranzitorie, deoarece este scumpă 
și comportă o serie de inconvenien
te, intre care cele legate de radiații.

mult mai departe, intuind soluții care 
se învecinează dg-a dreptul cu do
meniul științifico-fantastic. Astfel, 
unii savanți, pornind de la ideea gă
sirii unor surse inepuizabile de e- 
nergie, s-au oprit tot mai insistent 
asupra Soarelui. Intr-adevăr, e- 
nergia primită de Terra de la Soare 
este calculată, în medie, la 173 mi
lioane de miliarde de wați, ceea ce 
reprezintă de peste 5 000 de ori pu
terea considerată a fi furnizată în 
anul 2 000 de toate celelalte surse de 
energie.

In actualul stadiu al tehnicii, nu 
poate fi încă vorba de utilizarea efi
cientă, rentabilă, la scară industrială 
a energiei solare. Dar experimentări 
promițătoare s-au întreprins și se în
treprind. Cu pompe acționate de e- 
nergia solară au fost puse in funcțiu
ne, lntr-un șir de țări africane, in
stalații pentru irigații sau pentru 
distilarea apei de mare.

Proiecte îndrăznețe prevăd con
struirea unei centrale aerospațiale, 

vitale sau chiar de iresponsabilitate. Dimpotrivă, 
este deosebit de important ca fiecare națiune, prin- 
tr-un susținut efort propriu, să pună în valoare cît 
mai rațional resursele de care dispune, să drămu
iască, să păstreze și să economisească cît mai gos
podărește energia, s-o utilizeze cu maximum do 
eficientă. în același timp, este necesar ca 
pe plan internațional să se asigure condiții 
ca toate statele să aibă acces deplin la cu
ceririle științei și tehnologiei moderne; să se asigure 
o, cooperare largă, echitabilă, în cadrul căreia 
să se bucure de prioritate țările in curs de dez
voltare.. Prin efortul fiecărej țări si prin cooperare 
internațională să se ajungă ra situația în care 
tezaurul energiei — tezaur inepuizabil sub Soaro — 
să servească progresului întregii umanități.

care ar produce 10 000 megawați. în 
acest scOp. ar urma să fie lansat în 
jurul Pămîntului. la o distantă de 
40 000 km., un panou solar satelizat 
in suprafață de 64 kmp. care să joace 
rolul de colector al energiei solare ; 
aceasta ar urma să fie convertită in 
unde radioelectrice recepționate pe 
sol de o antenă de 1.5 km. Alte pro
iecte oferă soluția unor mari supra
fețe sau acoperișuri reflectorizante, 
care să capteze energia solară în 
stare să producă miliarde de wați.

Nu este vorba de utopii, ci de pro
iecte concepute cu intenția de a fi 
aduse cît mai curind in faza expe
rimentală.

La 40 000 km în spațiu, un panou 
va transforma energia solară în e- 
nergie electrică. Proiect fantezist 

sau realizabil ?

de iresponsabilitate. Dimpotrivă,
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„AM VENIT, AM ÎNDRĂGIT
- ȘI AICI VOI RĂM1NE!“

Uzina a doua școală a absolventului de liceu
Toamna se numără bobocii, spune 

cu tilc un cunoscut proverb al po
porului nostru. I-am cunoscut, in a- 
ceste zile de toamnă, pe cițiva dintre 
„bobocii" prezenți la numărătoare — 
tineri care-șl croiesc cu perseveren
ță, entuziasm și simț de răspundere 
civică un drum demn in viață. Pe 
cartea lor de vizită este înscrisă o 
calitate comună — absolvent de liceu 
— si aceeași profesiune — muncitor 
calificat — diferită doar prin prisma 
domeniului de activitate in care lu
crează. Fiecare insă cu o personali
tate distinctă, cu năzuințe și aspira
ții diverse, cu o 
biografie aparte. 
Dar să facem cu
noștință direct.

— Emil State, 
absolvent al liceu
lui „Nicolac Bâl- 
cescu" din Pitești, 
promoția 1972, in 
prezent partici
pant la cursul de 
calificare gradul I 
pentru meseria 
de electrician în
treținere utilaje 
de calcul.

— Cum ai ajuns 
aici, la întreprinderea pentru între
ținerea și repararea utilajului de 
calcul (I.I.R.U.C.) din București ?

— Direct de la... Facultatea de 
drept 1

— Nu văd legătura...
— Nici nu există vreuna. în anii 

de liceu am avut unele dificultăți cu 
matematica, cu fizica, așa că m-am 
prezentat la concursul de admitere 
la Drept. Și n-am reușit Fratele 
meu, student la Cibernetică, mi-a 
vorbit de această întreprindere. Ia- 
tă-mă, așadar, viitor electronist, obli
gat să-mi consolidez cunoștințele de 
fizică și de matematică neglijate in 
liceu, pregătindu-mâ pentru această 
meserie. Abia acum, cu ajutorul to
varășilor de muncă specializați, le 
înțeleg utilitatea, latura interesantă, 
au început să mă pasioneze.

In laboratorul de calculatoare elec
tronice de birou stăm de vorbă cu 
Mariana Badea, care ne este reco
mandată drept cea mai bună studen
tă de la cursul de subingineri, spe
cialitatea electronică aplicată.

— Am absolvit liceul in 1971. apoi 
am dat examen la Cibernetică 
și la Matematică, iar anul ur
mător din nou la Cibernetică. 
Tot fără succes. Prin fratele meu 
care lucrează aici am ajuns la 
I.I.R.U.C. Nici nu visam să lucrez 
intr-un laborator electronic. Pasiunea 
mea este cibernetica și nu am de 
gind s-o abandonez. Dar nici să stau 
cu brațele încrucișate și să oierd ani 
aștentind să reușesc la facultate. Uzi
na, producția, calificarea intr-o me
serie, cred că este cea mai bună so
luție de viață pentru un tinăr absol
vent de liceu. Cea mai demnă pen
tru un tinăr din societatea noastră 
socialistă.

Interlocutorii noștri sînt numai doi 
dintre cei aproape 600 de tineri care, 
in prezent, la I.I.R.U.C. urmează 
cursurile de calificare gradul I. 
cursurile școlii de specializare post- 
liceală, ale școlii de maiștri sau ale 
facultății de subingineri. pregătin- 
du-se să devină muncitorii calificați 
și specialiștii de miine ai întreprin
derii. Chiar și o simplă vizită prin 
laboratoarele și secțiile întreprinde
rii- lasă să se vadă grija deosebită, 
solicitudinea și înțelegerea cu care 
conducerea, inginerii și specialiștii 
se ocupă de „boboci". Două spațioase 
săli de cursuri, cu materialul didac
tic necesar, oferă un cadru plăcut 
pentru însușirea „teoriei". Profeso
rii ? Inginerii cei mai bine pregătiți 
din unitate : Dumitru Ionescu, Aurel 
Udrea, Dan S. Ionescu. Radu Dră- 
ghici. Ion Creangă, Alex. Ștefănescu 
și alții. Cei mai mulți dintre ei ti
neri și foarte tineri, deci cu atit mai 
aoropiați de elevii lor. Acestora li 
se alătură și instructori străini, de 
la firmele a căror aparatură de cal
cul. utilizată la noi în țară, este în
treținută și reparată ’ ’ T n TT
Programa de studiu a

de „profesori" cerințelor concrete ale 
procesului de producție din unitate.

— Bat multi absolvenți de liceu la 
porțile întreprinderii dv. ? — îi în
trebăm pe tovarășii Ga vrii Pop, șe
ful secției din Cluj, locțiitor al di
rectorului adjunct al întreprinderii, 
și Dorin Cumpănașu, responsabilul 
cu problemele dc invățămint. care ne 
însoțesc in vizita prin unitate.

— Foarte mulți. Avem secții și fi
liale in multe zone ale țării. Celor 
încadrați pentru calificare le dăm 
burse, iar aceia care nu locuiesc in

Manifestări consacrate

aniversării lui Dimitrie Cantemir

vineri 
sesiune comemorati-

REALISMUL RUS
în a doua jumătate

pictată cu o exegeză cantemiriană 
selectivă, cu citate din cele mai 
cunoscute lucrări ale sale, cu opi
nii ale unor oameni de cultură — 
români și străini — despre perso
nalitatea sa, precum și cu o bo
gată iconografie (portrete, manus
crise, stampe, diverse ediții ale 
operei sale etc.).

Lucrarea, difuzată unor instituții 
culturale din țară, precum și in 
străinătate, reprezintă un prețios 
îndreptar atit pentru cititori, eit și 
pentru specialiști, in cunoașterea 
vastei activități literar-științifice 
desfășurate de Dimitrie Cantemir.

Menționăm, de asemenea, reali
zarea de către aceeași instituție a 
unor seturi de fotografii ilustrind 
aspecte ale vieții și activității dom
ni torului-cărturar, ce urmează a fi 
expediate bibliotecilor.

★

O expoziție de documente și ico
nografie, consacrată vieții și ope
rei lui Dimitrie Cantemir, a fost 
deschisă și la Casa de cultură din 
Odobești. Printre exponate se nu
mără mai multe ediții ale „Descrie
rii Moldovei" și „Istoriei Imperiu
lui Otoman", numeroase fotocopii 
după documente, facsimile, tablouri 
și pagini conținînd aprecieri ale 
filozofilor vremii, ca și ale unor 
ginditori contemporani despre via
ța și activitatea voievodului mol
dovean.

a secolului al XlX-lea
arta de a-1 plasa în- 
tr-o perspectivă neaș
teptat de adincă, fo
losind cu ingeniozitate 
sursele luminoase („A- 
tac prin surprindere", 
„Călăreț din Djaipur", 
„Porturi chirchize pe 
riul Ciu"). Demn de re
ținut in arta plasti
că a momentului res
pectiv, element sur
prins definitoriu de 
lucrările expuse, este 
pregnanta umanitate 
surprinsă in „momen
te cheie" ale încordă
rii supreme, ca in lu
crările aparținlnd lui 
I. E. Repin : „Aresta
rea propagandistului", 
„Edecari de pe-Volga" 
(schiță) sau „Cazacii 
din Zaporojle scriu 
către sultanul Turciei". 
V. I. Surikov este pre
zent prin pinzele „Cu
cerirea Siberiei de 
către Ermak", „Bule
vardul Zubov" etc. 
Mâi remarcăm scenele 
pictate de V. M. Vas- 
nețov („Lupta sciților 
cu slavii"). N. A. Ka
satkin („Strinsul căr
bunilor la o mină pă-X 
răsită"), F. S. Juravliov 
(„Pomana"), A. A. 
Popov („Bilei la Tuia 
in săptămina sfîntă").

Arta portretului (a- 
firmată într-o nume
roasă serie de portrete 
individuale sau in țe
sătura diferitelor sce
ne) cunoaște, acum, o 
deosebită înflorire. In- 
tilnim portretele unor 
personalități — re
voluționari, ginditori, 
scriitori etc — sau 
adevărate portrete ale 
unor categorii sociale. 
Cităm lucrările picto
rilor I. N. Kramskoi 
(„Autoportretul", „Sta
rostele satului". „Poe
tul N. A. Nekrasov", 
„Sculptorul M. M. An
tokolski"), N. A. Iaroș- 
cenko („Pictorul Kram
skoi", „Actrița Strepe- 
tova"), N. N. Ghe 
(„Scriitorul A. I. Her
zen", „L. N. Tolstoi"), 
V. I. Surikov („Boie
roaica Morozova* ’, „A- 
dolescent pe ginduri", 
„Nebun stind in ge
nunchi"), V. A. Serov 
(„Portretul lui D. V. 
Stasov", „Compozito
rul Rimski-Korsakov" 
etc), I. E. Repin („Se
natorul Ivașcenko", „P. 
M. Tretiakov — fon- 

: <14,torul ' galeriei Tre- 
tiakdv“, „Lev Tolstoi 
odihnindu-se în pădu
re") etc.

Expoziția „Realismul 
rus în a doua jumă
tate a secolului al 
XlX-lea" sporește con
siderabil cunoștințele 
noastre despre arta 
rusă, oferindu-ne o 
imagine bogată asupra 
acestui moment de 
maximă însemnătate 
in istoria culturii din 
țara prietenă.

Constantin PRUT

nei fericiri umane. 
Observația atentă, a- 
vidâ de a oferi docu
mente, ajunge să iden
tifice acele acțiuni, 
izolate incă. dar fer
me semne ale progre
sului. Efortul de în
țelegere a realității, 
de sensibilizare a ma
selor, acordă acestei 
picturi o deschidere 
vizionară / asupra pe
rioadei următoare, în
ceputul secolului al 
XX-lea, cind Rusia va 
intra intr-un decisiv 
proces revoluționar.

Expoziția realizează 
micromonografiile u- 
nor artiști, lucru cu 
at.it mai interesant cu 
cit unii dintre ei sînt 
mai puțin cunoscuti 
publicului nostru. Din
tre pinzele lui V. G. 
Perov, pictor cu o

O amplă selecție de 
tablouri, multe din ele 
capodopere făcind fai
ma Galeriilor Trelia- 
kov din Moscova sau 
a Muzeului rus din Le
ningrad, este prezen
tată, in cadrul Muzeu
lui de artă al Româ
niei. Structura expozi
ției, intitulată progra
matic „Realismul rus 
in a doua jumătate a 
secolului al XlX-lea", 
reușește să refacă^ în 
mod convingător, pro
cesul apariției și 
dezvoltării curentului 
realist in pictura rusă 
și, dincolo de aceasta, 
prin calitatea deose
bită a operelor, să se 
refere, de fapt, la sub
stanța artei ruse a 
epocii. Este o perioa
dă în care artiștii, în
deosebi din cercurile 
progresiste democra
tice ale intelectualită
ții Rusiei, animați de 
un larg interes pen
tru situația țării, se a- 
propie decis de reali
tățile sociale. De la 
primele manifestări 
ale unui spirit critic 
pe care il trezește con
tactul pictorilor „ani
lor șaizeci" cu o rea
litate dură, atitudinea 
artiștilor ia forme tot 
mai explicit angajate. 
Un entuziasm cu o 
frumoasă aură roman
tică, dar care curînd 
demonstrează o parti
cipare activă, profund 
revoluționară, i-a con
dus pe artiștii epocii 
— i-am aminti pentru 
primele momente ale 
acestei mișcări pe 
V. G. Perov, G. C. 
Miasoedov, A. K. Sa- 
vrasov, N. N. Ghe, 
I. N. Kramskoi — la 
o serie de inițiative 
cum ar fi crearea A- 
sociației expozițiilor 
de artă volante; Rod 
al prezenței nemijlo
cite. al observației oa
menilor. locurilor și 
evenimentelor sociale, 
creația peredvijnicilor 
începe să exercite, la 
rîndul său, o influen
ță de larg ecou. A- 
ceastă legătură care 
se stabilește între 
creația artistică și e- 
venimentul social a- 
cordă o notă aparte 
realismului în arta 
rusă.

Evoluind într-un 
spațiu în care imagi- 

; nea plasfică'"se’ bucură 
' de prestigiul stator
nicit de strălucitele 
secole ale unei picturi 
în care recunoaștem 
o atît de individuali.-*

— Și mai departe ?
— Mai departe. , drumul firesc : 

școala de maiștri, poate Facultatea 
de textile. Am îndrăgit noua mea 
familie muncitorească si nu vreau să 
o părăsesc.

— Viorica Lungu. Am încercat și 
eu la Telecomunicații. N-am reușii, 
dar voi mai încerca. Muhcesc alături 
de mama mea, la sectorul 4. Ciștig 
bine. 1 500—1 600 lei pe lună. Sint 
mulțumită.

Ileana Lungu, mama, adaugă :
— Noi ne-am, hotărit mai greu s-o 

dar ea a fost aceea 
care a 
Acum 
seama 
mult gresesc acei 
părinți care pină 
la reușita la fa
cultate preferă
să-și țină copiii 
acasă. Uzina, 
product ia- ii aju
tă pe tineri să se 
cunoască mai bi
ne pe ei înșiși, 
să-si cîntărească 
mai exact, mai 
realist forțele, 
posibilitățile, ap

titudinile. Și acesta e mare lucru 
pentru un tinăr. E primul pas reu
șit in viață. Uzina- devine astfel 
pentru tinăr o excelentă școală pen
tru toată viața.

...Numărătoarea de toamnă a „bo
bocilor" i-a găsit pe mulți dintre ab
solvenții de liceu la locul cel mai 
potrivit : in producție.

Dar sînt incă bacalaureați ab
senți la apelul vieții, al societății, 
in timp ce zeci și zeci de întreprin
deri noi, moderne, in construcție 
sau extindere, au nevoie de tineri 
cu pregătire liceală. Desigur, o mai 
largă popularizare a posibilităților 
de calificare și specializare profesio
nală pe care, fiecare oraș, fiecare 
zonă a țării le oferă tineretului ar fi 
în măsură să-i ajute pe cei nehotă- 
riți. să le deschidă orizontul vast, 
generos al producției moderne. Popu
larizare în care părinții tinerilor, 
frații, rudele pot avea un rol însem
nat.

lăsăm la fabrică,
insistat, 

ne dibit 
cit de

Citeva experiențe de viață care pledează elocvent

pentru integrarea in producție a absolvenților

necuprinși in invățămintul superior

localitatea unde are loc pregătirea 
primesc și indemnizații de cazare.

— Ciți dintre cei care solicită in
trarea in întreprindere o părăsesc ?

— Aproape nici unul. In schimb, 
in această toamnă am semnat cred 
sute de adeverințe pentru tinerii 
noștri care doresc să-și continue stu
diile prin cursuri serale și fără frec
vență la forme de invățămint supe
rioare pregătirii lor.

— Ce credeți că îi 
atrage ?

— Totul : meseriile interesante, 
tehnica modernă cu care sîntem do- 

a 
în

reține, îi

de I.I.R.U.C. 
fost adaptată

tați, atitudinea specialiștilor și 
muncitorilor noștri cu care vin 
contact. E drept că la angajare le 
verificăm nu atit cunoștințele, cit 
dorința de muncă, hotărirea de a se 
califica, gradul de înțelegere al unor 
responsabilități sociale ce revin fie
cărui cetățean in țara noastră.

...Citind aceste rinduri s-ar putea 
ca unii absolvenți de liceu, care se 
află incă în căutarea drumului în 
viață, al unui loc de muncă pe mă
sura aspirațiilor și dorințelor lor, să 
ne spună :

Desigur, dacă e vorba de o ase
menea meserie nouă, interesantă și 
de perspectivă, ca aceea de electro
nist, dc lucrător la calculatoare, cum 
să nu se ducă colegii noștri de pro
moție ? Și noi ne-am fi dus dacă 
știam de existența unor asemenea 
cursuri de calificare...

Acestora și altor viitori absolvenți 
de liceu care se gindesc să-și încea
pă drumul in viață intrind mai întii 
in uzină, in producție, le prezentăm 
pe cițiva dintre colegii lor care au 
îmbrățișat meserii așa-zis tradițio
nale. la Fabrica de confecții din Că
lăraș t de exemplu. .Sînt mulțumiți 

(de opți.unea făcută
— Elena Lazăr. Am terminat liceul 

in 1971 la Călărași. Am încercat de 
două ori, fără succes, la Facultatea 
de farmacie. Din februarie 1973 lu
crez ca lansatoare in sectorul V, mă 
pregătesc pentru școala postliceală de 
confecții.

— Dar Farmacia ?
— Cum să vă explic ? Am venit 

in fabrică convinsă că trebuie să fac 
ceva util, in timp ce îmi continuam 
pregătirile pentru facultate. Aici 
toți au fost foarte îndatoritori, ne-au 
arătat pe îndelete tainele mașinilor, 
ale meseriei, ne-au ajutat să ne re
căpătăm încrederea in forțele, noas
tre.

— Totuși, croitoria, meseriile din 
familia ei, parcă nu sint așa specta- 

i culoase...
— Inexact ! Și în acest sector pre

domină tehnica nouă, procesele de 
producție moderne, care-ți stimulea
ză fantezia, creativitatea, dar și pre
gătirea tehnică. Puține din vechile 
ustensile de croitorie se mai văd 
acum in fabricile noi de confecții.

Florica DINULESCU 
Lucian CIUBOTARU

Dimitrie Cantemir" — 
Popovici. Aniversarea 
de la nașterea mare- 

român prilejuiește 
istorie al Republicii 

în

In cadrul manifestărilor omagiale 
dedicate sărbătoririi tricentenaru- 
lul Dimitrie Cantemir. Universlta- 
tea-București a organizat, 
dimineața, o
vă. In cadrul manifestării, care a 
avut loc in aula Facultății de 
drept, au fost prezentate comunică
rile : „Dimitrie Cantemir, mare pa
triot. personalitate dc seamă a cul
turii europene" — prof. dr. George 
Ciucu. rectorul Universității bucu- 
restene. „Dimitrie Cantemir. pri
mul mare filozof român" — prof, 
dr. Gh. Cazan. „Dimitrie Cantemir. 
remarcabil om politic și strălucit 
istoric român" — prof. dr. docent 
Mihai Berza. „Opera literară a lui 
Dimitrie Cantemir" — prof. dr. do
cent Alexandru Piru, „Opera geo
grafică a lui 
prof. dr. Ion 
a 300 de ani 
Iui cărturar 
Muzeului de
Socialiste România organizarea 
numeroase localități a unor întîl- 
niri și simpozioane omagiale. Un 
astfel dc simpozibn a avut loc vi
neri la Pucioasa, în cadrul căruia 
specialiștii cunoscutei instituții 
bucureștene au conferențiat despre 
viata si opera eminentului om de 
cultură. Manifestări similare ur
mează să aibă Ioc in zilele urmă
toare la Videle si în alte localități 
din țară. Un bogat*material  origi
nal. precum si reproduceri după 
exponatele aflate in colecțiile mu
zeului oferă particioanților la a- 
ceste acțiuni o imagine cuprinză
toare asupra personalității si ac- 

• tivității politice, literare, științi
fice. desfășurată de Dimitrie Can
temir.

★

In scopul unei mai largi popu
larizări a operei și activității lui 
Dimitrie Cantemir, Biblioteca Cen
trală de Stat a tipărit o bibliogra
fie selectivă a lucrărilor marelui 
cărturar și patriot român, de la a 
cărui naștere sărbătorim împlinirea 
a 300 de ani.

Bibliografia scrierilor istorice, li
terare, filozofice și muzicale, elabo
rate de ilustrul .învățat, este com-

★

Centrul din Craiova al Academiei 
de științe sociale și politice a or
ganizat un simpozion, prilej cu 
care au fost evocate viața și opera 
marelui savant român, contribuția 
sa la dezvoltarea culturii românești 
și universale.

*
In localitățile Suraia, Sihlea, 

Corbita. Răcoasa și Mera (așe
zare legată de istoria familiei Can- 
temireștilor) din județul Vrancea, 
au avut loc simpozioanele „Dimi
trie Cantemir — intiiul enciclope
dist român" și „Dimitrie Cantemir 
— personalitate polivalentă", in ca
drul cărora 's-a vorbit despre 
scrierile de rezonanță mondială ale 
voievodului moldovean, despre ac
tivitatea sa neobosită pentru inde
pendența țării și propășirea nea
mului.

(Agerpres)

clădire a Teatrului de Stat din Tîrgu MureșNoua

acest început 
bucureșteanâ 

_________ -.......... ....mult cu cit 
ecourile manifestărilor recentei edi
ții a Festivalului internațional 
„George Enescu" mai stăruie incă. 
Merită să fie menționat acest as
pect cu atit mai mult cu cit atmo
sfera in care s-au desfășurat primele 
concerte bucureștene a fost intr-ade
văr sărbătorească, pregătită prin par
ticiparea atentă, chiar entuziastă, a 
membrilor celor trei colective orches
trale, orchestra Filarmonicii de stat 
„G. Enescu". orchestra simfonică a 
Radioteleviziunii române, orchestra 
de studio, a animatorilor lor, dirijo
rii Mircea Cristescu, Iosif Conta și 
Liviu Ionescu. Există, in plus, o rea
lă tendință de a conferi fiecărei ma
nifestări caracterul de eveniment 
artistic : iar această finalitate poate 
fi. desigur, atinsă urmărind in pri
mul riad calitatea programelor, a 
formei interpretative și mai puțin 
numărul sporit al manifestărilor. 
Experiența ultimei stagiuni, la fi
larmonica bucureșteanâ, a fost plină 
de învățăminte in acest sens.

Un public mai mult decit numeros 
î-a intimpinat pe interpreții primu
lui concert al ORCHESTREI SIM
FONICE A RADIOTELEVIZIUNII: 
violonista Lola Bobescu, corul „Ma
drigal" condus de dirijorul Marin 
Constantin, orchestra-gazdă aflată
sub bagheta lui Iosif Conta. Progra
mul concertului — poate mult prea 
extins, induzl  nd cinci lucrări impor
tante — 3 confirmat excelenta ținută 
repertorială a orchestrei, fant re
marcat Si în stagiunile preceden
te. S-a cintat cu multă plăcere si 
cu o evidentă fervoare, pe care 
dirijorul Iosif Conta, principalul 
animator al acestui colectiv de 
instrumentiști, a știut să o trans
mită colaboratorilor Eăi. Suita a 
II-a de balet ..Daphnis si Chloe 
de Ravel a cunoscut ceea ce se 
poate numi bogăția coloristică tim
brală redată in tușe generoase, 
inspirate, dar totodată atent tra
sate : colaborarea cu corul .-Ma
drigal' a fost exemplară in obți
nerea acelui prețios alia! timbral 
de voci si sunete orchestrale. Cele
lalte două lucrări ale programului 
au indicat si ele predilecția către 
evoluțiile simfonice de tip drama
tic, așa rum s-a ilustrat în in
terpretarea neoclasicei, luminoasei 
Simfonii a iX-a anartinind lui Dmițn 
Șostakovici. In schimb, aceeași ati
tudine a apărut ferm reținută în exe

Remarcabil ne apare 
de stagiune muzicală 
șj aceasta cu atit mai

cuția Texturilor de Mihai Moldo
van ; există in această lucrare a 
compozitorului — ca si in altele a- 
partinind acestei ultime perioade — 
o sobrietate iradiantă, spiritualizată, 
născută din ritmuri, din culori au
tentice. primare, aflate in continuă 
juxtapunere. Este in adevăr vorba, 
la Mihai Moldovan, de o spiritualita
te românească pe care autorul o în
tărește in esența ei. indicind noi 
modalități, noi sugestii de întrebuin
țare creatoare a materialului ritmi-

creația lui Bach sau Mozart, de 
exemplu. Căldura expresiei nu se 
manifestă niciodată în sine, ci devi
ne posibilă prin intermediul elegan
ței stilistice atunci cind interpreta 
ni-1 tălmăcește pe Mozart in cel 
de-al 5-lea Concert în la major pen
tru vioară și orchestră. Moment a- 
parte in cadrul artei violonistice 
contemporane, Lola Bobescu desem
nează astăzi drumul unei tradiții 
violonistice de mare prestigiu, întot
deauna actuale, întotdeauna emoțio-

cea contemporană sau de concertele 
destinate tinerilor noștri interpreți 
sau compozitori.

Primul concert al FILARMONICII 
BUCUREȘTENE s-a realizat, indis
cutabil, sub semnul certei creșteri 
calitative a ținutei interpretărilor, 
întărită cu forțe noi, dar mai ales 
primenită ca atitudine, mult activată 
în acest sens, orchestra filarmonicii 
bucureștene dezvoltă sonorități am
ple, conturate cu grijă, cu fermitate ; 
se poate vorbi, în adevăratul înțeles

DEBUT PROMIȚĂ TOR 

în stagiunea bucureșteanâ 
de concerte

co-melodic de proveniență folclo
rică.

Pentru fiecare dintre noi. cei care 
de ani de zile urmărim pe podiu
mul sălilor noastre de concert evo
luțiile Lolel Bobescu, pentru melo
manii de la noi din tară, pentru toți 
cei care stimează si salută faptul de 
cultură adevărat si sensibil, apari
țiile acestei mari muziciene echiva
lează cu o veritabilă sărbătoare a 
muzicii : mai mult, prezenta ei ar
tistică aureolează manifestările la 
care participă, iar acest lucru— prin 
generozitatea simțirii bine ponderate, 
prin noblețea spiritului, prin discer- 
nămintul muzical și știința aleasă a 
interpretării. Căci Lola Bobescu face 
parte dintre acei muzicieni care de
pășesc, prin aria preocupărilor Jor, 
cadrul strict al acțiunii interpretati
ve ; ardentă și captivantă, ea este, 
mai presus de toate, modelatoare a 
unei conștiințe contemporane vii, 
purtătoare a unei viziuni fascinante 
și adevărate în ceea ce privește a- 
propierea cit mai sensibilă față de

nante prin prospețimea, prin inteli
gența rostirii muzicale.

In mod semnificativ, ORCHESTRA 
DE STUDIO A RADIOTELEVIZIU
NII ROMÂNE și-a marcat deschide
rea stagiunii de concerte in cadrul 
Tribunei internaționale a compozi
torilor. Cele două lucrări contempo
rane, Sonata pentru orchestră, apar- 
ținind compozitorului nostru Andreas 
Porfetye — compoziție polifonică cu 
largi desfășurări, tinzind să perpe
tueze existența unui anume spirit 
baroc — și Cronica pentru orchestră 
a compozitorului austriac Gerhardt 
Wimberger — o portretizare a unor 
aspecte cotidiene caleidoscopice și 
versatile — ambele lucrări, deci, au 
prilejuit colectivului orchestral, diri
jorului Liviu Ionescu o reală perfor
manță interpretativă sub raportul 
eficienței orchestrale atent urmărite. 
Este cazul să remarcăm faptul 
că orchestra de studio iși justifică 
in adevăr prezența in viața noastră 
de concert prin numărul mare de pri
me audiții, fie că este vorba de mu
zica veche, mai puțin cunoscută, de

al cuvântului, de un rafinament so
nor bine gindit și realizat ca atare 
de dirijorul Mircea Cristescu, cu 
concursul întregului colectiv orches
tral, mai ales in cunoscuta lucrare 
Rapsodia spaniolă de Maurice Ravel. 
Momentul de maxim interes al pro
gramului l-a constituit interpretarea 
în primă audiție la noi a scherzo- 
ulul simfonic Don Quijote de Ionel 
Pcrlea, pagină ce demonstrează o 
dată mai mult extraordinara expe
riență orchestrală a autorului ei; mai 
presus de aceasta, ea luminează o 
stare interioară proprie lui Ionel 
Perlea : visarea ce devine poezie 
abia șoptită, abia intuită, o definiție 
interioară pe care o regăsim și în 
alte cîteva opusuri ale muzicianu
lui român. Această realizare a colec
tivului orchestral desemnează in 
acest moment un stadiu cu totul lău
dabil pe care prima noastră institu
ție de concert trebuie să-1 dezvolte 
și pe planul selecției repertoriale, 
depășind determinismul preponderent 
clasico-romantic al programelor de 
ooncert. Acum, în pragul stagiunii ce

premerge trei decenii de la eliberare, 
bilanțul repertorial al filarmonicii 
rămine incă mult in urma realiză
rilor de excepție, deosebit de diver
se. de numeroase, pe care le oferă 
peisajul componistic contemporan la 
noi in țară ; este de dorit ca cea 
de-a doua parte a stagiunii să co
recteze ceea ce planul primelor 
luni ale acesteia nu a reușit incă 
să ne promită, și anume prezen
ta muzicii românești in valorile ei 
contemporane semnificative la aproa
pe fiecare manifestare a orchestrei. 
Solista acestui prim concert, pianis
ta franceză Monique Haas, a apărut 
— indiscutabil — mult mai eficientă 
în interpretarea opusurilor lui De
bussy și Ravel decit a celor clasice 
și preclasice. De fapt, recentul ei re
cital — cuprinzînd creații de bază 
ale repertoriului pianistic francez — 
a confirmat adevărata identitate a 
interpretei.

Trebuie menționate — in contex
tul aceluiași început de stagiune ca
merală — prezența altor oaspeți de 
peste hotare, prezențe de bun augur 
ce tind să contureze, chiar de la în
ceput, o stagiune de muzică de ca
meră bogată in evenimente de ca
litate, interesantă. Este vorba, de 
exemplu, de concertul muzicienilor 
sovietici reuniți in cvartetul de coar
de Glinka, muzicieni pentru care mi
nuțiozitatea și abilitatea interpreta
tivă, virtuozitatea realizată in an
samblu constituie doar mijloacele 
prețioase de revelare a maturității de 
gindire ; există in cintul celor patru 
muzicieni sovietici o comună respi
rație umană ce infioară zonele cele 
mai afunde ale cugetului atunci cînd 
aceștia il interpretează pe Bartok, 
Șostakovici sau Beethoven. In sfirșil, 
ultima manifestare camerală a aces
tei săptămîni a permis publicului 
bucureștean familiarizarea — intr-o 
manieră autentică — cu bogata pro
ducție lirică vocală a renașterii en
gleze : duoul englez, tenorul Wind- 
ford Evans și luthistul Cari Shavitz, 
este promotorul activ al valorilor 
muzicale de mare savoare și spirit 
ale acestui secol de aur al culturii 
engleze. Arta solidă a declamației, 
elocvența frazării apar la Windford 
Evans sensibil atașate maleabilității 
vocale ; de aci decurg firesc acel ra
finament al expresiei, lipsa de osten
tație in hașurarea ornamentației vo
cale bogate, specifice muzicii acestui 
secol al luminilor.

Dumitru AVAKIAN

CARNET

PLASTIC

zată dezvoltare a ar-
tei bizantine, arta
rusă din cea de-a
doua jumătate a se-
colului al XlX-lea 
descoperă și face 
cunoscută adevărata 
față a societății, dez
văluind contrastele so
ciale, splendoarea na
turii. care ar trebui să 
devină cadrul depli

activitate foarte In
tensă la începutul pe
rioadei pe care o aco
peră expoziția, sint 
prezentate compozi
țiile „Muzicantul oTb", 
„Cină la mînăstire", 
„înecata", în care se 
dovedește un maestru 
al scenei de gen și al 
portretului. I. I. Șiș- 
kin este reprezentat 
de lucrări ca „Stejar 
seara", „Pădure la ori
zont", „Lumini în pă
dure", ce anunță o di
recție generoasă a 
peisagisticii ruse de la 
sfirșitul secolului. Pei
sajul este, de aseme
nea, strălucit ilustrat 
de pictura unor ar
tiști ca V. D. Polenov 
(„Eleșteu năpădit de 
ierburi". „Laguna Mu
rano"). A. I. Kuindji 
(„Seară in Ucraina", 
„Lac in’ pădure", „Zi 
înnourată in stepă"). 
Farmecul naturii ruse 
ii menține pe artiști 
intr-o participare li
rică, accentuînd astfel 
un fecund orizont su
fletesc, o generoasă 
deschidere spre lume. 
Tablourile’ Inf I. I. Le'- 
vitan f„Se<ură“, „Lupa 
în amurg", „Cring de 
mesteceni" etc) sînt o 
astfel de patetică co
municare cu natura, 
un efort de purificare 
și echilibrare în con
tact cu savoarea și 
ritmurile universului 
vegetal, impregnat la 
rindul său de o ire
ductibilă umanitate.

Din creația lui V. V. 
Veresceaghin, autor al 
unor scene de bătălie, 
remarcăm precizia re
ținerii amănuntului și

Cărți noi in Editura politică
în colecția „FĂURIREA SOCIETĂȚII SOCIALISTE 

MULTILATERAL DEZVOLTATE”

Seria „Economie"

Ion Dinu : Politica P.C.R. de dez
voltare și perfecționare a 
bazei tehnico-materiale

Constantin Enache Progresul teh
nic și valorificarea supe
rioară a resurselor naturale

Seria „Filozofie"

Ecaterina Deliman : Prietenia fră
țească între oamenii muncii 
români și cei ai naționali
tăților conlocuitoare

Ion Șerbănescu : General și parti
cular, național și interna
țional în politica P.C.R.

Turneul Teatrului National 
German din Weimar

Colectivul Teatrului Național Ger
man din Weimar a sosit vineri în 
tara noastră. Turneul, înscris în 
planul de colaborare culturală și 
științifică dintre România și R. D. 
Germană, este un răspuns la vizi
ta pe care Teatrul Național „Va- 
sile Alecsandri" din Iași a făcut-o 
recent în orașele Erfurt. Karl Marx 
Stadt și Dresda, unde a prezentat o 
serie de spectacole.

In fața publicului și a colegilor 
ieșeni, cu care au statornicit de 
mai mulți ani schimburi artistice, 
actorii din Weimar vor interpreta 
„Cercul de cretă caucazian" de Ber- 
told Brecht și „Celestina" de Fer
nando Rojas. In continuare, colec
tivul oaspete va mai da spectacole 
la Timișoara și Giarmala cu a- 
ceeași piesă a lui Brecht și cu 
„Ulciorul sfărimat" de Kleist.

(Agerpres)

încheierea lucrărilor 
Congresului național 

de igienă și sănătate publică
La București s-au încheiat vineri 

lucrările celui de-al III-lea Congres 
național de igienă și sănătate publi
că, manifestare științifică organizată 
sub auspiciile Ministerului Sănătății.

Avind ca problematică principală 
poluarea chimică a mediului de 
viață și muncă, congresul a creat 
cadrul pentru un larg schimb de

opinii și de experiență între specia
liști avind ca scop prevenirea și pro
filaxia poluării chimice asupra sănă
tății populației. Cu acest prilej s-a 
adoptat o metodologie unitară pri
vind orientarea profesională în ra
port cu starea de sănătate și condi
țiile de igienă din întreprinderi.

(Agerpres)
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Președintele Consiliului de Stat, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, a primit 
scrisorile de acreditare a ambasadorului

Republicii Populare Bangladesh

50 de ani de la crearea uzinelor „Metrom“ Brașov
» __

MESAJUL ADRESAT DE TOVARĂȘUL 
NICOLAE CEAUȘESCU

Luind cuvîntul in cadrul ceremo
niei de prezentare a scrisorilor, am
basadorul Aminur Rahman Sharus- 
Vd-Doha a transmis președintelui 
consiliului de Stat, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, guvernului și poporului 
român un cordial mesaj de salut din 
partea președintelui Republicii Popu
lare Bangladesh. Abu Sayeed Chow
dhury, a primului minis.ru, Mujibur 
Rahman, a guvernului și a poporu
lui țârii sale.

Evoclnd lunta și eforturile Repu
blicii Populare Bangladesh pentru 
a-si asigura dezvoltarea economico- 
socială și Întărirea independenței na
ționale. ambasadorul Aminur Rah
man Shams-Ud-Doha a spus :

„Noi sintem convinși că emanci
parea economică și independența 
polii:că a poporului nostru depind 
nu numai de crearea și menținerea 
condițiilor de pace și stabilitate in 
regiunea din care facem parte, ci și 
de măsura in care comunitatea mon
dială se poate angaja cu toată con
știința la statornicirea unei păci trai
nice. De aceea, preocuparea obiecti
vă și serioasă a guvernului meu este 
de a stabili relații strinse și priete
nești cn toate țările lurhii.

Ca țară in curs de dezvoltare, in
dependentă și nealiniată, noi ade
răm cu fermitate la principiile res
pectării suveranității naționale, co
existentei pașnice și neamestecului 
în treburile interne ale altor state. 
Noi sintem convinși că numai pe 
baza acestor principii cardinale sc 
poate realiza pacea și crea condițiile 
pentru emanciparea politică și eco
nomică a milioanelor de oameni flă- 
minzi. subnutriți, dezbrăcat! și fără 
adăpost, dintre care multi trebuie 
Încă să-și cucerească independența 
de sub forțele imperialismului, ex
ploatării si rasismului".

In continuare, vorbitorul a spus :
..Avem o mare satisfacție că. In

tr-o perioadă scurtă, de mai puțin 
de doi ani. Bangladesh a fost recu
noscută de 110 țări ale lumii. Noi 
am devenit membri ai aoroane tutu
ror organizațiilor specializate ale 
O.N.U. și. recent, am participat cu 
drepturi decline la Conferința țări
lor nealiniate de la Alg^r. Noi ade
răm sincer la Carta O.N.U. și cre
dem in universalitatea acestei orga
nizații. Nu ne îndoim că, fiind a 
opta națiune in lume In ce privește 
populația, putem și trebuie să con
tribuim Ia eficienta acestei organi
zații internaționale".

Referindu-^se la relațiile dintre 
Republica Socialistă România și Re
publica Populară Bangladesh, vorbi
torul a spus :

..Permiteți-mi. Excelență, să ex
prim recunoștința poporului și gu
vernului Bangladesh față de marele 
popor si de guvernul României pen
tru sprijinul substanțial, simpatia si 
înțelegerea acordate sub conducerea 
inspirată a Excelenței Voastre. Po
porul nostru are cea mai mare ad
mirație pentru realizările de seamă 
in toate domeniile dezvoltării și față 
de nivelul remarcabil al artei și 
culturii României. Sperăm sincer și 
sintem convinși că relațiile ascen
dente dintre țările noastre, care au 
deja o formă concretă, se vor extin
de considerabil în viitor și că, îm
preună, vom putea contribui la sta
tornicirea păcii și securității mon
diale".

A luat apoi cuvîntul președintele 
Consiliului de Stat al Republicii 
Socialiste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Mulțumind pentru urările 
ce i-au fost adresate, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a transmis, la 
rindul său. președintelui Republicii 
Populare Bangladesh, primului mi
nistru, precum și guvernului și po

în preajma deschiderii expoziției 
internaționale

ETAVA '73
prilejul deschiderii Expoziției 

internaționale de echipament, uti
laje și materiale pentru agricul
tură, industrie alimentară, indus
tria de ambalaje, accesorii pentru 
turism. vinătoare și pescuit — 
ETAVA * *73 — ce se va inaugura 
rr.iine, duminică, 14 octombrie, la 
București, ieri a avut loc o con
ferință de presă, organizată de 
Camera de Comerț a Republicii 
Socialiste România. Răspunzind 
întrebărilor reprezentanților presei 
române și de peste hotare, tovară
șul Cicerone Gorunescu, secretar 
general al Camerei de Comerț, după 
ce a subliniat importanța organi
zării de către țara noastră a a- 
cestei manifestări economice inter

• Pentru a cunoaște părerea 
depunătorilor despre activitatea 
unităților sale. servire și in- 
formare a populației. Casa de 
Economii si Consemnațiur» or- 
ganizează, incepind cu data de 
11 octombrie, un sondaj de o- 
pinie prin sucursalele, filialele 
fi unele agenții C.E.C.

Cu prilejul împlinirii a 50 de ani 
de la înființare, prin decret al Con
siliului de Stat s-a conferit „Ordinul 
Muncii clasa I" colectivului între
prinderii „Metrom" din Brașov, pen
tru contribuția deosebită la dezvol

împlinirea a 50 de ani de existen
ță a întreprinderii „Metrom" din 
Brașov a fost marcată, vineri la 
amiază, printr-o adunare festivă. în 
cadrul căreia participant — munci
tori, ingineri și tehnicieni, pensio
nari. specialiști din institutele de 
cercetări, invitați, reprezentanți ai 
organelor locale de partid și de stat 
— au ascultat cu emoție și viu inte
res mesajul adresat de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu harnicului colec
tiv, cu prilejul acestui eveniment.

Stefan Bucur, secretarul consiliului 
. popular județean, a dat citire decre

telor emise de Consiliul de Stat 
prin care se conferă întreprinderii 
„Metrom". Ordinul Muncii clasa I, ti
tlul de Erou al Muncii Socialiste unor 
lucrători care au adus o importantă 
contribuție la bunul mers al întregii 
activități a întreprinderii și alte 
ordine și medalii unui număr de 
150 de muncitori, ingineri, tehnicieni 
și alți salariați ai întreprinderii.

în numele tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, dei distinși au fost felici
tați de Constantin Drăgan, membru 

'tal Consiliului de Stat, pr.im-secreîar < 
al Comitetului județean-' t-Braș^v^aL—

Imaginea de mai sus prezintă 
„Hanul Agapia" — unul din cele 
mai atractive puncte turistice ale 
cooperației de consum din județul 
Neamț. Amplasat lingă mînăstirea 
Agapia, hanul constituie un ideal
loc de popas, oaspeții săi avind po
sibilitatea de a petrece aici zile 
reconfortante de odihnă.

O altă unitate turistică a coope
rației de consum din județul 
Neamț, care a devenit repede cu

SF. GHEORGHE. (Corespondentul 
„Scinteii". Tomori Geza) — Ieri s-a 
deschis cea de-a V-a ediție a cam
pionatelor balcanice de gimnastică. 
După obișnuitul ceremonial sărbăto
resc de deschidere, in fața unui nu
meros public — care a umplut pînă 
la refuz noua și frumoasa sală a 
sporturilor din oraș — a început ma
rea confruntare. Programul a prevă
zut întrecerea gimnaștilor pentru de
semnarea echipei cîștigătoare, pre
cum și a ciștigătorului la individual 
compus.

Pentru a face citeva prime apre
cieri privind organizarea, nivelul 
tehnic al exercițiilor prezentate ieri, 
am dat cuvintu] președintelui Fede
rației iugoslave de gimnastică. Karlo 
Palics : „Se poate afirma că lupta 
pentru cucerirea medaliilor pe echi
pe și la aparate se va da intre com
ponent ii echipei-gazdâ și ai repre
zentativei Bulgariei, care participă 
la această ediție cu un lot deosebit 
de valoros. Dintre gimnaștli români 
— care au avut toți evoluții foarte
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25-31
„SĂPTĂMÎNA

Agenda apropiatei „SăptăminI 
a economiei" cuprinde un bogat 
program de manifestări din care 
reținem :

• Cel mai tineri titulari de li
brete de economii vor fi. la 31 
octombrie a.c., cetățenii țării 
care vor avea înscrisă in certifi
catul de naștere data de... 31 oc
tombrie 1973. Fiecăruia dintre 
ei. Casa de Economii si Consem- 
națiuni ii va acorda un libret de 
economii cu o depunere inițială 
de 100 de lei.
• Mii de cetățeni vor fi invi

tați să participe la un popular 
concurs (dotat cu premii) inti
tulat „Cunoașteți C.E.C. ?“ 
Formularele pentru concurs se 
distribuie gratuit de unitățile 
C.E.C. proprii și mandatare din 
întreaga țară, incepind cu data 
de 15 octombrie. 

porului din Bangladesh un salut 
prietenesc si calde urări de sănăta
te $i fericire, de progres si prospe- 
ntaie.

„Constatăm cu satisfacție — a 
spus tovarășul Nicolae Ceausescu — 
că relațiile dintre Republica Socia
listă România si Republica Popu
lară Bangladesh au cunoscut, in
tr-o perioadă scurtă, o dezvoltare 
rapidă. Aceste raporturi s-au stator
nicit pe principiile respectării inde
pendenței și suveranității naționale, 
neamestecului in treburile interne, 
egalității in drepturi și avantajului 
reciproc. Noi considerăm că aceasta 
creează cele mai bune condiții pen
tru evoluția ascendentă, pe multiple 
planuri, a legăturilor Intre state su
verane și independente, egale în 
drepturi. In acest context îmi exprim 
convingerea că există toate premi
sele pentru extinderea și diversifi
carea relațiilor dintre țările noastre 
în toate domeniile. Guvernul și po
porul român doresc sincer ca aceste 
relații să se dezvolte continuu, in 
interesul celor două țări și popoare, 
al păcii și înțelegerii internaționale".

Referindu-se la politica României 
de pace și colaborare cu toate po
poarele lumii, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a spus :

„După cum cunoașteți, domnule 
ambasador, România este angajată 
cu toate forțele sale in opera de 
făurire a societății socialiste multila
teral dezvoltate, /daturi de celelalte 
forțe iubitoare de pace și progres, 
țara noastră militează consecvent 
pentru promovarea in luni. a unor 
relații de lip nou. care ; i ari rare 
pacea și securitatea in'.et națională. 
Totodată, ne pronunțăm cu fermita
te pentru ca toate conflictele și 
neînțelegerile dintre state să fie so
luționate nu prin forță, dictat sau 
amestec in treburile interne, ci pe 
cale politică, prin contacte și nego
cieri. In acest context, doresc să-mi 
exprim satisfacția că recent, în sub- 
continentul sud-asiatic, au avut loc 
convorbiri fructuoase. Sint convins 
că, folosindu-se in continuare calea 
tratativelor, vor putea fi rezolvate 
toate problemele, în interesul popoa
relor din această zonă și al păcii in 
lume".

In încheiere, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a spus :

„Mă bucur că dumneavoastră, pri
mul ambasador al Republicii Popu
lare Bangladesh in Republica Socia
listă România, vă începeți misiunea 
de înaltă răspundere cu dorința de 
a contribui la extinderea relațiilor 
dintre țările noastre.

îmi exprim convingerea că acredi
tarea dumneavoastră ca ambasador 
in Republica Socialistă România va 
contribui la o mai bună cunoaștere 
reciprocă, la dezvoltarea raporturilor 
bilaterale, pe tărim politic, economic, 
cultural și tehnico-științific. la întă
rirea prieteniei și cooperării dintre 
cele două țări și popoare.

Dorindu-vă succes deplin in înde
plinirea înaltei misiuni ce vi s-a în
credințat, vă asigur, domnule amba
sador. că vă veți bucura de tot spri
jinul din partea^ Consiliului de Stat, 
a guvernului român și a mea per
sonal".

După prezentarea scrisorilor de a- 
credltare, președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste Româ
nia, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a 
avut o convorbire cordială, priete
nească cu ambasadorul Republicii 
Populare Bangladesh, Aminur Rah
man Shams-Ud-Doha.

La solemnitatea, prezentării scriso
rilor și la convorbire au participat 
Constantin Stătescu. secretarul Con
siliului de Stat, și Vasile Gliga, ad
junct al ministrului afacerilor ex
terne.

naționale, a aoreciat, printre 
altele ; „ETAVA ’73 constituie un 
bun prilej pentru expozanții ro
mâni de a-și aduce o contribuție 
deosebită prin prezentarea celor 
mai recente și reprezentative pro
duse. proiecte și tehnologii, reali
zări semnificative ale creșterii po
tențialului românesc de producție 
— la dezvoltarea exportului și im
portului țării noastre, la promova
rea mai largă a cooperării econo
mice și tehnice, la schimbul fruc
tuos de valori științifice intre 
state*'.  Expoziția ETAVA ’73, din 
complexul expozițional din Piața 
Scinteii va fi deschisă in*  perioada 
14—21 octombrie.

1 
i

î

octombrie

ECONOMIEI"
'• „Cultivarea spiritului de e- 

conomie la elevi" este tema 
simpozionului care va avea loc 
la 30 octombrie in București. Vor 
prezenta comunicări cadre di
dactice din Capitală și din 
țară. Pe aceeași temă, la Arad 
se va organiza, in colaborare cu 
Casa corpulbi didactic, o consfă
tuire cu profesorii diriginți.

• C’J prilejul „Săptămlnii e- 
conomiei", ,1a tragerea la sorți 
pentru luna octombrie a obliga
țiunilor C.E.C. se vor acorda 315 
ciștiguri suplimentare in valoa
re de 430 000 lei, în afara ciș- 
tigurilor obișnuite.

• în marile Întreprinderi și 
instituții din țară, in perioada 
25—31 octombrie, unitățile C.E.C. 
vor organiza puncte temporare 
de informare a populației. In 
cadrul acestora, lucrători ai Ca
sei de Economii si Consemra
țiuni vor răspunde la întrebările 
salariaților și vor difuza mate
riale de informare.

La căminele culturale dintr-o 
serie de localități rurale vor 
funcționa astfel de puncte tem
porare in ziua de 28 octombrie
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Dragi tovarăși.
Doresc să vă mulțumesc în mod 

cordial pentru scrisoarea pe care 
mi-ați adresat-o, precum și pen
tru invitația de a participa la săr
bătorirea împlinirii a 50 de ani de 
la înființarea inlrepi'inderil in care 
lucrați. Intrucit nu am posibilita
tea si particip personal la aniver
saro, doresc să vă adresez pe a- 
ceastă cale cele mai calde felicitări 
cu prilejul acestui important eve
niment din viața uzinei dumnea
voastră. Doresc, de asemenea, sâ 
felicit întregul colectiv cu prilejul 
decorării uzinei cu „Ordinul Mun
cii" clasa I și al acordării de ordine 
și modalii unui număr de munci
tori. tehnicieni și ingineri din în
treprindere.

Apreciez contribuția deosebită pe 
care uzina „METROM" — între
prindere cu vechi șl frumoase tra
diții de luptă revoluționară și de 
muncă — a adus-o în anii con
strucției socialismului la opera de 

înalte distincții decernate uzinei ei unor salariati fruntași

ADUNAREA FESTIVĂ
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POPASURI TURISTICE ATRACTIVE ÎN JUDEȚUL NEAMȚ Cronica zilei

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

a început îN CÎTEVA RÎNDURI
Balcaniada de gimnastică

industrializare socialistă, la înfăp
tuirea politicii partidului de dez
voltare economică a țării. Muncind 
cu elan și abnegație, colectivul de 
muncitori, tehnicieni șl ingineri al 
uzinei a reușit să acumuleze o bo
gată experiență, să obțină an de 
an sitccese tot mai însemnate In 
dezvoltarea și modernizarea pro
ducției, in indeplinirea sarcinilor de 
plan ce i-au revenit.

Aniversarea uzinei dumneavoas
tră are loc in condițiile ci nd oa
menii muncii din industrie, din toa
te celelalte ramuri ale economici 
naționale desfășoară o largă activi
tate pentru înfăptuirea in cele mai 
bune condiții a hotărîrilor Con
gresului al X-lea și ale Conferinței 
Naționale privind accelerarea dez
voltării economico-socialc a țării și 
ridicarea, pe această bază, a nive
lului de trai și de civilizație a în
tregului popor. Am convingerea, 
dragi tovarăși, că bilanțul realiză
rilor pe care il faceți la această a- 

tarea economiei naționale și parti
ciparea activă la opera de construire 
a socialismului in patria noastră.

Cu același prilej, pentru merite 
deosebite și . contribuția personală 
adusă dezvoltării întreprinderii săr

P.C.R., președintele consiliului popu
lar județean.

A luat apoi cuvîntul directorul 
general al întreprinderii, inginerul 
loan Iacobescu. Exprimind satisfac
ția întregului colectiv de muncă 
pentru înalta prețuire și cinste pe 
care partidul și statul le-au acordat 
întregului colectiv al întreprinderii, 
vorbitorul a înfățișat pe larg drumul 
parcurs clc această unitate industria
lă in cei 50 de ani de existență, 
subliniind că numai în ultimii 24 de 
ani producția sa a crescut de 12 ori.

Au mai luat ciivîntul maistrul 
Coman Dionisie, Erou al Muncii So
cialiste. Trandafir Emanoil, veteran 
al întreprinderii — azi pensionar, 
muncitoarea Jiga Maria, strungarul 
Szabo Carol, care au exprimat hotă- 
rîrea întregului colectiv de a munci 
cu și mai mult avint pentru înde
plinirea și depășirea sarcinilor ce le 
revin in actualul cincinal.

Harnicul colectiv a fost felicitat, 
de asemenea, de ing. Virgil Aci arian, 
ministrul industriei construcțiilor de 
masini-unelte și electrotehnicii.

Exprimind ' profunda gratitudine 
-pejttru -‘.cuvintele de înaltă—aprep- 
„piere; adresate . în mesaj, .. mpg.-;

noscută ca gazdă primitoare pentru 
cei care se îndreaptă spre monu
mentele din nordul Moldovei, este 
Hanul Ancuțci, care a preluat nu 
numai denumirea, ci și stilul arhi
tectonic al renumitului han de odi
nioară, care l-a inspirat pe Mihail 
Sadoveanu. Construit în același loc 
pe care s-a aflat cîndva hanul An- 
cuței, pe o arteră de largă circu
lație, noul punct de popas primește 
de la un sezon la altul, tot mai 
mulți drumeți.

frumoase — mi-a plăcut. în mod 
deosebit, campionul dv. mondial uni
versitar, Dan Grecu. îndeosebi la 
inele, el a avut un exercițiu specta
culos. cu multe elemente de mare 
dificultate, intre care combinația 
stind pe mîini urmată de planșă îna
poi. din care a trecut in poziția spri
jin lateral.

în ceea ce privește organizarea, 
trebuie să felicit încă de pe acum 
gazdele, care nu au dezmințit ospi
talitatea românească. M-au surprins, 
de asemenea, plăcut atenția și dis
ciplina cu care Dublicul spectator a 
urmărit evoluțiile gimnaștilor".

Pînă la ora transmiterii corespon
denței de fată, in clasamentul prime
lor trei aparate conducea echipa 
României, cu 1-37,60 puncte, urmată 
de Bulgaria. (135 puncte). Iugoslavia 
(128 puncte).

Astăzi, intră în concurs gimnaste
le ; ele vor prezenta exercițiile libe
re, de la ora 15. In continuare (de 
la 18,30), vor evolua specialistele in 
gimnastică modernă. 

niversare va constitui un imbold 
de a vă încadra și mai hotărit. cu 
toate forțele, in întrecerea generală 
pentru indeplinirea cincinalului 
înainte de termen, de a munci in 
mod exemplar pentru realizarea 
sarcinilor de producție și a anga
jamentelor asumate, pentru a asi
gura creșterea producției .și pro
ductivității muncii, gospodărirea 
rațională a materiei prime și ma
terialelor. reducerea prețului de 
cost și ridicarea continuă a calită
ții — astfel ca produsele uzinei să 
satisfacă, din toate punctele de ve
dere, cele mai înalte exigente.

Cu dorința ca întreprinderea 
dumneavoastră să se situeze, prin 
rezultatele sale, pe un loc fruntaș 
in întrecerea pentru îndeplinirea și 
depășirea prevederilor cincinalului, 
vă urez, dragi tovarăși, noi succese 
in activitatea de producție ce o 
desfășurați. satisfacții cit mai mari 
in viața personală, multă sănătate 
și fericire.

bătorite. printr-un alt decret al Con
siliului de Stat se acordă titlul de 
„Erou al Muncii Socialiste" și me
dalia de aur „Secera și ciocanul" 
tovarășilor Dionisie C. Coman, mais
tru sculer, și Iosif Gh. Tok, lăcătuș.

citorii, inginerii și tehnicienii 
întreprinderii au trimis C.C. al 
P.C.R., tovarășului Nicolae Ceaușescu. 
o emoționantă telegramă, in care se 
spune, printre altele :

Este vie încă in amintirea noastră, 
a tuturor, vizita de lucru cu care 
ne-âți onorat chiar în prima zi a 
actualului cincinal. Sintem bucuroși 
să vă raportăm, azi. că recomandă
rile și indicațiile prețioase pe care 
ni le-ați dat atunci au prins viață, 
concretizindu-se in importante creș
teri ale producției și eficienței eco
nomice. Angajamentul asumat pe 
anul in curs a fost realizat încă din 
primele trei trimestre, colectivul 
no.stru realizind suplimentar o pro
ducție globală de 17 milioane lei și 
beneficii de peste 7 milioane lei.

Vă asigurăm, mult iubite towrășe 
Nicolae Ceaușescu, că, urmînd minu
natul dumneavoastră exemplu, vom 
munci cu pasiune și dăruire pentru 
a ihdeniini cu șase luni mai devreme 
sarcinile olanului cincinal, pentru 
a da viață mărețelor sarcini ce ne 
revin din istoricele hotărîri ale Con
gresului al X-’ea si Conferinței Na- 

. < ționale. ale -partidului.
-ris-x (Agerpres)

1

Venind in sprijinul celor care vi
zitează lacul și barajul de la Bicaz, 
casa memorials „Ion Creangă" de 
la Humulești, masivul Ceahlău sau 
mînăstirile Neamț,' Agapia și Vă- 
ratec, cooperația de copsum din ju
dețul Neamț a dat în folosință, în 
acest an. o nouă unitate turistică, 
denumită „Casa arcașului". Ea dis-? 
pune de restaurant, bar, cofetărie 
și camere confortabile.
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o Continuă seria surprizelor. la 
campionatele internaționale de tenis 
ale Spaniei, ce se desfășoară în 
aceste zile la • Barcelona. După eli
minarea unor nume cunoscute, ca 
olandezul Tom Okker, iugoslavul 
Nikola Pillci, românul Ion Tiriac și 
italianul Adriano Panatta, un alt 
favorit, asul australian Rod Laver, a 
părăsit turneul, pierzind cu 3—6, 5—7 
partida susținută în „optimi" cu 
compatriotul său Phillips Moore. 
Campionul român Ilie Năstase l-a în
vins in trei seturi (3—6, 6—2, 6—2) 
pe chilianul Pinto Bravo, cehoslova
cul Jan Kodes l-a întrecut cu 6—3, 
G—3 pe americanul Dibbs. în sfertu
rile de finală ale probei de dublu 
masculin, perechea Ilie Năstase 
(România)—Tom Okker (Olanda) a 
ciștigat prin neprezentarea cuplului 
italian Panatta—Bertolucci. •

o Turneul Interzonal feminin de 
șah, care se desfășoară in stațiunea 
maritimă Calle Galdana de Ferrei
ras (Insula Minorca), a programat 
partidele din' runda a 8-a. Jucind cu 
piesele negre, șahistele românce 
Alexandra Nicolau și Elisabeta Po-, 
lihroniade au obținut două prețioase 
victorii. Prima a învins-o pe iugosla

Excelentei Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste Romdnla

Mulțumesc Excelenței Voastre pentru mesajul de felicitare pe care 
ați avut amabilitatea să mi-1 trimiteți cu ocazia aniversării independen- 
ței Mexicului.

Vâ reînnoiesc asigurarea considerațiunilor me|e cele mai înalte ți 
distinse.

LUIS ECHEVERRIA ALVAREZ

Excelentei Sale
Domnul ION GHEORGHE MAURER

Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România

Vă adresez vii mulțumiri pentru călduroasa dv. telegramă de*  felici
tare și vă rog să fiți convins că eforturile mele se vor îndrepta în mod 
constant spre dezvoltarea din ce in ce mâi largă a raporturilor dintre 
Grecia și România, care au fost întotdeauna marcate de o prietenie tra
dițională, de colaborare și de respect reciproc. Această fericită stare de 
lucruri este, desigur, in interesul celor două popoare și contribuie la 
menținerea păcii și a bunei vecinătăți în regiunea Balcanilor, în Eu
ropa și în întreaga lume.

SPYROS MARKEZINIS
Primul ministru al Republicii 

Elene

Vizita delegației parlamentare 
japoneze

Tovarășul Ion Pățan. vicepreședin
te al Consiliului de Miniștri, minis
trul comerțului exterior, a primit vi
neri dimineața delegația parlamen
tară japoneză, condusă de Daisuke 
Akita, vicepreședinte al Camerei Re
prezentanților, care face o vizită in 
țara noastră. a

La primire au participat Aurel Vi- 
joli. președintele Grupului parla
mentar pentru relații de prietenie 
România — Japonia, Constantin 
Stanciu. adjunct al ministrului co
merțului exterior, precum si Masao 
Kanazawa, ambasadorul Japoniei la 
București.

Lucrările sesiunii Comitetului comercial 
mixt româno-australian

La Ministerul Comerțului Exte
rior s-au desfășurat lucrările celei 
de-a Il-a sesiuni a Comitetului co
mercial mixt româno-australian.

Cu acest prilej au fost examinate 
stadiul și posibilitățile de dezvolta
re în continuare a schimburilor co
merciale și a cooperării economice 
și tehnice dintre cele două țări. La 
încheierea negocierilor a fost sem
nat un memorandum privind măsu
rile convenite in vederea creșterii 
și diversificării schimburilor co
merciale. precum și domeniile de 
cooperare, de interes reciproc.

Vineri.'’îofi Pățân. ' vicepreședinte' 
'•al Consiliului de Miniștri, miriistWil

Președintele Marii Adunări Națio
nale a Republicii Socialiste România, 
tovarășul Ștefan Voitec. a primit din 
partea președintelui Adunării Popu
lare a Republicii Populare Albania, 
tovarășul IIjaz Reka, o telegramă de 
mulțumire pentru felicitările adre
sate cu prilejul alegerii sale în a- 
ceastă funcție.

4r

Președintele Marii Adunări Națio
nale a Republicii Socialiste Româ
nia, Ștefan Voitec, a adresat tele
grame de felicitare lui Pierre Har- 
mel, cu prilejul alegerii sale în 
funcția de președinte al Senatului 
belgian, și Iu; A chile Van Acker, cu 
prilejul realegerii în funcția de pre
ședinte al Camerei Reprezentanților 
din Belgia.

★
Cu prilejul celei de-a 30-a aniver

sări a Armatei populare polone, am
basadorul R.P. Polone la București. 
Jaromir Ocheduszko, și atașatul mi
litar. aero și naval, colonel Czeslaw 
Nowicki, au oferit, vineri după-a- 
miază, o recepție în saloanele amba
sadei.

Au participat general-colonel Ion 
Gheorghe, prim-adj.unct al ministru
lui apărării naționale și șef al Mare
lui Stat Majcr, Nicolae Ghenea, ad
junct al ministrului afacerilor exter
ne, generali și ofițeri superiori, alte 
persoane oficiale.

Au luat, de asemenea, parte șefi 
ai unor misiuni diplomatice acredi
tați la București, atașați militari și 
alți membri ai corpului diplomatic.

★
Vineri seara, la sediul Ambasadei 

Republicii Arabe Siriene din Bucu
rești, a avut loc o conferință de 
presă. Au participat șefi ai unor mi

va Jivkovici,. iar a doua a cîștigat 
la australianca Maddern. A treia re
prezentantă a României la această 
competiție, maestra Gertrude Baum- 
starck, a intrejupt in poziție compli
cată cu Jana Hartston (Anglia). In 
clasament continuă să conducă Nana 
Aleksandria (U.R.S.S.) cu 6 puncte și 
o partidă întreruptă, urmată de Ka- 
tia Jovanovici (Iugoslavia) — 5
puncte (1). Alexandra Nicolau (Ro
mânia) — 5 puncte. Marta Șui 
(U.R.S.S.) — 4,5 puncte (2) etc.

• Automobiliștii români și auto
mobilele „Dacia 1300“ au luat parte, 
in ultimul timp, la citeva competiții 
internaționale de anvergură (Ra
liul Taurus-Cordatic, Raliul Tatra 
etc.). Prin ocuparea unor locuri de 
frunte în clasamentul respectiv, 
în general prin rezistenta și ți
nuta de drum, automobilele româ
nești și piloții lor au produs o bună 
impresie specialiștilor. In acest sens 
este de reținut, totodată, faptul că 
în „Raliul României" (organizat de 
I.L. „Ciclop") — competiție prezen
tată pe larg in numărul 10 (pe oc
tombrie) al revistei „Autoturism" — 
mașinile „Dacia" au făcut din plin 
dovada calităților lor.

In timpul discuțiilor au fost abor
date aspecte privind schimburile e- 
conomice bilaterale și cooperarea 
dintre cele două țări.

★
Președintele Marii Adunări Națio

nale. Ștefan Voitec. a oferit, vineri, 
un dejun în onoarea delegației par
lamentare japoneze.

★
Cu prilejul vizitei în țara noastră . 

a delegației parlamentare japone
ze, Masao Kanazawa, ambasadorul 
Japoniei la București, a organizat vi
neri seara o recepție.

(Agerpres)

comerțului exterior, a primit dele
gația australiană la lucrările celei 
de-a Il-a sesiuni a Comitetului co
mercial mixt româno-australian.

Cu această ocazie au fost eviden
țiate posibilitățile și domeniile de 
interes reciproc pentru dezvoltarea 
si diversificarea în continuare a 
schimburilor comerciale și a activi
tății de cooperare economică între 
Republica Socialistă România și Aus
tralia.

La primire au luat parte Constan
tin Stanciu, adjunct al ministrului 
comerțului exterior, și R. H. Robert- 

•son,. ambașador-ul : Australiei la 
‘București.1 s - euntr- 

siuni diplomatice, reprezentanți ai 
presei centrale. Agenției Române de 
presă „Agerpres". Radioteleviziunil, 
precum și atașați de presă și cores
pondenți ai presei străine acreditați 
la București.

Cu acest prilej, ambasadorul si
rian, Souheil Al-Ghazzî. a prezentat 
unele aspecte ale desfășurării eveni- 
menteWr și operațiunilor militare 
din Orientul Apropiat, relevînd ho- 
tărirea ponorului Siriei de a lupta 
pentru drepturile sale legitime.

★
In cadrul ciclului „Marketing șl 

proprietate industrială",‘ Consiliul 
national pentru știință și tehnologic, 
Oficiul de stat pentru invenții și 
mărci și Asociația română de mar
keting au organizat vineri in sala 
mică a Palatului simpozionul „Schim
bul de experiență cu invenții și ino
vații in domeniul materialelor de 
construcții".

Cu acest prilej participanții au a- 
nalizat posibilitățile extinderii mar
ketingului în cadrul activității de co
merț exterior, avantajele pe care a- 
cesta Ie oferă pe linia unei ootime 
abordări a pieței internaționale, a 
consumatorului extern, precum șl a 
propriilor resurse materiale si umane.

(Agerpres)

LOTO
Numerele extrase la tragerea din 

12 octombrie 1973.
Extragerea I : 80 81 7 71 89 31 57

67 33. Extragerea a Il-a : 47 69 58 
66 50 48 12 17 46.

vremea
Ieri în tară : Vremea s-a menți

nut frumoasă în cea mai mare par
te a tării, exceptînd Banatul. Crisa- 
na, nordul Transilvaniei și al Mol
dovei. După amiază in rogitujile din 
nord-vestul țării au căzut plai loca
le cu caracter de averse. Vîntul a 
suflat slab pînă la potrivit, iar In 
cimpia vestică pe alocuri a prezen
tat intensificări. Temperatura aeru
lui la ora 14 oscila intre 16 grade 
la Sighetul Marmației și Joseni și 
23 grade la Ploiești, Buzău. Făurei 
și Viziru. Dimim-ata. local, in Tran
silvania și pe litoral s-a produs 
ceață. In București : Vremea a fost 
frumoasă. VinUil a suflat slab pină 
Ia potrivit. Temperatura maximă a 
fost de 24 grade.

Timpul probabil pentru zilele de 
11, 15 și 16 octombrie. In țară : Vre
me rece, mai ales in nordul țării. 
Cerul va fi variabil, cu innorări mal 
accentuate în jumătatea de nord-est, 
unde vor cădea ploi locale. In rest 
ploi izolate. Vint potrivit, cu inten
sificări la Începutul intervalului. 
Temperaturile minime vor fi cu
prinse intre minus 2 și plus 8 gra
de, iar maximele între 8 și 18 gra
de. In regiunile de deal din nordul 
tarii si Ia munte sc vor semnala 
lapoviță și ninsoare. In București t 
Vreme relativ rece. Cerul va fi tem
porar noros. Ploaie de scurtă dura
tă. Vint potrivit. Ttmpeiatura In 
scădere.

minis.ru


viața internațională
Conferința pentru securitate și cooperare în Europa

Este necesară participarea egală 
a statelor la viata internațională 

INTERVENȚII ALE REPREZENTANȚILOR ROMÂNI
GENEVA 12 — Corespondentul A- 

gerpres. C. Vlad, transmite : In ca
drul subcomisiei pentru principiile 
relațiilor dintre state a Conferinței 
pentru securitate și cooperare in 
Europa au început discuțiile cu 
privire la principiul egalității suve
rane și respectării drepturilor ine
rente suveranități.

Lui nd cuvintul. delegatul român. 
Ion Dfaoonu. a arătat că dezvoltarea 
de relații amicale și normale de 
c--»operare intre state in Europa si 
înseși normele dreptului internatio
nal impun respectarea riguroasă a 
suveranității și egalității in drepturi 
a> statelor participante. Delegatul 
român a apreciat că documentul pe 
caro il va elabora conferința trebuie 
să dea expresie deplină elementelor 
esențiale ale acestui principiu. în 
acest sens, el s-a referit la dreptul 
inviolabil al fiecărui stat la existen
tă liberă și la independență, la drep
tul de a alege și dezvolta liber sis
temul său politic, social, economic și 
cultural, la dreptul suveran de a fo
losi bogățiile naturale și alte resurse 
naturale conform intereselor sale.

în ce privește participarea statelor 
la viața internațională, delegatul ro
mân a arătat că este necesar sâ se

Lucrările Adunării
NAȚIUNILE UNITE 12. — Tri

misul Agerpres. Victor Martalogu, 
transmite : în. .Adunarea Generală a 
O.N.U. au fost pronunțate ultimele 
discursuri de politică generală.

Ministrul dc stat pentru apărare ȘÎ 
•faceri externe al Pakistanului, 
Aziz Ahmed, referindu-se la con
flictul din Orientul Apropiat, a de
clarat că tara sa este mai DUtin pre
ocupata de stabilirea statului care a 
declanșat recent ostilitățile, pronun- 
țlndu-se pentru reglementarea paș
nică a situației create in regiune.

Abordind problema relațiilor din 
Asia de sud. ministrul pakistanez a 
precizat că guvernul său nu se va 
opune admiterii Republicii Ban
gladesh in O.N.U., după ce vor fi 
•plicate toate prevederile acordurilor 
cu caracter umanitar încheiate la 
28 august.

Ministrul de externe al R.S.S. 
Bieloruse, Anatoli Gurinovich a re
levat că deși au fost întreprinse a- 
n urnite măsuri pentru a diminua 
cursa înarmărilor, acestea nu consti
tuie decit primii pași spre atingerea 
obiectivului final — dezarmarea ge
nerală si prohibirea tuturor armelor 
nucleare.

.Ministrul de externe al Cubei. Râul 
Roa. a apreciat intre altele că una 
din principalele probleme cu care 
este confruntată in prezent omenirea 
este infăptuirea dezarmării.

.Ministrul dc externe al Suediei. 
Krister Wickman, a apreciat că in 
Orientul Apropiat nici o soluție via
bilă nu poate fi găsită de către una 
sau cealaltă din părți prin forța 
militară și că. oricare ar fi rezultatul 
actualului război, riscul reluării con
fruntării militare rămine atita 
vreme cit părțile nu vor cădea de 
acord asupra unei soluții politice 
comune.

Ministru! de externe al Finlandei, 
Ahti Karjalainen. a apreciat că ac
tuala destindere din relațiile inter-

Colocviu international
A

despre combaterea poluării 

mediului acvatic
..Cea mai importan

tă problemă a zilelor 
noastre este aceea de 
a evita, in privința 
mării, greșelile comise 
de noi odată cu cu
cerirea uscatului. O- 
ceanele ocupă 70 la 
sută din suprafața 
globului. Din punct de 
vedere tehnic, omul se 
apropie de stadiul 
cind va deveni capa
bil să cucerească re 
deplin acest rărim, 
întrebarea este : oare 
putem noi să-1 cuce
rim fără să-1 distru
gem

La această întreba
re. pusă de Hans Haas, 
unul din numeroșii 
exploratori ai adincu- 
rtlor mărilor și ocea
nelor. încearcă să dea 
răspuns conferința in
ternațională consacra
tă poluării marine, 
ale cărei lucrări au 
început luni la Lon
dra și care vor conti
nua pină la 3 noiem
brie. La oonferintă 
participă reprezen
tanți din peste 100 de 
țări ale lumii. Ei sint 
chemați să elaboreze 
o convenție interna
țională pentru preve
nirea poluării apelor 
de către nave și un 
protocol referitor la 
intervenția in marea 
liberă. In caz de po
luare.

După cum sublinia
ză și participanții la 
conferință, pericolul 
poluării apelor este în 
prezent deosebit de 
mare, mai ales In con
dițiile intensificării 
transporturilor pe flu
vii. mări și oceane și 
In condițiile !n care 
numeroase Întreprin
deri sint oonstruite pe 
malul apelor pentru a 

beneficia de ieftinita- 
tea transporturilor 
maritime. în cadrul 
oonferinței s-a citat 
un exemplu : in 1980, 
mai mult de jumătate 
din producția mondia
lă de petrol, estimată 
la 4 800 milioane tone, 
va fi transportată cu 
navele. Dar nu numai 
atiL De la un an la 
altul, cimpurile de pe
trol depășesc limite-

CORESPONDENȚA 
DIN LONDRA

le uscatului, intinzin- 
du-se pe apele mări
lor. Or. dacă nu se iau 
măsuri ferme, toate a- 
cestea devin oricind o 
sursă de poluare, res
pectiv de infestare a 
vieții plantelor și ani
malelor acvatice.

Există, desigur, căi 
de curățire a apelor. 
Dar o serie de sub
stanțe chimice folo
site in acest scop sint 
mai nocive pentru me
diul acvatic decit pe
trolul însuși. De a- 
ceea. protejarea ape
lor fluviilor și mărilor 
a devenit imperios 
necesară, cu atit mai 
mult, cu cit omul se 
îndreaptă tot mai mult 
spre adincurile ocea
nelor, pentru asigu
rarea unor cantități 
crescînde de alimente 
și materii prime ne
cesare industriei. Un 
delegat al conferinței 
afirma chiar că „omul 
provine din mare și 
trebuie să se întoarcă 
la ea pentru a des
coperi sensul evolu
ției".

afirme cu toată claritatea că statele 
participante au drepturi și îndatoriri 
egale șl sini membri egali al comu
nității internaționale, au dreptul de 
a lua parte, in condiții de egalitate, 
la soluționarea tuturor problemelor 
internaționale care le interesează.

în cadrul dezbaterilor din subco
misia pentru cultură, delegatul ro
mân, Dumitru Trancă. a spus că 
schimburile culturale și cooperarea 
m acest domeniu trebuie să aibă loc 
în cadrul efortului general de a se 
edifica o lume mai bună, in condi- 
'ții de pace și prietenie intre popoa
re. Delegatul țârii noastre a subli
mat că România socialistă promo
vează o gamă largă de metode și 
mijloace in scopul dezvoltării schim
burilor culturale intre națiuni, avind 
convingerea că acestea contribuie la 
îmbogățirea spirituală a omului.

Delegatul român a apreciat in con
tinuare că ideile cuprinse in reco
mandările finale de la Helsinki și in 
documentele conferinței interguver- 
namentale asupra politicilor cultura
le. organizată de UNESCO în 1972, 
pot constitui o bază comună de lucru 
in cadrul celei de-a doua faze a con- 

.ferinței, pentru redactarea propune
rilor finale.

Generale a O.N.U.
naționale nu este un scon în sine, 
ci un mijloc, o cale spre relații mai 
bune intre state, in cadrul cărora 
trebuie luate in seamă interesele 
țârilor mici si mijlocii.

In cuvintul lor in cadrul dezbate
rilor generale, reprezentanții Gui
neei. Ghanei, Republicii Populare 
Democrate a Yemenului, Libiei, Re
publicii Africa Centrală, Jamaicâi, 
Republicii Populare Congo, Republi
cii .Arabe Egipt. Algeriei, Birmaniei, 
Hondurasului. Tunisiei au expus 
punctele de vedere ale guvernelor 
respective asupra principalelor pro
bleme de pe ordinea de zi a actua
lei sesiuni.

★
La recomandarea Comitetului spe

cial pentru apartheid. ședința de 
joi a Comitetului politic special 
al Adunării Generale a fost consa
crată exclusiv' politicii de apartheid. 
Ea a avut un caracter festiv, prile
juit de aniversarea a 10 ani de la 
adoptarea de către Adunarea Ge
nerală, la 11 octombrie 1963, a re
zoluției nr. 1881, care cerea elibe
rarea tuturor prizonierilor politici 
din Republica Sud-Africană.

Luind cuvintul în cadrul acestor 
dezbateri, reprezentantul tării noas
tre in Comitetul politic special. Ion 
Duma, a arătat că. in cei 10 ani 
care au trecut de la adoptarea re
zoluției' amintite, guvernul de la 
Pretoria nu numai că a ignorat 
complet rezoluția, dar a înăsprit 
măsurile rasiste împotriva popu
lației de culoare.

..Delegația română consideră că 
recunoașterea internațională trebuie 
acordată mișcărilor de eliberare na
țională. conducătorii acestora tre
buie recunoscuți ca reprezentanți 
autentici ai popoarelor lor si să li 
se ofere posibilitatea de a apăra și 
a promova drepturile lor in cadrul 
O.N.U. și al altor foruri internațio
nale", a declarat vorbitorul.

în cadrul lucrărilor 
conferinței s-au expri
mat numeroase opinii 
in favoarea urgentă
rii măsurilor pentru 
păstrarea sănătății o- 
ceanelor și a resurse
lor lor, cit și unele 
referitoare la dificul
tățile care stau in ca
lea combaterii poluă
rii. în legătură cu a- 
ceasta sint semnifica
tive cuvintele minis
trului britanic pentru 
problemele aerospația- 
le și maritime, Mi
chael Heseltine. rosti
te chiar la inaugura
rea conferinței ■ „In 
cazul in care munca și 
activitatea celor care se 
ocupă cu protecția me
diului înconjurător 
par uneori grele și 
fără folos, a spus el, 
cred că ar constitui o 
încurajare să le re
amintesc, din moment 
ce intilnirea noastră 
are loc la Londra, cit 
de importante succe
se pot fi obținute în 
acest domeniu. De 
mai bine de un secol. 
Londra era cunoscu
tă pentru cețurile sale 
înecăcioase, cauzate în 
special de poluarea 
atmosferică. Adopta
rea legislației nece
sare împotriva poluă
rii prin fum si măsu
rile stricte luate in a- 
cest sens au dus la 
completa eliminare / a 
acestei probleme, per- 
mițindu-ne nouă, as
tăzi, să respirăm un 
aer mai curat și chiar 
să redăm clădirilor 
înnegrite de fum stră
lucirea de odinioară".

Nlcolae 
PLOPEANU
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Evoluția conflictului 
din Orientul Apropiat

CAIRO 12 (Agerpres). — După 
cum anunță comunicatele Comanda
mentului general al forțelor armate 
egiptene, reluate de postul de ra
dio Cairo și de agenția M.E.N., vi
neri a avut loc, in sectorul central 
al Peninsulei Sinai, o bătălie intre 
o divizie a armatei terestre egipte
ne, sprijinită de bombardiere, și o 
divizie motorizată israeliană, spriji
nită de tancuri. Lupta s-a încheiat 
cu distrugerea a 13 tancuri și 19 blin
date israeliene, precum și cu scoa
terea din luptă a aproximativ 200 
de soldați israelieni. Două tancuri 
israel iene ,,Pattons" au fost captu
rate. împreună cu echipajele lor." A- 
vioanele egiptene care au participat 
la această operațiune s-au intors la 
bazele lor.

Totodată, comunicatele informează 
că o formațiune a aviației egiptene 
a atacat, in noaptea de joi spre vi
neri. posturile de comandă israelie- 
ne de la Um Marian și Tassa, de 
pe axa centrală a Sinaiului. bom- 
bardind cu rachete aceste obiective 
și incendiindu-le. Două stații de ra
dar inamice au fost distruse.

Pe malul oriental al Golfului Suez, 
forțele navale egiptene au intercep
tat trei vedete purtătoare de rache
te israeliene și mai multe ambarca
țiuni de comando. Una din vedete 
și citeva ambarcațiuni au fost dis
truse de artileria egipteană care a 
intrat in acțiune.

Comunicatele egiptene anunță că 
joi. in cursul luptelor aeriene, au fost 
dobori te 23 de avioane israeliene. Se 
menționează, totodată, că aviația 
egipteană a pierdut șase aparate.

Ziarul ..Al Ahram", reluat de mai 
multe agenții occidentale, relevă că 
aproximativ 500 de persoane au fost 
ucise in cursul raidurilor israeliene 
de joi asupra unor obiective civile 
din Port Said și dintr-o serie de 
localități situate in Delta Nilului. 
Același ziar, citat de A.F.P., scrie că 
avioane israeliene au bombardat, 
vineri dimineața, poziții egiptene 
din apropiere de Benha, în Delta 
Nilului, 85 de civili fiind uciși.

Agenția M.E.N.. intr-o corespon
dență de la trimisul său militar, re
levă că „forțele egiptene au termi
nat joi reorganizarea liniilor lor de 
pe malul oriental al Canalului Suez, 
pregătind astfel o nouă fază a ofen
sivei in Sinai". In cea de-a șasea zi 
a ostilităților din această zonă, re
levă corespondentul, forțele egipte
ne controlau „o fișie de 15 kilome
tri de-a lungul întregului mal orien
tal al Canalului Suez".-

★
DAMASC 12 (Agerpres). — Comu

nicatele militare siriene de vineri 
au anunțat desfășurarea unor pu
ternice lupte de tancuri și tiruri de 
artilerie „de-a lungul întregii linii 
a frontului" de pc înălțimile Golan. 
Potrivit comunicatelor, luptele din
tre cele două părți au reînceput in 
zorii zilei și au continuat mult după 
aceea, mai ales în sectorul de nord. 
Se menționează că 40 de tancuri is
raeliene și 20 de auto-șenile au fost 
distruse. După cum relevă agenția 
U.P.I., oficialități siriene au declarat 
corespondentului său la Damasc că 
„afirmațiile israeliene despre in
trarea trupelor israeliene pe o dis
tantă de șase mile dincolo de linia 
de încetare a focului existentă după 
războiul din 1967 nu sint adevărate".

Tot vineri, mai multe comunicate 
militare au anunțat că numeroase 
formațiuni ale aviației israeliene au 
întreprins, raiduri împotriva aero
porturilor' siriene. Se menționează că 
sistemul de apărare antiaeriană a in
trat in acțiune împotriva avioanelor 
inamice, 16 dintre acestea fiind do- . 
borite deasupra unor zone din regiu
nea Damascului. Alte avioane israe
liene au fost doborite in diferite alte 
sectoare.

în timpul nopții de joi spre vi

DEZBATERILE DIN CONSILIUL DE SECURITATE
NAȚIUNILE UNITE 12 — Tri

misul special Agerpres transmite : 
Consiliul de Securitate al O.N.U. s-a 
întrunit joi după-amiază pentru a 
continua dezbaterile asupra situației 
din Orientul Apropiat. Potrivit hotă- 
ririi luate la precedenta ședință, 
reprezentanții Egiptului. Israelului și 
Siriei au fost invitați să participe la 
dezbateri. De asemenea, au fost 
invitați, la cererea lor, reprezentan
ții Nigeriei si Arabiei Saudite.

Dezbaterile au fost deschise de 
secretarul general al O.N.U., Kurt 
Waldheim, care a dat citire conclu
ziilor sale asupra situației din O- 
rientul Apropiat, distribuite la sediul 
O.N.U. ca document oficial. Afir- 
mind că află zilnic cu profundă con
sternare de pierderea a numeroase 
vieți omenești, de distrugeri si sufe
rințe. Kurt Waldheim a spus :
„O.N.U. are drept scop principal
menținerea păcii si securității inter
naționale. A nu-și îndeplini rolul
ce ii revine în această privință în
seamnă a compromite însusi funda
mentul existentei sale".

Secretarul general a adresat Con
siliului de Securitate, tuturor state
lor membre ale O.N.U. apelul de 
a-și spori eforturile pentru a se ob
ține încetarea focului si reluarea 
imediată si hotărită a căutării unei 
soluții juste și durabile in Orientul 
Apropiat, iar guvernelor interesate — 
apelul de a studia de urgentă posibi
litatea de a transforma acest conflict 
într-un punct de plecare în vederea 
unei adevărate reglementări.

HQSBBBBBBBBBB
La reuniunea Comitetului 

Central al Alianței Coopera
tiste Internaționale, “re se 
desfășoară la Budapesta, au luat 
cuvintul Dumitru Bejan, președin
tele Uniunii Centrale a Cooperati
velor de Consum, și Aldea Militaru, 
președintele Consiliului Uniunii Na
ționale a Cooperativelor Agricole de 
Producție, membri ai delegației țării 
noastre la această manifestare.

Cu prilejul celei de-a 
28-a aniversări a indepen
denței LaOSUlui, Comitetul 
Central al Frontului Patriotic Lao
țian a dat publicității un apel în 

neri, în apropierea portului Tartous, 
de la Marea Mediterană. a avut Ioc, 
potrivit unui comunicat sirian, o 
luptă navală cu unități ale marinei 
israeliene care încercau să bombar
deze orașul. In timpul acestei lupte, 
care a durat 90 de minute, trei ve
dete israeliene au fost scufundate.

Potrivit agenției siriene SANA, 
reluată de A.F.P., aviația israeliană 
a bombardat, vineri după-amiază, 
spitalul militar Mezze, din subur
biile Damascului. 26 de persoane — 
in cea mai mare parte medici și in
firmiere — au fost rănite.

★
TEL AVIV 12 (Agerpres). — Vi

neri, un purtător de cuvint militar 
de la Tel Aviv, reluat de agențiile 
de presă, a declarat că forțele israe
liene și-au reluat ofensiva in inte
riorul teritoriului sirian, in zona 
înălțimilor Golan. Spre seară, la Tel 
Aviv s-a anunțat că tancurile israe
liene au avansat in interiorul Siriei, 
aflindu-se „la aproximativ 45 de ki
lometri sau mai puțin de Damasc" — 
transmite agenția United Press In
ternational. Totodată, un purtător de 
cuvint israelian a declarat că 26 de 
avioane siriene au fost doborite vi
neri pe frontul de nord. El a men
ționat că, de-a lungul axei Kunei- 
tra—Damasc, se desfășoară puternice 
lupte israeliano-siriene.

Referindu-se la operațiunile caro 
au avut loc pină în prezent pe fron
tul de nord, generalul Herzog, con
silier' al șefului statului major, a de
clarat că 800 de tancuri siriene au 
fost scoase din luptă în această 
zonă.

în legătură cu situația din Sinai, 
un comunicat dat publicității la Tel 
Aviv menționează că forțele israe
liene de pe acest front sînt spriji
nite intens de aviație și câ dueluri 
de artilerie s-au intensificat in cursul 
dimineții de vineri.

Pe de altă parte, un purtător de 
cuvint militar a anunțat că aviația 
israeliană a atacat joi • opt. aero
porturi in Siria și a bombardat un 
aeroport egiptean.

★
BAGDAD 12 (Agerpres). — Un co

municat militar publicat la Bagdad 
menționează că 12 avioane irakiene 
au fost doborite pe fronturile din 
Sinai și din Golan, de la începutul 
actualelor ostilități israeliano-arabe 
— transmite agenția France Presse. 
Totodată, se menționează că aceste 
pierderi „sint miei in comparație cu 
pagubele provocate de aviația ira
kiană forțelor israeliene".

Comunicatul relevă câ blindatele 
irakiene au ocupat poziții pe cele 
două fronturi, alături de forțele 
egiptene și siriene.

★
MOSCOVA 12 (Agerpres). — A- 

genția T.A.S.S. anunță că vedete is
raeliene purtătoare dc rachete au 
scufundat nava sovietică ..Ilia Meci- 
nikov", sosită in portul sirian : Tar
tous cu echipament, liVenlru sjStpmul 
hidroenergetic cârd se construiește 
pe Eufrat. Nava arc un deplasament 
de 12 000 tone. Printre marinarii so
vietici nu au fost ? victime,

★
ATENA. — Grecia a protestat joi 

pe lingă guvernul Israelului „în legă
tură cu scufundarea, in portul sirian 
Latakia, de către navele militare is
raeliene. a cargoului grec de 3 500 
tone „Tsimentarchos" — informează 
agențiile Reuter și U.P.I. Un purtă
tor de cuvint al guvernului de ia 
Atena a anunțat că doi membri ai 
echipajului vasului scufundat și-au 
pierdut viața, iar alți șapte au fost 
răniți.

★
BEIRUT. — Un comunicat al Mi

nisterului libanez -al Apărării anunță 
că un avion israelian de tip „Phan
tom" a fost doborit joi, de către for
țele antiaeriene libaneze.

în scurta sa declarație făcută în 
fata Consiliului de Securitate, minis
trul de externe egiptean,'Mohamed 
Hassan el Zayyat, a afirmat că de
legația tării sale va studia recoman
dările făcute de Kurt Waldheim. El 
a informat apoi consiliul asupra a- 
tacurilor întreprinse de aviația is
raeliană împotriva aeroporturilor 
din jurul orașului Cairo, precum și 
împotriva satelor și orașelor din 
Delta Nilului. în timpul cărora au 
fost ucise aproximativ 500 de per
soane civile si distruse numeroase 
locuințe.

Ministrul afacerilor externe ad
junct al Siriei. Mohamed Zakaria 
Ișmail. a informat Consiliul de Secu
ritate că bombardamentele între
prinse de aviația israeliană asupra 
unor obiective civile' s-au repetat în 
ziua de 10 octombrie. în ciuda a- 
pelului Crucii Roșii internaționale, 
făcind mai multe sute de victime în 
alte trei orașe. în afara Damascu
lui. provocind serioase pagube mate
riale. Vorbitorul a afirmat că ele
mentul nou al acestor atacuri este 
utilizarea bombelor cu napalm, fapt 
confirmat de observatorii O.N.U.

Abba Eban. ministrul de externe 
al Israelului, reafirmînd poziția cu
noscută a guvernului 6ău. a încercat 
să justifice bombardamentele asupra 
populației civile din Siria prin „im
posibilitatea de a asigura protecția 
populației civile în timpul bombar
dării unor obiective militare".

agențiile
care se arată că încetarea războiu
lui a creat condiții favorabile pentru 
poporul laoțian să consolideze pa
cea, independența, să realizeze în
țelegerea națională și să-și îmbu
nătățească condițiile de viață. Sub
liniind că forțele patriotice laoție- 
ne sint hotărite să aplice cu serio
zitate toate prevederile Acordului de 
la Vientiane și ale Protocolului 
anexă al acestuia, apelul cere să 
se acționeze în continuare în vede
rea neutralizării definitive a forțe
lor ultrareacționare, care rămin în

„0 VIZITĂ MEMORABILA"
PREȘEDINTELE INDIEI 

DESPRE CALATORIA SA 
IN ROMANIA

DELHI 12. — Corespondentul A- 
gerpres, Ion Puțlnelu, transmite : 
Președintele Indiei, dr. Varahagiri 
Venkata Giri, a declarat ziariștilor, 
la înapoierea sa la Delhi, că vizita 
oficială pe care a întreprins-o în 
România a fost „o vizită memo
rabilă" și „un foarte marc succes, 
care a făcut ca India și România să 
devină mai aproape una de alta".

Referindu-se la convorbirile avute 
cu președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România, 
Nlcolae Ceaușescu, președintele Va
rahagiri Venkata Giri a arătat că 
„discuțiile au demonstrat clar iden
titatea de vederi dintre cele două 
țări".

PANMUNJON

Reuniunea Comisiei militare 
de armistițiu din Coreea I
PANMUNJON 12 (Agerpres). — 

La cererea părții R.P.D. Coreene, la 
Panmunjon a avut loc o nouă re
uniune a Comisiei’ militare de ar
mistițiu din Coreea — anunță agen
ția A.C.T.C.

Cu acest prilej, conducătorul dele
gației R.P.D. Coreene a protestat e- 
nergic împotriva exercițiilor militare 
efectuate recent de trupele ameri
cane staționate în Coreea de sud, 
arătind că manevrele militare, des
fășurate in imediata vecinătate a 
zonei demilitarizate, au fost înso
țite de continue provocări ale ele
mentelor militariste sud-coreene. El 
a cerut încetarea actelor de acest 
fel. prin adoptarea imediată a măsu
rilor corespunzătoare și respectarea 
cu strictețe a prevederilor acordului 
de armistițiu.

MARGINALII
„Mamuții" împotriva 

micilor negustori
Cind un magazin 

se numește ..Mamut" 
sau ..Elefant". cind 
este însotit de adjec
tive ca „hiper" sau 
..super'1, cind ziarele, 
revistele. cinemato
grafele lansează re
clamele cele mai ade
menitoare. , consuma
torul se lasă, adesea, 
atras pină la urmă da. 
aceste noi „sirene'1. 
Ața s-au dezvoltat ne
goțul pe „marile su
prafețe". desfacerea 
pe bandă rulantă, tej
ghelele întinse pe un 
hectar...

Un asemenea co
merț nu este lipsit de 
avantaje : in citeva 
ore o familie iși poa
te face cumpărăturile 
pe o săptămină. . la o 
serie de produse pre
turile sint ceva mai 
ieftine, ca urmare a 
marilor cantități vin- 
dute rapid. Dar. la o 
privire mai atentă, se 
constată că marfa este 
de o calitate me
diocră, consumatorul 
se trezește că. prin 
sisteme ingenioase de 
reclamă, etalare și

Invenție... nedorită
Șoselele Franței a- 

rată in aceste zile ca 
arterele unui organism 
în care sîngele circulă 
greu, fiind blocat ca 
în cumplita boală nu
mită tromboză. Postul 
de radio France-Inter 
transmite zilnic emi
siuni speciale sub ti
tlul „Radio-bușon". Au- 
tomobiliștii sint infor
mați astfel asupra vi
tezei de melc înregis
trate pe unele itinera
re, asupra convoaielor 
de autovehicule, care 
ating în unele puncte 
3—6—10 kilometri, sau 
chiar mal mult, asu
pra accidentelor în ca
re dispar familii în
tregi.

Sînt zilele întoarce
rii din concediu. Mi
lioane de automobile 
părăsesc stațiunile de 
pe litoral sau din 
munți, îndreptindu-se 
spre casă. Torente mo
torizate se întretaie la 
răscruci, se împotmo
lesc la trecerea prin 
orașe sau năvălesc pe 
autostrăzi. Asfaltul su

anima/ic. a cumpărat 
lucruri de care nu are 
absolut nici o nevoie. 
De ce '! Pentru că ma
rile magazine iși pot 
permite luxul de a 
plăti pină și servicii
le unor... psihologi 
comerciali. ,

Rezultatul; Benefi
ciile unor asemenea 
promotori comerciali 
cresc, de la an la 
an. la proporții invi
diate chiar si de cele 
mai prospere sectoare 
industriale.

Dar intr-o societa
te bazată pe legea 
profitului există în 
mod dialectic si'o lege 
a pierderii. In cazul 
dc fată, această lege 
acționeqză in Franța 
asupra unei categorii 
sociale care reprezin
tă aproximativ 5.5 
milioane de oameni. 
Sint familiile mici
lor negustori și me
seriași, cei ce se 
străduiesc să salveze 
prăvălia sau atelierul 
din coltul străzii îm
potriva ofensivei stri
vitoare a „mamuți
lor" și „liipermagazi-

portă orice. Motoarele 
rezistă. Dar omul ?

Un dispozitiv im
presionant la care par
ticipă jandarmeria, po
liția și, pentru prima 
oară, armata, dotată 
cu cele mai moderne 
mijloace, de la radio 
la elicoptere amena
jate cu instalații de 
reanimare, suprave
ghează vastul sistem 
circulator al țării. 
Concomitent, ziarele, 
televiziunea, radioul 
popularizează rezulta
tele unor cercetări și 
experiențe asupra pu
terii de rezistență a 
șoferilor. Una din a- 
cestea demonstrează 
că, după o etapă de 500 
kilometri pe autostra
dă, parcursă în patru 
ore și 30 minute, obo
seala ochilor reduce la 
jumătate capacitatea 
de vedere, iar creierul 
se află într-o stare de 
somn clinic !

Așa se explică o 
bună parte din acci
dente. Accidente care 
în 1972 au provocat în 
Franța peste 16 000 de

de presă
continuare dispuse să creeze noi di
ficultăți și chiar să încerce să blo
cheze aplicarea acestor documente.

Ministrul de externe ira
kian la Moscova. Mur^ha 
Șaeed Abdul Baqi, membru al Con
siliului Comandamentului Revoluției 
din Irak, ministrul afacerilor exter
ne al acestei țări, a făcut o vizită în 
U.R.S.S., in vederea unor consultări. 
Murtadha Saeed Abdul Baqi a fost

BUENOS AIRES

CEREMONIA 
PREȘEDINTELUI 

BUENOS AIRe’s 12 (Corespon
dență de la V. Păunescu). — Capi
tala Argentinei a îmbrăcat din nou 
vineri veșmintele marilor sărbători 
naționale pentru a cinsti această zi, 
în care generalul Juan Domingo Pe
ron și-a asumat, cel de-al treilea 
mandat constituțional, devenind pre
ședinte al țării pină la 25 mai 1977. 
Sute de mii de cetățeni ai orașului 
sau veniți din interiorul țării și-au 
manifestat bucuria șl entuziasmul 
față de acest eveniment.

Juan Domingo Peron este singu
rul argentinean care a devenit pen
tru a treia oară președinte al na
țiunii, iar soția sa, prima femeie din 
istoria Argentinei și a continentului 
latino-amerlcan care ocupă înalta 
funcție de vicepreședinte.

Ceremonia instalării s-a desfășu
rat conform protocolului tradițional 
argentinean — la Palatul Congresu
lui. Generalul Peron, îmbrăcat în 
uniforma militară, a vehlt însoțit de 
comandanții forțelor armate și escor
tat de un batalion de grenadier! că
lare. în fața membrilor celor două 
camere ale parlamentului, a repre
zentanților forțelor armate, a dele
gațiilor de peste hotare special so
site la Buenos Aires, printre care 
și delegația țării noastre, condusă de 
tovarășul Emil Bbdnaraș, vicepre
ședinte al Consiliului de Stat,- ge
neralul Juan Domingo Peron a de
pus jurămîntul de președinte al ță
rii, pe care l-a primit senatorul Jose 
Antonio Allende, vicepreședintele Se
natului. Imediat după această festi
vitate a depus jurămîntul ca vice
președinte Isabel Peron. Senatorul 
Jose Antonio Allende, într-un scurt, 
mesaj, a subliniat importanța majo
ră pentru întregul popor argentinean 
a evenimentului, pentru dezvoltarea 
economică, politică și socială a ță
rii. In acest context, vorbitorul a re
marcat că, la 23 septembrie, prin 

nelor". In această con
curență inegală, mii și 
mii de comercianți și 
artizani sint împinși 
anual spre faliment. 
Iată de ce proiectul 
de lege asupra co
merțului . și artizana
tului, propus spre 
dezbatere Adunării 
naționale franceze, 
stirnește dezbateri a- 
prinse in rindul unei 
largi pături a opi
niei publice. Spriji
nind doleanțele și 
revendicările acestei 
categorii sociale, de
putății comuniști cer 
o protecție econo
mică șt fiscală a mi
cului comerț, protec
ție acoperită din punct 
de vedere financiar 
prin im pozarea mai 
echitabilă a „marilor 
suprafețe".

Începută abia în 
cursul acestei săptă- 
mini, dezbaterea a- 
supra proiectului de 
lege șe anunță lungă 
și dificilă. întrucit in
teresele marilor socie
tăți comerciale iși gă
sesc apărători indir- 
jiți.

decese și sute de mii 
de răniri, iar în lu
mea întreagă un sfert 
de milion de morți.

Și totuși, maniacii 
volanului nu renunță 
la patima lor. în vre
me ce colective de 
specialiști fac eforturi 
pentru realizarea unor 
automobile cit mai si
gure, în vreme ce ex- 
perții studiază și pro
pun reducerea vitezei, 
un inventator englez a 
construit un aparat de 
detectare a radarului. 
Cu 500 metri înaintea 
unui post radar, șofe
rul este avertizat și 
încetinește viteza, scă- 
pînd astfel de contra
venție. Deci, tehnică 
împotriva legii — în 
sprijinul fraudei șl 
iresponsabilității.

Așadar, o parte din 
automobiliști vor con
tinua în mod conștient 
și deliberat absurda 
cursă a vitezei. Pină 
unde ?

Paul 
DIACONESCU 

Paris

transmit:
primit de Nikolai Podgornîi, preșe
dintele Prezidiului Sovietului Su
prem al U.R.S.S.

Demisia guvernului nor- 
VCgiaH. Re8ele Olav al V-lea al 
Norvegiei a acceptat, vineri, demi
sia prezentată în cursul aceleiași di
mineți de primul ministru Lars Kor- 
vald și a cerut liderului Partidului 
Muncitoresc din Norvegia, Trygve 

INSTALĂRII 
JUAN PERON 

consensul electoral realizat, țara • 
vrut să demonstreze vocația sa pen
tru unitate națională, reafirmînd, in 
numele deputaților și senatorilor — 
„reprezentanții aleși al întregii na
țiuni" — adeziunea deplină față do 
programul propus de generalul Pe
ron, program bazat pe concertarea 
eforturilor întregii națiuni.

După depunerea jurămintului, în- 
tr-unul din saloanele Palatului Con
gresului. președintele Peron a pri
mit delegațiile străine participante 
la ceremonia instalării.

Cu acest prilej, tovarășul Emil 
Bodnaraș â transmis președintelui 
Peron și soției sale, Isabel Peron, 
felicitări din partea Consiliului dc 
Stat al Republicii Socialiste Româ
nia, a președintelui Consiliului dc 
Stat, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
urări de multe succese în conduce
rea țării, insoțile dc dorința ca prie
tenia dintre țările și popoarele noas
tre să cunoască o dezvoltare puter
nică. Răspunzînd, președintele Ar
gentinei, generalul Juan Domingo 
Peron, a mulțumit, rugind să fie 
transmise președintelui Nlcolae 
Ceaușescu aceleași cordiale uflul de 
succese, exprimindu-și totodată în
crederea în continua dezvoltare a 
relațiilor de prietenie dintre popoa
rele Argentinei și României.

La Casa Rosada s-a desfășurat cea 
de-a doua parte a ceremoniei insta
lării. In salonul alb, președintele 
Camerei Deputaților, Râul Lastirl, 
președinte provizoriu, a înmînat pre
ședintelui Juan Domingo Peron în
semnele puterii supreme in stat — 
eșarfa cu culorile naționale și basto
nul de comandant. Odată oficializată 
transmiterea puterii, președintele 
Peron a procedat Ia învestirea mem
brilor guvernului, primind, totodată, 
jurămîntul acestora.

După terminarea ceremoniei, pre
ședintele Juan Peron și soția sa, în
soțiți de membrii guvernului și alte 
persoane oficiale, au apărut la bal
coanele Casei Rosada pentru a răs
punde aolamațiilor mulțimii, adunată 
aici pentru a participa la festivități. 
Președintele Peron a rostit o scurtă 
cuvintare, în care. între altele, a 
spus : „Vă cer tuturor să mă spri
jiniți in îndeplinirea acestei înalte 
responsabilități, contribuind la men
ținerea păcii, unității și solidarității, 
în așa fel încit fiecare argentinean 
să-și aducă aportul său la dezvolta
rea patriei și la fericirea poporu
lui ei".

Un spectacol de gală, care a avut 
loc seara, la Teatrul Colon, a în
cheiat festivitățile.

Comunicat 
bulgaro-austriac

VIENA 12 (Agerpres). — în co
municatul dat publicității la înche
ierea, vizitei in Austria a lui Todor 
Jivkov, președintele Consiliului de 
Stat al R. P. Bulgaria, se relevă că 
in cursul convorbirilor pe care le-a 
avut cu președintele Franz Jonas și 
cu alți conducători ai Austriei au 
fost abordate problerne ale relațiilor 
bilaterale. Cu acest prilej s-a con
statat evoluția lor ascendentă in nu
meroase domenii, ca și existența u- 
nor posibilități de dezvoltare a le
găturilor economice dintre cele două 
țări.

Părțile au examinat, de asemenea, 
probleme internaționale actuale. Cu 
acest prilej au fost abordate ches
tiuni legate de pacea și securitatea 
în Europa și s-a exprimat dorința 
dc a se lua toate măsurile necesa
re pentru încheierea cu succes a 
conferinței europene pentru secu
ritate și cooperare.

De asemenea, părțile și-au expri
mat îngrijorarea in legătură cu re- 
izbucnirea operațiunilor militare în 
Orientul Apropiat și au subliniat Kz- 
cesitatea încetării imediate a ostili
tăților.

FESTIVALUL FILMULUI 
DE LA SALONIC

SALONIC 12 — (De la tri
misul Agerpres. N. Vamvu) ; 
După o săptămină de vie acti
vitate. in care zilnic au avut 
loc numeroase proiecții cine
matografice, precedate de con
ferințe de presă, cea de-a doua 
ediție a festivalului internațio
nal de la Salonic s-a încheiat 
vineri. Pe genericul festivalu
lui au figurat 53 de filme, re- 
prezentind cinematografii na
ționale din 23 de țări de pe a- 
proape toate continentele. Pre
ponderente au fost filmele cu 
o tematică generoasă, inspirate 
atit din momente de seamă ale 
istoriei și culturii universale, 
cit și din realitățile vremii 
noastre.

Filmul românesc ^Porum
beii și fanfara", în regia lui 
Jean Petrovici, s-a bucurat de o 
primire călduroasă.

Bratteli, să procedeze la alcătuirea 
unui nou cabinet

Tratative R.D.G. - R.F.G.
La Bonn au continuat tratativele cu 
privire la asistenta juridică între 
R.D. Germană și R.F. Germania, in
formează agenția A.D.N. Părțile au 
convenit ca următoarea rundă de 
convorbiri să aibă loc la Berlin, la 5 
decembrie.

Convorbirile S.A.L.T. L»
Geneva a avut Ioc vineri o nouă 
întrevedere a delegațiilor Dartici- 
pante la convorbirile sovieto-ameri- 
cane în problema limitării armamen
telor strategice, relatează agenția 
T.A.S.S.


