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ÎN ZIARUL DE AZI:
• Măsuri pentru apro
vizionarea populației 
în perioada de toamnă- 
larnă • Nu lăsațl dul
ceața sfeclei pe rampe
le gărilor I • Pregătirea 
cadrelor didactice, în 
concordanță cu orienta
rea generală a școlii 

noastre

Declarația guvernului 
Republicii Socialiste România 

cu privire la situația 
din Orientul Mijlociu

GRĂBIREA MONTĂRII UTILAJELOR 
PE TOATE ȘANTIERELE - 

sarcină de primă actualitate 
pentru realizarea planului 

de investiții
Pe aproape toate șantierele de investiții productive, urgentarea lu

crărilor de montaj tehnologie se detașează a fi, pentru factorii cu răs
punderi din acest domeniu, problema numărul unu. De modul cum este 
înfăptuită această sarcină de actualitate depind, intr-o măsură decisivă, 
accelerarea vitezei zilnice de execuție și. implicit, încheierea grabnică 
a montajului. începerea probelor tehnologice,xpunerea in funcțiune in 
condiții calitative superioare a noilor obiective și capacități prevăzute 
In acest an — sarcină economică majoră subliniată cu tărie de condu
cerea partidului.

Din capul locului, se cuvine fă
cută o apreciere pozitivă : in ulti
mele săptămini, caracterizate prin- 
tr-un ritm susținut de lucru, pe un 
șir de șantiere s-a montat un im
portant volum de utilaje, iar 
stocurile existente au fost sub
stanțial diminuate. Concentrin- 
du-și forțele tehnice și materiale 
de care dispun. constructorii și 
montorii. echipele special consti
tuite de către o serie de benefi
ciari au muncit in ritm intens, fie 
la lărgirea rapidă a fronturilor de 
lucru, fie la montajul tehnologic 
propriu-zis. Ca urmare, pe ansam
blul șantierelor Ministerului Con
strucțiilor Industriale, in luna 
septembrie au fost montate aproa
pe 20 000 tone de utilaje, adică cu 
circa 2 000 de tone mai mult decit 
in august. Rezultatele obținute în 
primele două decade ale lunii oc
tombrie sint la fel de bune. Pe 
șantierul noilor capacități ale în
treprinderii de autoturisme din 
Pitești au intrat în probe tehnolo
gice peste 40 de mașini si utilaje, 
al căror montaj a fost încheiat re
cent. De asemenea, pe alte șantie
re. cum sint cele ale Fabricii de 
cabluri din Slatina, ale noilor sec
ții de la Combinatul de celuloză și 
hirtie din Dej. anumitor obiective 
ale Centralei de medicamente, co- 
loranți. lacuri si vopsele din Bucu
rești ș.a., stadiile fizice atinse, pre
cum si ritmul susținut in care se 
lucrează au creat premise certe ca. 
într-un timp scurt, toate aceste ca
pacități să-și poată face ..debutul" 
In producție.

Totuși, stocul de utilaje actual, 
de pe un șir de șantiere — mai 
ales din industria chimică, indus
tria energiei electrice și industria 
metalurgică — se menține, in con
tinuare. ridicat ; din diferite mo
tive, mii și mii de tone de ma
șini și echipamente nu se află 
in halele de producție, acolo unde 
le este locul, ci sint aglomerate in 
depozitele șantierelor. Bunăoară, 
numai pe șantierele Trustului de 
montaj pentru utilaj chimic din 
Capitală, volumul utilajelor stocate 
se ridică la peste 4 400 tone. Tot
odată, potrivit graficelor de li
vrări. pe multe șantiere urmează 
să sosească, in continuare, noi și 
însemnate cantități de utilaje, care 
trebuie, la rindul lor, montate fără 
ințirziere. Iată de ce, accelerarea 
ritmului de montaj tehnologic se 
impune ca o cerință majoră, de 
stringentă actualitate, pentru a că
rei înfăptuire sint necesare preocu
pări mai energice, mai insistente 
decit pină acum, din partea tutu
ror factorilor responsabili de pe 
șantiere. în care anume direcții 
trebuie acționat neintirziat prin 
măsuri tehnice și organizatorice de 
amploare ?

Un accent deosebit trebuie pus 
pe crearea grabnică a fronturilor 
de montaj corespunzătoare. Pe 
șantierele instalației N.P.K. de la 
Combinatul de ingrășăminte chi
mice din Tg. Mureș, ale unor ca
pacități de la Combinatul de îngră
șăminte chimice din Arad, precum 
și la noile obiective de la Uzina de 
aluminiu din Slatina și Combinatul

de celuloză și hirtie din Drobeta— 
Tr. Severin, stadiul lucrărilor de 
construcții, imediat premergătoare 
montajului tehnologic, grevează in 
foarte mare măsură asupra efortu
rilor depuse de montori. O stare 
de lucruri nesatisfăcătoare, dacă ne 
gindim că unele dintre obiectivele 
amintite au termene de punere in 
funcțiune chiar in acest trimestru. 
Pe aceste șantiere, ca și pe altele, 
intensificarea ritmului de realizare 
și terminarea rapidă a lucrărilor 
de construcții-montaj restante pre
supun o minuțioasă organizare a 
procesului de execuție pe întregul 
său flux. Respectarea graficelor 
coordonatoare trebuie să devină 
principala preocupare a antrepre
norilor și a subantreprizelor — și 
aceasta, prin întronarea unei disci
pline ferme la efectuarea fiecărei 
lucrări, cit mai repede și în con
diții de calitate ireproșabilă. Sint 
sarcini care vizează, in general, pe 
toți constructorii și. in special, 
trusturile de construcții industriale 
din Pitești, Timișoara. Craiova și 
Iași, pe șantierele cărora au fost 
depistate numeroase neajunsuri de 
acest fel. ,

Tot rftit de mari sînt și exigen
țele ce se ridică. în aceste zile, în 
fața montorilor. Ei au datoria să 
acționeze hotărit pentru accelera
rea ritmului de lucru și, pe cit po
sibil, pentru scurtarea ciclurilor de 
montaj tehnologic, asigurind con
comitent o înaltă calitate a lucră
rilor de montaj. Realizarea acestor 
imperative esențiale pentru finali
zarea noilor capacități productive 
cu termene de dare in exploatare 
apropiate necesită stabilirea unor 
programe riguroase de lucru, ur
mărirea permanentă a modului lor 
de înfăptuire. Munca de zi cu zi 
trebuie temeinic organizată, mate
rialele speciale necesare montaju
lui asigurate la timp, iar utilajele
(Continuare în pag. a V-a)

La aniversarea 
MARELUI

CANTEMIR 
creator de geniu 
al unei opere 

pătrunse de patriotism 
fierbinte și luminat

Sărbătorim 300 de ani de lă nașterea lui Dimitrie Cantemir, mare 
cărturar patriot, personalitate de geniu a culturii noastre, care a dat 
istoriei, literaturii, științei vremii sale opere nepieritoare, expresie a 
unei gîndiri superioare, care a înscris gîndirea și cultura româneasca 
în conștiința universala. •

Expresie a prețuirii pe care partidul nostru o acordâ tuturor ce
lor ce au contribuit la afirmarea idealurilor de progres, a științei și 
culturii românești, aniversarea lui Dimitrie Cantemir a prilejuit o 
vastă punere în valoare a operei sale, o valorificare multiplă a zes
trei pe care a lăsat-o patrimoniului spiritual al poporului.

Tipărirea în ediții științifice și în ediții de popularizare a operelor 
cantemirene fundamentale, exegezele multiple dedicate lucrărilor sa
vantului, diversele manifestări prilejuite de anul aniversar, — toate 
acestea s-au constituit într-un vibrant omagiu pe care partidul, pa
tria, poporul l-au adus marelui înaintaș, semn al statornicei prețuiri 
ce se acordă tuturor celor ce au trudit spre binele poporului, al știin
ței și culturii românești.

Vasta operă a lui Dimitrie Cantemir îmbrățișează multiple do
menii pe care geniul său le-a îmbogățit cu idei de o profundă ori
ginalitate. Fie însă că a abordat domeniul istoriei sau al filozofiei, 
al geografiei, literaturii sau muzicii, filonul care a alimentat creația 
sa și i-a dat posibilitatea să se ridice pe culmile cele mai înalte l-a 
constituit dragostea fierbinte de patrie, interesul profund pe care 
l-a purtat poporului său. A pus în lumină ca nimeni altul pînă la 
el, printr-un efort intens și îndelungat, printr-o investigație de o 
amploare ce stîrnește și astăzi uimirea, descendența romană, uni- 
tâtea de neam și limbă a poporului roihân, silit de'vitregia vremu
rilor iă trăiască îrr Tofm*dțiuhi politice separate, continuitatea româ
nească în spațiul carpato-danubian.

A gîndit, a scris și a luptat pentru libertatea patriei sale ; în 
pagini memorabile a reînviat luptele purtate de-a lungul atîtor 
veacuri de poporul român pentru apărarea ființei sale naționale, vă- 
zînd în lecția de bărbăție si vitejie strămoșească a trecutului un 
îndemn la acțiune pentru scuturarea jugului otoman, pentru redo- 
bîndirea independenței.

A închinat pămîntului patriei o vastă lucrare, făcînd cunoscute 
lumii științifice și opiniei publice europene frumusețile și bogățiile 
țării sale.

La cota înaltă identificării cu aspirațiile de libertate și uni
tate ale poporului său s-a făurit astfel o operă nemuritoare, la care 
generații întregi de români au putut, pot și vor putea afla însu- 
flețitoare pildă de patriotism fierbinte și luminat.

Citiți în pagina a lll-a grupajul consacrat împli
nirii a 300 de ani de Ia nașterea marelui cărturar

Guvernul Republicii Socialiste 
România și poporul român au urmă
rit cu profundă îngrijorare evoluția 
ostilităților militare din Orientul 
Mijlociu, care au provocat statelor 
angajate în luptă însemnate pier
deri de vieți omenești și con
siderabile distrugeri de bunuri 
materiale. România apreciază că 
reluarea operațiunilor militare a 
agravat și mai mult conflictul, 
oomplicind situația din această 
zonă și crelnd. totodată, primejdii 
serioase pentru pacea întregii lumi. 
Ostilitățile recente au demonstrat 
incă o dată că în Orientul Mijlociu 
— ca șl în oricare altă parte a lu
mii — reglementarea conflictelor nu 
este posibilă decit pe cale politică, 
că securitatea statelor nu se poate 
realiza prin ocupări teritoriale, ci 
prin relații de bună vecinătate, de 
colaborare și prietenie. România a 
subliniat, nu o dată, că menținerea 
sub. ocupație de către Israel a teri
toriilor ocupate in urma războiului 
din 1967 constituie o permanentă 
sursă de conflict și încordare în a- 
ceastă zonă si că o soluționare trai
nică reclamă in mod necesar retra
gerea tuturor trupelor israeliene din 
teritoriile arabe ocupate, asigurarea 
dreptului la existentă liberă și inde
pendentă, in condițiile respectării 
securității naționale si integrității 
teritoriale, a tuturor statelor din re
giune. rezolvarea problemei popu
lației palestinene în conformitate cu 
aspirațiile și interesele sale legitime.

Consecventă acestei poziții. Româ
nia a adresat cu citeva zile in urmă 
un mesaj conducătorilor de state si 
guverne privind inițierea unor ac
țiuni care să pună capăt războiului, 
prin încetarea imediată a ostilități
lor militare și trecerea la aplicarea 
rezoluției 242 din 1967 a Consiliului 
de Securitate.

Considerăm că recenta rezoluție a 
Consiliului de Securitate și accep
tarea prevederii de încetare a focu- 
lui de către Egipt, Siria. Iordania și 
Israel constituie un pas important 
în direcția creării condițiilor pentru 
reglementarea politică a conflictului 
și instaurarea păcii in această parte 
a lumii. Ne exprimăm speranța că 
statele aflate nemijlocit în conflic
tul armat vor respecta angajamen
tele de încetare a focului, evitind 
astfel noi ciocniri și vărsări de singe.

Ținînd seama de noua situație care 
s-a creat și pentru a se asigura 
aplicarea în fapt a hotărîrilor Con
siliului de Securitate, pentru a se 
evita orice noi confruntări militare 
și pentru crearea atmosferei propice 
bunei desfășurări a tratativelor, gu
vernul român consideră că este ne
cesară stabilirea imediată a unei zone 
de separare a armatelor aflarte in 
conflict, care, după părerea noastră, 
ar putea avea o lățime de cel puțin 
5 kilometri Pornind de la faptul că 

' A apăruți

NICOLAE CEAUȘESCU
România pe drumul construirii societății 

socialiste multilateral dezvoltate 
(volumul 8)
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Israelul ocupă, în urma războiului 
din 1967, uncie suprafețe de teritorii 
arabe, considerăm că B-ar putea avea 
în vedere ca această zonă să se reali
zeze in primul rind prin retragerea 
trupelor israeliene cu cel puțin 5 ki
lometri. După părerea guvernului ro
mân, in această zonă, liberă de orice 
forte militare ale părților implicate 
in conflict, ar urma să fie trimiși 
observatori .iau forțe de menținere a 
păcii ale O.N.U., constituite pe baza 
contingentelor oferite de statele 
membre ale organizației.

Guvernul român consideră că tre
buie să se treacă fără ințirziere la 
începerea negocierilor prevăzute în 
rezoluția Consiliului de Securitate 
din 22 octombrie a.c. șl la convo
carea unei conferințe, sub egida Or
ganizației Națiunilor Unite, cu parti
ciparea țărilor implicate în conflict, 
a părțLlor interesate, cit șl a aLtor 
țări — mari, mijlocii și mici — care 
doresc și pot aduce o contribuție la 
reglementarea definLtiva a situației, 
la instaurarea unei păci juste ți 
trainice in Orientul Mijlociu.

Guvernul român îșî exprimă con
vingerea câ in împrejurările actuale 
toate eforturile trebuie îndreptate 
spre respectarea hotărîril de înceta
re a focului, asigurindu-se condiții 
ca sistarea ostilităților să nu aibă un 
caracter provizoriu, ci să fie urmată 
de realizarea unui acord prevăzînd 
retfagerea trupelor israeliene din te
ritoriile ocupate, instaurarea unei 
păci trainice, juste, care să garan
teze suveranitatea și integritatea te
ritorială a tuturor statelor din zonă, 
inclusiv a Israelului, rezolvarea pro
blemei populației palestinene în 
conformitate cu aspirația sa legitimă 
de a-și făuri o viață liberă, indepen
dentă.

Avem convingerea că atit țările 
implicate în conflict, cit și celelalte 
țări iubitoare de pace vor aprecia 
punctul de vedere al guvernului Re
publicii Socialiste România ca pe o 
expresie a dorinței poporului român 
de a contribui la soluționarea dura
bilă a problemelor din Orientul Mij
lociu. la asigurarea unei păci drepte 
in această zonă. în acest spirit, ne 
exprimăm speranța că toate guver
nele și popoarele vor acționa cu fer
mitate, folosind căile politice și di
plomatice corespunzătoare, pentru a 
contribui la soluționarea conflictului 
din Orientul Mijlociu.

In ceea ce-1 privește, guvernul 
român va face tot ce ii stă in pu
tință pentru a contribui cu toate 
mijloacele sale Ia efortul internațio
nal de construire a unei păci dura
bile în această regiune a lumii — 
corespunzător intereselor și aspira
țiilor tuturor popoarelor, de in
staurare in întreaga lume a unui 
climat de colaborare șt destindere, 
de pace și securitate internațională.

MAI PRESUS DE ORICE-
IUBIREA DE ȚARĂ

„Bani albi" pentru zile... 
tot mai luminoase!

Cel mai adesea, statuile evocatoare de bătălii, de 
sacrificii și izbinzi, statuile pe care acum, de 25 
octombrie, le împodobim cu flori, iși cuprind po
vestea faptelor eroice și mesajul ce-1 poartă intr-un 
chip și intr-o siluetă de simplu ostaș. Căci aceasta 
• condiția, nu doar ierarhică, a celdr mai multi 
dintre oamenii acelor bătălii, sacrificii și izbinzi : 
ostașul infrățit cu brazda de pămint ce-o apără : 
ostașul cu arma in cumpănire, in zborul de-o clipă 
și de-o veșnicie al unui asalt ; ostașul pășind in 
calea lui, intr-un marș care a început din zorii is
toriei noastre și va dura atit cit va avea nevoie 
această istorie ; ostașul veghind ; ostașul căzind...

...Nu cu gindu] la nemu
rirea marmurii și bronzu
lui a săvirșit el toate cite 
ni le păstrează cronica ar
matei. Mai mult decit ori
ce, om fiind înainte de a 
fi soldat, iubea nespus 
viața și, in clocotul lupte
lor. ci nd veneau spre el 
traiectoriile de foc. ii cu
noștea mai bine ca oricine 
prețul. Dar mai mult decit 
viața iși iubea țara, maica 
lui din totdeauna, si. soldat 
fiind, punea mai presus de 
orice datoria către ea. Cu 
această credință despre si
ne s-a bătut in insurecție, 
lao>ită cu muncitorul $i cu 
țăranul, întocmai cum îl 
îndemna. Ia oeasul acela de 
răscruce, o chemare de 
partid : „Fiecare cetățean 
român e un sdldat. fierar* 
luptă acolo unde se află". 
Cu aceeași credință s-a 
bătut în toate cele 260 de 
zile ale războiului antihitle
rist, a străbătut cimpii si 
podișuri, a trecut peste ape 
și munți, a înfrint rezis
tențe înverșunate.

Și astfel, cu uniforma 
lui pe care și-au lăsat ur
mele gloanțele și răbufni
rile obuzelor, ploile nesfir- 
■ite ale toamnei, zăpezile 
viscolite ale iernii și dez
ghețurile primăverii, a ur
cat, din tina transactor. pe 
aoclul monumentelor.

★
...Ostașul statuilor putea 

n oricare dintre sutele de

mii care au alcătuit coloa
nele și dispozitivele regi
mentelor și diviziilor româ
nești angajate in acțiunile 
și operațiunile ce au aco
perit. in timp, o zonă ce 
se întinde de la Marea Nea
gră pină in Boemia. Putea 
fi acela care, pe cheiul 
Dîmboviței, a făcut scut 
din trupul său pentru lo
cotenentul rănit, sau tuna
rul de La podul Băneasa 
căruia i s-a spus să nu 
lase gruparea fascistă să 
pătrundă in București și 
n-a lăsat-o. Putea fi gor
nistul de pe Dealul Sin- 
giorgiului, care a sunat a- 
tacul și l-a însoțit, in de
rularea sa însingerată. prin 
ceața sfirtecată de explozii, 
pină la cota obiectiv unde, 
o dată cu nota finală a 
solfegiulul dramatic, s-a 
prăbușit și el. Putea fi flă
căul acela, păstrat In um
bra mișcătoare a unei peli
cule de film care, după ce 
răzbătuse anevoie prin rin- 
duri-rinduri de linii duș
mane, de la Tisa pină in 
Inima Budapestei. împăr
țea, cu un polonic darnic, 
mincare femeilor și copiilor 
orașului și avea fața lumi
nată de un zlmbet pe care 
numai omenia il poate a- 
duce in ochi și pe buze din 
adincul sufletului. Sau ute- 
cistul voluntar care-și aș- 
temea astfel gindurile pen
tru cei de acasă : „Vă rog 
foarte mult să nu fiți supă-

rați pe mine. V-am mai 
scris intr-o scrisoare câ 
pentru mine există numai 
un drum. Acest drum l-am 
ales, pe el voi merge indi
ferent ce se va întimpla...**. 
Undeva, pe acest drum, 
l-a mușcat neiertător un 
plumb, și ultimul lui gest 
a fost să dea pistolul mi
tralieră unui camarad, ca 
acela să-i ducă, mai depar
te. $i arma, și voința. Sau 
sergentul ce-și dovedise, 
in atitea dăti. vitejia si ne- 
infricarea și care. intr-o 
adăpostire unde aștepta să 
se sfirșească o canonadă 
dușmană, și-a mărturisit 
comandantului său amără
ciunea de om deprins să 
are și să semene : „Vedeți, 
domnule sublocotenent, 
ci nd văd ghiulelele astea 
păcătoase cum sfîrtecă bu
nătate de glie și cum in 
loc de lanuri răsar groni 
negre, mă doare sufletul". 

Putea fi oricare dintre 
zecile de mii ce-si înșiră 
mormintele, ca niște jaloa
ne cutremurătoare, pe dru
mul de luptă al armatei 
române. Si putea fi oricare 
dintre cei ce au trăit vic- 

’ toria.
★

...Ostașii aceștia nu s-au 
visat întruchipați in mo
numente. Au înăltat stea
guri pe monumente, stea
gurile tricolore cu care 
s-au Insotit in campanie, 
și aduceau, pretutindeni 
unde li purtau pașii, sfinta 
libertate. Au făurit monu
mente ale faptei de curaj, 
de abnegație, de conștiință 
patriotică ce s-au alăturat 
șirului nesflrșit de monu
mente ridicate de virtuțile 
înaintașilor. Dacă au visat

bitei. ca uimirea si bucuria 
copiilor, ca pacea dimine

ceva fierbinte, la fel de
fierbinte ca sărutul pe
frunte, de bun venit al
mamei, ca Îmbrățișarea iu-

ților și Inserărilor, a fost 
înnoirea rinduleiilor tării, 
despre care ajungeau vești 
pină in linia intii. Si cind 
s-au Întors la casele lor și 
la muncile lor, s-au incrîn- 
cenat pentru ele Ia fel ca 
pe front. Aveau acum o 
nouă demnitate și o nouă 
intelegere. noua demnitate 
și noua înțelegere a tutu
ror celor ce urmau Partidul 
Comunist Român. O dată, 
pe moșia unuia cu nume 
de mare rezonantă aristo
cratică — încă nu se in- 
făptuisc reforma agrară — 
s-a consumat următorul

dialog dintre acesta și un 
ostaș ce-i fusese dijmaș :

— Și ce misiune aveți 
voi, acum 7

— Avem, și Încă una 
foarte mare. Să ne batem 
cu reacțiunea. să sprijinim 
democrația.

— Ar fi mai bine dacă 
nu v-ati mai băga nasul în 
politică. Are cine să se 
ocupe de ea.

— Sîntem sătul de acela
Colonel
Gh. BEJANCU

(Continuare In pag. a IV-a)

Un articol cu prilejul „Săptămînii economiei de ministrul finanțelor,

Intrăm din nou în perioada celor șapte zile consacrate, printr-o fru
moasă tradiție românească, drept SÂPTAMlNA A ECONOMIEI, care 
se încheie la 31 octombrie, cind se sărbătorește ZIUA ECONOMIEI pe 
plan mondial, economisirea fiind o acțiune rațională, proprie omului, 
exprimind capacitatea acestuia de a face o selecție în satisfacerea ne
cesităților și dorințelor sale imediate, in scopul de a stringe resurse 
pentru obiective viitoare de interes major, pentru sine și pentru ai săi, 
a căror realizare îi va aduce o satisfacție mult mai mare.

Sensul înălțător al ideii de econo
misire a fost insă umbrit in Româ
nia antebelică de tendința mic-bur- 
gheză de inavuțire, de creare de ca
pitaluri generatoare de relații capi
taliste, precum și de necesitatea 
pentru oamenii muncii de a stringe 
„bani albi pentru zile negre", respec
tiv de a dispune de anumite resurse 
în caz de șomaj, boală, sau pen
tru bătrinețe. Astăzi. în societa
tea noastră socialistă, vechiul dicton 
nu mai are sens, intrucit există sis
temul de asigurări sociale, care ga
rantează oamenilor muncii dreptul la 
indemnizații in caz de boală, pensii 
pentru bătrinețe sau incapacitate de 
muncă și pensii de urmași, asistență 
medicală gratuită, ajutoarele de stal 
pentru copil etc. Numai in anul 
1973, de exemplu, este prevăzut să se 
cheltuiască pentru acțiuni social- 
culturale de care beneficiază în
treaga populație 45,3 miliarde lei, 
din care 15,7 miliarde pentru asigu
rările sociale, 11,3 miliarde pentru 
invățămlnt și 8,5 miliarde pentru să
nătate. Dacă in 1950 reveneau anual 
pe o familie circa 1 000 lei cheltuieli 
social-culturale, in anul in curs re
vin peste 7 000 lei.

Care este, așadar, sensul actual, 
sensul socialist, al acțiunii de eco
nomisire ? Care sint factorii ce sti
mulează pe oamenii muncii din tara 
noastră să facă economii ? în primul 
rind, este vorba de dorința legitimă 
a fiecărui om al muncii de a trăi 
din ce in ce mai bine, Îmbinată cu 
posibilitatea pe care o are de a rea
liza economii, pe baza veniturilor 
obținute din muncă. In al. doilea 
rind. este vorba de utilitatea efec
tuării de economii și. in sfîrșit, de 
tentația de a economisi fi fructifica

economiile într-un cadru social or
ganizat, printr-o instituție de stat 
specializată.

Tendința individuală spre mai 
bine, tu respectarea principiilor 
eticii și echității socialiste care gu
vernează viața noastră socială, pre
cum și posibilitatea mereu sporită 
de a o satisface nu sint de fapt —

atunci cind extindem aceasta la ni
velul întregii societăți — decit ex
presii ale cerinței legice de creș
tere a bunăstării întregului po
por — țelul suprem al politi
cii partidului și statului nostru. 
„Preocuparea fundamentală a parti
dului — arăta tovarășul Nicolae 
Ceaușescu in Raportul la Conferința 
Națională a P.C.R. din 1972 — țe
lul suprem al politicii sale, rațiunea 
însăși a construcției orinduirii socia
liste și sensul a tot ceea ce înfăp
tuim este creșterea bunăstării ma
teriale și spirituale a maselor, satis
facerea cit mai deplină a nevoilor 
întregului popor, asigurarea condiții-

(Continuare in pag. a Il-a)

în industria Capitalei

Importante cantități 
de produse peste plan

Urmărind cu con
secvență realizarea 
angajamentelor asu
mate in întrecerea 
pentru îndeplinirea 
sarcinilor planului 
cincinal înainte de 
termen, unitățile in
dustriale bucureștene 
obțin importante suc
cese. Ele au fost ma
terializate pină in 
prezent în cantități 
însemnate de produse 
livrate suplimentar e- 
conomlei naționale, 
printre care : 1375
tone de laminate fi

nite, 4 055 tone de 
țevi din oțel, motoare 
cu ardere internă in- 
sumind 38109 C.P.,
transformatoare și 
autotransformatoare de 
putere totalizind 
59 435 kVA, aparate e- 
lectrice de măsură și 
control, mijloace de 
automatizare și alte 
tehnici de calcul în 
valoare de aproape 62 
milioane lei, medica
mente insumind o 
valoare de aproape 40 
milioane lei, 7 049 ra
dioreceptoare. 652 te

levizoare, 24 570 bu
căți de diferite anve
lope din cauciuc, 279 
tone de fructe conser
vate prin sterilizare, 
114 000 perechi de în
călțăminte, 403 000 mp 
țesături din bumbac șl 
altoie. Concomitent, 
s-au Înregistrat suc
cese In creșterea pro
ductivității muncii și 
reducerea prețului de 
cost prin aplicarea 
unor tehnologii Îna
intate de lucru.

(Agerprea)

1
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DIVERS
Castrul de la
Pietroasele

Comuna Pietroasele (Buzău) 
a rezervat, In aerst an, o deo
sebită descoperire arheologică. 
In u’oa săpăturilor efectuate 
aici de către un colectiv de 
cercetători de la Institutul de 
arheologie din București. In co
laborare cu Muzeul de istorie 
din Buzău, ou fost scoase la 
iveală resturile unui castra din 
piatră legată cu mortar. Ridi
cată după tehnica romană, in 
secolul al IV-lea e.n.. construc
ția prezintă o importanță deo
sebită, fiind primul castra din 
acest secol descoperit pind ~ 
cum pe teritoriul Munteniei.

a-

Taximetre
clandestine

Control pe șoselele județului 
Brăila.

— încotro 7
— Am niște pește și merg la 

Focșani să-l schimb pe vin — 
răspunde Gicu Voicu, inginer 
principal la Termocentrala 
Brăila. La Întoarcere — adaugă 
ol pentru lucrătorul de miliție 
— aș putea să vă aduc și dv. o 
damigeană. Legitimarea celor 
patru pasageri aflați cu el in 
mașină a dovedit insă că G. V. 
făcea cărăușie clandestină de 
persoane. Și nu era singurul. 
Ionel Oprișan, profesor la Gru
pul școlar de chimie, și Vasile 
Bucur, mecanic auto la Schela 
de extracție foraj Brăila, ple
caseră și ei cu mașinile in 
curse similare. Tot cu același 
prilej s-a constatat că microbu
zul 31—BR—223 (șofer Costică 
Grigore), autosalvarea 31—BR— 
1273 de la Spitalul din Viziru 
(șofer Tudorel Bertescu), auto
buzul 31—BR—197, autocamio
nul 21—BR—1852. autocisterna 
31—BR—751 și altele fuseseră 
translormaie in... taximetre de 
ocazie. înregistrați în atare i- 
postază, conducătorii auto Res
pectivi au fost taxați imediat 
ca atare. După tarifele legii.

Borsec
de

deUn colectiv de specialiști 
la Întreprinderea de industrie 
locală a județului Neamț caută 
de mai multă vreme renumi
tele ape minerale din Borsec... 
la distanțe apreciabile de a- 
ceastâ stațiune. Și cine caută 
găsește. După un șir de cerce
tări prin foraje de adincime, ei 
au descoperit in zona satului 
Toșorog. din apropierea Bica- 
zului, resurse de ape minerale 
care rivalizează cu Borsecul. 
Primele evaluări arată că de 
aici s-ar putea valorifica 30 
miliarde litri de apă minerală 
pe an.

în aqua forte
Alexandru, Panait șl Birca 

Stancu, toți din comuna Gătaia 
(Timiș), umblau prin diferite 
localități din țară pentru a co
lecta pene. în unele ocazii se 
prezentau însă și drept nein- 
trecuți restauratori de icoane, 
deși in realitate nu știau nici 
să țină șevaletul in mină. Nu 
demult, au trecut prin orașul 
Baia de Aramă și s-au oprit in 
satul Pistrița. unde se află o 
veche biserică. Au cercetat, ca 
niște specialiști in materie, i- 
coanele cele mai vechi și s-au 
oferit să le „restaureze". In 
toiul nopții au împachetat însă 
10 dintre ele și... pe-aici ți-e 
drumul ! Dar, in gara Piatra 
Ol», miliția i-a ajuns din urmă, 
obligindu-i să facă de această 
' ' cale întoarsă. In prezent, 

li se întocmesc 
______ e* de rigoare, 

aqua forte.
în

Unde ești,
I Aladin?
I
I
I ...
I aproape 

,.o pană 
din func

I
I

I
I
I
Ivasna au 

numeroși 
de bogăți 
kr ~-----
K

1 df

I
I

sa-De citva timp, locuitorii 
telor Vuliureni, Onccști ți Dea
lul Morii (Bacău) caută cu in
sistență prin magazine lămpi 
cu petrol. Cică vor neapărat să 
lumineze cu ele... lămpile elec
trice pe care Ie au in case. 
Pentru că întreprinderea de 
rețele electrice le „furnizează"

■ in fiecare seară die 
„„ t__ J de curent", care scoate
din funcțiune nu numai apara
tele casnice, ci și instalațiile 
unităților agricole din zonă. In 
vremea asta, cei de la I.R.E. 
așteaptă nevăzuți in umbră. 
Unde-o fi Aladin 7 Sâ-i scoată 
fiuțin la lumină și... să-i pună 
n priză !

17 trofee
în pădurile aparținind Inspec

toratului silvic al județului Co- 
vasna au poposit In acest an și 

4 vînâlori străini, atrași 
iția cinegetică a munți

lor Carpați. Si, din cite se 
>are, n-au avut ce regreta. 

Jentru că, in urma partidelor 
de vinătoare organizate pină 
acum, ei au recoltat 17 trofee 
de cerb, In valoare de peste 
600 000 lei. Unele dintre acestea. 
Întrunind un punctaj foarte ri
dicat vor fi prezente la multe 
expoziții cinegetice Internațio
nale.

Rubrică redoctotă de
Dumitru TIRCOB
Gbeorqbe DAVID
|i corespondent» „Scînfeîi1

După cum «-a anunțat, ședința Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R., din 23 octombrie *.c„ a discutat șl apro
bat programul cu privire la aprovizionarea populației cu 
bunuri alimentare și industriale in perioada de toamnă- 
iarnă 1973—1974. Din datele pr care ni le-a pus fa dispo
ziție Ministerul Comerțului Interior am selectat pentru 
cititorii „Scinteil" citeva din principalele prevederi ale 
acestui program.

Ca urmare h eforturilor 
depuse de întreprinderile 
producătoare de bunuri de 
larg consum, de unitățile 
agricole. de organizați
ile comerciale de pe În
treg cuprinsul tării, in a- 
cest an. magazinele de des
facere de ia ora«;e si sate 
au pus la dispoziția popu
lației insemnato cantităti 
de produse — cu mult pes
te nivelul anului trecut —. 
aprovizionarea desfășu- 
rindu-se in condiții cores
punzătoare Aproape la toa
te grupele de mărfuri. Ast
fel. numai in perioada 1 
septembrie — 15 octombrie 
a.c. s-au desfăcut prin u- 
nitătile comerțului de stat 
si cooperatist peste 125 000 
tone legume, cu aproape 25 
la sută mai mult decît In 
perioada corespunzătoa
re din 1972. In intervalul 
1—20 octombrie a fost li
vrat la fondul Dietei. în 
plus față de aceeași peri
oadă din 1972. cu 4.4 la sută 
mai multă pline, cu 9.3 la 
sută mal mult ulei, cu 8.7 
la sută mal mult lapte de 
consum, cu aproape 30 la 
sută mai mult pește, cu 
11.8 la sută mai multe con
serve de legume, precum 
și cantități mai mari de 
carne și preparate de car
ne. zahăr, grăsime, orez, 
paste făinoase, brinzeturi 
etc. Cantități suficiente de 
produse au desfăcut și ma
gazinele din sectorul neali
mentar : confecții. încălță
minte. produse metalo-chi- 
mice etc. Toate aceste rea
lizări dovedesc preocupa
rea constantă a partidului 
și statului nostru pentru 
aprovizionarea corespun
zătoare a populației, pen
tru a satisface nevoile 
sale de consum.

In scopul de a se asigu
ra în continuare o tot mai 
bună aprovizionare a popu
lației cu mărfuri specifice 
sezonului de toamnă-iarnă. 
la nivelul Ministerului A- 
griculturii, Industriei Ali
mentare și Apelor, al ce
lorlalte ministere producă
toare, al Ministerului Co
merțului Interior, al orga
nelor de sinteză, s-au des
fășurat in ultima perioadă 
analize privind posibilită-

r

țile de acoperire a cerințe
lor de mărfuri pentru fon
dul pieței, Iar o re
centă plenară a Consi
liului pentru coordonarea 
sl îndrumarea activității de 
aprovizionare si prestări de

tic încheiată. Iar Ia cartofi 
s-a livrat de la depozitelor 
circa 70 la sută din preve
derile de plAn. Acțiunea de 
Insllozare a cartofilor, a 
rădăcinoaselor, a fructelor 
șl n verset cate In curs de 
desfășurare, exlstind toate 
condițiile ca prevederile dc 
plan să fie realizate Inte
gral. Cit privește Capitala 
— datorită preocupării deo
sebite a organelor de partid 
municipale și de sector, a 
unităților productive și de 
desfacere din sectorul do

plus de peste 16 la iută) 
etc.

în ce privește produsele 
Industriale de sezon, pro
gramul de măsuri prevede 
creșteri la toate categorii
le. Astfel, pentru semes
trul II a.c,. s-au contractat. 
In plus fată de anul tre
cut. cu 8 la sută mai mul
te paltoane, cu 18.7 la sută 
mai multe rochii sl capon- 
tc din diftină. cu 11.4 la 
sută mat multe mănuși din 
lină, cu 11.9 la sută mai 
multă încălțăminte din

MĂSURI 
pentru aprovizionarea 
populației în perioada 

de toamnă-iarnă
servicii către populație a 
dezbătut si adoptat un pro
iect de program care a fă
cut obiectul dezbaterilor in 
ședința Comitetului Exe
cutiv al C.C. al P.C.R, din 
ziua de 23 octombrie a.c. 
Acest program prevede ca 
si în perioada de toamnă- 
iarnă 1973—1974 să se asi
gure cantităti sporite de 
mărfuri. Ia toate catego
riile. atît în sectorul ali
mentar. cit si în cel neali- 
mentar. Astfel. în vederea 
asigurării bazei materiale 
necesare realizării în bune 
condiții și în mod ritmic 
a aprovizionării populației, 
vor fi insilozate în acest 
an — fată de 1972 —- un 
plus de circa 20 la sută la 
cartofi, de 16 la sută la le
gume, cantități suplimenta
re de fasole uscată și fruc
te. De altfel, pină la aceas
tă dată, acțiunea de însi- 
lozare a cepei a fost prac

legume si fructe — oină la 
20 octombrie s-a însilozat 
întreaga cantitate de ceapă 
și cartofi prevăzută In plan, 
cu mult peste nivelul reali
zărilor din 1972.

In programul de măsuri 
aprobat de Comitetul Exe
cutiv al C.C. al P.C.R. s-a 
stabilit ca. in perioada de 
toamnă-iarnă 1973 — 1974. 
magazinele să fie aprovi
zionate cu cantităti sporite 
de făină (se vor desface 
în trimestrul IV a.c. si tri
mestrul I 1974 cu aproape 
4 la sută mai mult decît 
în precedentul sezon de 
toamnă-iarnă). orez (un 
plus de 15 la sută), carne 
si preparate de carne (un 
plus de peste 5 la sută), 
pește și conserve do pește 
(un plus de peste 33 la 
sută), zahăr (un plus de 
peste 5 la sută), conserve 
de legume și fructe (un

cauciuc pentru iarnă. cu 
19.5 la sută mai multe 
ghete si cizmulite pentru 
copii etc. Pînă la 15 noiem
brie este prevăzut să se 
încheie aprovizionarea
populației cu combustibili 
lichizi, depozitele fiind in 
plină acțiune de constitui
re a stocurilor necesare a- 
provizlonării si pe durata 
iernii.

Desigur, contractarea si 
Insilozarea unor cantităti 
sporite dc produse vor 
crea baza materială nece
sară bunei aprovizionări a 
populației, dar va fi nece

sar — așa cum se subli
niază in comunicatul șe
dinței Comitetului Execu
tiv al C.C. al P.C.R. — ca 
„Ministerul Comerțului In
terior. ininlsterolo econo
mice. comitetele executive 
nlo consiliilor populare ju
dețene st al municipiului 
București Ră ia in conti
nuare măsuri pentru o 
bună gospodărire a produ
selor necesare aprovizionă
rii cetățenilor si o rațio
nală distribuire a acestora'\ 
astfel incit mărfurllo să a- 
iungA la timp in magazine, 
în funcție dc cerințele de 
consum. In legătură cu q- 
cest aspect. do la M.C.T, 
am fost informați — In 
cursul zilei de ieri — că 
s-au șt luat măsuri dc 
adaptare a programelor 
de lucru ale depozitelor de 
mărfuri la cerințele de a- 
provlzionare. urmind ca si 
orarul magazinelor să fie 
corelat cu perioadele de 
intensă solicitare ale cum
părătorilor. Este in plină 
desfășurare acțiunea de 
constituire a stocurilor de 
mărfuri în localitățile in 
care accesul pe timpul ier
nii se face mai dificil.

O atentie deosebită va 
trebui acordată calității 
produselor destinate fon
dului pieței, pentru ca — 
asa cum a indicat secreta
rul general al partidului 
cu ocazia unor vizite de 
lucru — în magazine să 
nu ajungă mărfuri neco- 
respunzâtoare. cu defecte, 
care să nu întrunească toa
te condițiile unei bune u- 
tilizări. In acest scop, 
M.C.I. a stabilit deja să 
formeze — împreună cu 
ministerele producătoare si 
cu inspectoratele de con
trol al calității — brigăzi 
mixte de specialiști care 
să se deplaseze in fabrici 
pentru a urmări respecta
rea condițiilor de igienă si 
de calitate la produsele ce 
vor fi livrate magazinelor. 
Acolo unde se vor consta
ta deficiențe, ele vor fi pe 
larg dezbătute cu masa 
largă a salariatilor. luln- 
du-se atitudine hotărîtă 
fată de orice neglijentă.

îndeplinirea tuturor sarcinilor stabilite de Comitetul 
Executiv al C.C. al P.C.R. — o nouă dovadă concretă a 
grijii pe care conducerea de partid o poartă tuturor oa
menilor muncii, îmbunătățirii continue a condițiilor lor 
de viață — va asigura ca aprovizionarea populației în 
perioada de toamnă-iarnă 1973—1974 să se desfășoare In 
condiții corespunzătoare, cerințele de consum ale cum
părătorilor puțind fi astfel satisfăcute la un nivel su
perior.

Mihai IONESCU

IftSfiTl DULCEAȚA SFECLEI PE RAMPELE
IALOMIȚA

Raidul nostru privind recoltarea și transportul sfeclei de zahăr

Potrivit celor stabilite la o re
centă instruire a activului de par
tid din comune. în prima de
cadă a lunii noiembrie urmează să 
se incheie recoltatul sfeclei de za
hăr de pe întreaga suprafață cul
tivară in județul Ialomița. In acest 
scop au fost luate măsuri de in
tensificare a transportului la baze. 
Cum era de așteptat, creșterea rit
mului la recoltat, precum și volu
mul mare de produse care pleacă 
zilnic din cimp trebuiau să fie co
relate cu o organizare corespunză
toare a punctelor de preluare. Or, 
după cum rezultă din raidul între
prins prin citeva baze, in loc să 
scadă, grămezile de sfeclă s-au mu
tat, pur și simplu, din cimp în 
gări.

Dacă pe rampa gării Căzănești se 
aflau 70—80 tone de sfeclă, adică 
atit cit se încarcă zilnic în vagoa
ne cu cele două benzi transpor
toare, baza de recepție din gara 
Lehliu era asaltată de camioane 
și căruțe. Muntele de sfeclă 
(peste 4 000 de tone) crește vă- 
zind cu ochii. Stelian Ganea, șe
ful sectorului cultura sfeclei de 
zahăr de la Lehliu, acuză lipsa va
goanelor. încercăm să lămurim lu
crurile la gară. „în ultimele 3 zile, 
ne informează șeful stației. Matei 
Bucur, s-au încărcat zilnic 500 de 
tone față de 350 de tone cit pre
vede planul de transport și 1 000 de 
tone cite sosesc din cimp. Din 
cauză că in august și septembrie 
s-a recoltat puțin, planul de trans
port n-a fost realizat cu 3 534 
tone, cantitate pe care trebuie să 
o Încărcăm acum". în aceste con
diții, singura soluție care ar pu
tea asigura păstrarea sfeclei este 
amenajarea unor silozuri in gări. 
Dar pină în momentul de față nu 
s-a întreprins nimic în această di-

V ________

recție, pentru că de la un capăt la 
altul rampa gării din Lehliu, exact 
pe locul unde urma să fie ampla
sat silozul, este ocupată de tuburi 
și grinzi din beton, cărămizi arun
cate. utilaje apartinind T.C.I.F., 
care refuză să elibereze terenul. 
La numai cițiva kilometri, gara 
Dilga oferă aceeași imagine a a- 
bundenței prost gospodărite. Și aici 
e invocată lipsa vagoanelor. „Pu
tem să punem la dispoziție ime
diat Încă 10 vagoane, asigură șeful 
stației, Alexandru Ștefan. Dar nu 
se pot încărca pentru că utilajul e 
defect de citeva zile și nu se ocupă 
nimeni să-1 repare".

Situația care s-a creat la aceste 
baze reclamă intervenția grabnică 
a organelor de specialitate, care 
trebuie să acționeze cu toată ho- 
tărirea. ca în cel mai scurt timp 
întreaga producție de sfeclă să a- 
jungă la fabrici.

însilozare — aproape goală — doar 
100 tone, cind de fapt ar fi trebuit 
să aibă circa 1 000 tone. Aici s-au 
plătit C.F.R.-ului importante pe
nalizări pentru refuz de vagoane, 
deoarece unitățile agricole nu res
pectă graficele de livrări. Coope
rativa agricolă Scorțaru Vechi s-a 
obligat să aducă zilnic 150 tone dar 
nu a livrat nimic, iar cea din Ca- 
zasu a transportat, in 11 zile, doar 
310 tone. O situație nu mai puțin 
nemulțumitoare se află la baza din 
Ianca, unde, numai trei cooperative 
agricole — Plopa, Berlescu și Opri- 
senesti — sînt în urmă, fată de 
grafic, cu 5 000 tone sfeclă.

Sint și unele condiții obiective 
care îngreunează desfășurarea op
timă a recoltatului sfeclei de za
hăr, derivate din starea terenului 
extrem de uscat. Dar cind iți pro
pui să învingi greutățile nu se 
poate să nu reușești. Cooperatorii

din raza consiliului intercoopera- 
tist Viziru — de pildă — au luat 
măsura de a uda prin irigații cul
tura de sfeclă pentru a inmuia 
pămintul și a ușura scosul rădă
cinilor. Este deci necesar ca. in cel 
mai scurt timp, să se acționeze 
energic, peste tot, la recoltatul și 
transportatul sfeclei de zahăr.

Valeriu STO1U

In gări, ca si în cele 10 baze de 
depozitare din județul Bacău se 
află înmagazinată, la ora actuală, 
o cantitate de circa 10 000 de va
goane sfeclă de zahăr. Alte circa 
1 200 de vagoane de sfeclă stau re
coltate pe cîmp. Bunii gospodari au 
avut grijă să depoziteze sfecla în

Lucian C1UBOTARU

BRĂILA
Din cele 4 500 hectare cultivate 

cu sfeclă de zahăr în cooperativele 
agricole din județul Brăila, pină la 
22 octombrie au fost recoltate doar 
1 924 ha. Ritmul de lucru este încă 
foarte lent. De exemplu, în perioa
da 15—22 octombrie au fost recol
tate doar 458 ha. Desigur, sint uni
tăți in care această lucrare s-a 
desfășurat conform graficelor. Un 
exemplu pozitiv îl oferă coopera
tiva agricolă Perișoru, care a ter
minat recoltatul sfeclei de zahăr 
de pe cele 70 ha, fiind pe cale să 
incheie și transportul la bază. Bune 
rezultate au șl cooperativele agri
cole Tudor Vladimirescu. Batogu, 
Bărăganu etc. Dar In multe locuri 
lucrările intirzie.

Baza de recepțîonare a sfeclei 
de zahăr Traianu. Platforma de

Utilaje de mare randament folosite la recoltarea sfeclei de zahăr 
la I.A.S. Dragalina, județul Ialomița
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(Urmare din pag. I)
lor pentru manifestarea plenară a 
personalității umane".

Această preocupare neabătută a 
partidului și statului nostru se con
cretizează in creșterea continuă a ve
niturilor nominale și reale ale tutu
ror oamenilor muncii de la orașe șl 
sate, pe fundamentul unei dezvoltări 
economice rapide șl echilibrate. Pe 
ansamblul populației, veniturile reale 
vor crește in acest an cu 16 miliarde 
lei față de cele din 1972, care, la rindul 
lor. au fost cu peste 20 la sută mai mari 
decît in 1970. Dacă ne referim Ia pe
rioada ultimilor douăzeci și cinci de 
ani, trebuie să arătăm că salariul 
mediu lunar a crescut de la 300 lei 
in 1948 pină la 1 500 lei in prezent, 
in anul 1973 incheindu-se prima 
etapă de majorare a salariilor din 
acest cincinal. Sporuri importante au 
avut loc și in ceea ce privește ve
niturile țărănimii ; astfel, in medie, 
pe o persoană, venitul real al țără
nimii va crește in 1973 cu 9,7 la sută 
față de anul precedent.

Utilitatea realizării de economii 
rezidă in faptul că statul nostru asi
gură, prin plan, un volum important 
și in continuă creștere de mărfuri de 
valoare mal mare și de folosință În
delungată. Este prevăzut 6ă realizăm 
in cursul acestui an 395 mii te
levizoare, 305 mii frigidere, mobilă 
in valoare de 7,6 miliarde lei, peste 
47 roii autoturisme. La aceasta se 
adaugă un element foarte impor
tant : construcția de locuințe pro
prietate personală cu sprijinul statu

lui — în anul 1973 un număr de 50 
mii apartamente — precum și posi
bilitatea creată pentru locatarii imo
bilelor proprietate de stat de a cum
păra, avantajos, apartamentul pe care 
il locuiesc. Este evident că. in aceste 
condiții, apare pregnant utilitatea de 
a fsce economii.

Tentația de a economisi prin In
termediul unei instituții specializate
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tuție de prestigiu cu o vechime de 
peste o sută de ani, a cărei activi
tate de servire a populației se îm
bunătățește continuu, sint bine cunos
cute : este asigurată Integritatea 
economiilor, care sint ferite de furt, 
incendiu etc. șl au garanția statului; 
la depuneri se acordă dobînzl și im
portante cîștlguri scutite de impozit;

• FAPTE
• OPINII
• PROPUNERI

• Eficiența economică * »i rMion.iMriiw
aplicate de la începutul anului și pină In prezent la întreprinderea de 
utilaj petrolier lirgoviște se evaluează la circa 8 000 000 let (Mișu 
Avanu, tehnician).

• Pentru o mal bună servire • «•*»«“<*. m“«allnul 
alimentar cu autoservire din centrul orașului Turda ar trebui să fie 
deschis in zilele de duminică pină la ora 12 *— și nu pină la 0, cum 
funcționează in prezent. (Victor Saltzman, pensionar, Turda).

• Mișcarea 4 000° este denumirea inițiativei sub care 
se desfășoară Întrecerea pentru obținerea a 4 000 litri de lapte pe an 
de la fiecare vacă furajată la ferma zootehnică a C.A.P.-Bucecea. Re
zultatele obținute In primele 9 luni ale anului (peste 3 000 litri de 
lapte de la fiecare vacă furajată) constituie o garanție că angajamen
tele asumate in întrecere vor fi depășite. (VasIIc Gherasim, secretar 
al Comitetului comunal de partid Bucecea, județul Botoșani).

• Telefonul buclucaș. dispensarul uman din .aiul 
Retevoieștl, comuna Pletroșani, județul Argeș, de mat bine de un an 
telefonul este defect. Sesizările adresate de medic consiliului popular 
comunal șl direcției județene de poștă și. telecomunicații au rămas 
fără rezultat. întrucit pentru rezolvarea unor urgențe telefonul este ab
solut necesar, se așteaptă o intervenție mai promptă pentru punerea 
sa in funcțiune. (Ion Onicel, Pitești).

0 PlanUl anual * fost indePlinit înainte de termen de 
colectivul Stațiunii pentru mecanizarea agriculturii Măgurele, județul 
Prahova. Pentru creșterea rentabilității, aței au fost introduse In fa
bricație de serie unele produse și piese. De pildă, fără să se facă vreo 
investiție s-a asigurat producția silentblocurilor de Ia combina C 12 
și a altor repere de piese pentru mașinile agricole. (Ghcorghc Mareș, 
secretarul organizației de bază, și Mihail Zangor, director. S.M.A.- 
Măgurele, județul Prahova).

0 Obstacole. Antd acesta 8-a modernizat strada Karl Marx 
din Arad, dar în dreptul celor peste 400 intrări în curțile cetățenilor 
nu s-au plantat borduri oblice. Așa că de fiecare dată, pentru a putea 
intra sau ieși din curte cu mașina sau căruța, trebuie să escaladăm 
bordura pei-pendlculară. înaltă de circa 15 cm. Cum de s-a scăpat din 
vedere acest „amănunt" ? (Iosif Dengler, Arad).

® Colaborare - nu glumă ! Nu dcmu“' clnd tran’- 
portam struguri de masă de la C.L.F. Medgidia, am avut o pană 
de motor la autocamion în orașul Slobozia. Apelind la serviciile auto
bazei nr. 5 din localitate, profilată pe executarea reparațiilor auto, am 
fost refuzat, după o așteptare de o zi. pe motiv că mașina nu aparține 
unei unități din sistemul Ministerului Transporturilor și Telecomuni
cațiilor. Fiind vorba de un bun obștesc și, mai ales, de marfă perisa
bilă, lipsa de solicitudine din partea celor de la autobază este deosebit 
de păgubitoare. (Gheorghe Duruș, conducător 'auto, Centrul de legu- 
me-fructe Șomcuța Mare, județul Maramureș).

i INVITAȚIE 
LA EXCURSIILE
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condiții optime pentru a nu se al
tera. La baza din gara Bacău, si
lozurile sînt construite cu grijă, pe 
terenuri bine curățate, dezinfectate. 
Pînă la 22 octombrie s-au expediat 
mai mult de 12 000 vagoane de 
sfeclă. Și la bazele din comunele 
Nlcolae Bălcescu, Podu-Turcului, 
Răcăciuni sfecla este însilozată cu 
grijă șl protejată de intemperii cu 
rogojini și coceni.

Din păcate nu peste tot se pro
cedează la fel. Se pare că la cele 
mai multe baze de depozitare se 
crede că sfecla, o dată însilozată, 
înseamnă zahăr curat și că nu mai 
poate fi pierdută. Lucru complet 
neadevârat. La baza de depozitare 
Fillpeștl, un siloz întreg de sfeclă 
dă semne de „aprindere". Depozi
tată încă la începutul lunii septem
brie in condiții necorespunzătoare, 
cind rădăcinile nu erau ajunse la 
maturitate, sfecla nu mai poate fi 
folosită decît partial. La Itesti. un 
alt depozit pentru fabrica din Ro
man. situația este și mai alarman
tă. Aici silozurile sînt făcute la 
intimplare, pe teren nepregătit. Nu 
s-au luat măsuri pentru stivuirea 
sfeclei, pentru stropirea ei cu var, 
nici pentru protejarea ei împotri
va intemperiilor. Peste tot sfeclă 
Împrăștiată. Ca atare, o cantitate de 
circa 2 500 tone s-a deshidratat, 
iar o parte a putrezit demult. De 
asemenea, la depozitul din comuna 
Traian, sfecla din primul siloz este 
alterată in proporție de 20—30 la 
sută. Șeful depozitului, Gheorghe 
Caziuc. ne spunea, parcă nu el ar 
fi fost cel răspunzător, că dimineața 
ies aburii din siloz, semn că sfecla 
putrezește. Nimeni însă nu face ni
mic pentru ca aceasta să fie sal
vată. Este o situație care trebuie 
să dea de gîndit celor răspunzători. 
Pentru că nimănui nu-i este Îngă
duit să arunce la gunoi o recoltă 
realizată și adunată cu atita trudă 
de pe "cîmp.

Gh. BALTA
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la sate. Deosebit de îmbucurător este 
faptul că acțiunea de economisire 
cuprinde tot mai mult tineret. în 
prezent, un număr de 700 mii elevi 
au librete de economii, iar alte sute 
de mii de elevi economisesc pe foi 
cu timbre de economii și pe cecuri 
de economii școlare.

Vorbind de activitatea Casei de 
Economii șl Consemnațiuni, nu pu
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nală, la care dobînda este de 3 la 
sută.

Acestea sint realizările. Ce per
spectivă ne oferă viitorul pentru dez
voltarea acțiunii de economisire 7 
Fără Îndoială că această perspectivă 
este subordonată acelorași factori 
despre care am mai vorbit. Dorința, 
tendința spre mai bine se vor men
ține mereu, fiind de esență profund

„Bani albi“ pentru zile... tot mai luminoase
Izvorăște din stabilitatea leului ro
mânesc și din avantajele pe care le 
oferă economisirea in cadru organi
zat. Dacă In țările capitaliste econo
misirea este frinată de rata ridicată 
a inflației, la noi In țară nu există 
o asemenea piedică, întrucit meca
nismul de conducere planificată a 
economiei naționale asigură echili
brul dintre cerere și ofertă, Iar pre
țurile sînt controlate de stat, astfel 
Incit sint eliminate cauzele genera
toare de inflație. Dovada o consti
tuie faptul că Indicele de prețuri de 
vinzare cu amănuntul in comerțul 
socialist a rămas in 1972 practic ne- 
modiflcat față de 1971.

Avantajele economisirii prin Casa 
de Economii gi Consemnațiunl, insti-

este garantat secretul operațiunilor 
etc.

Interesul din ce în ce mai mare 
al populației de a apela la servi
ciile Casei de Economii și Consem- 
națiunl este atestat prin graiul 
convingător al datelor contabile și 
statistice. Astfel, indicatorul cel mai 
sintetic al activității de economisire, 
soldul general al economiilor la 
C.E.C., a crescut cu 11,2 la sută la 
1 octombrie față de 1 ianuarie 1973. 
Numărul libretelor de economii de
ținute de populație la 1 octombrie al 
anului in curs s-a ridicat la peste 
9,1 milioane, fiind cu aproape 690 
mii mai mare decît la începutul anu
lui, din care cu peste 140 mii librete 
mal multe deținute de populația de

tem trece cu vederea o latură deo
sebit de importantă a acestei acti
vități, anume creditarea populației, 
din resursele constituite tot de la 
populație sub forma economiilor. 
Astfel, in anul 1972, C.E.C. a acor
dat credite pentru construcția de 
locuințe proprietate personală unui 
număț- de peste 67 mii de cetă
țeni, pentru anul 1973 fiind pre
văzute credite de 3 miliarde lei. Este 
de menționat că, incepînd din anul 
In curs, C.E.C. acordăt credite și pen
tru cumpărarea de locuințe proprie
tate personală din fondul locativ de 
stat existent. In vederea organizării 
economisirii cu acest scop, de curind 
s-a introdus libretul pentru cumpă
rarea de locuințe proprietate perso-

umană și constituind de fapt motorul 
psihologic al progresului, Întrucit 
orice cerință, o dată satisfăcută, naș
te In mod necesar o altă cerință de 
nivel superior.

Posibilitatea de a face economii va 
crește In viitor, ca și utilitatea, pe 
măsura sporirii veniturilor popu
lației, dezvoltării continue a produc
ției de bunuri de consum, a turis
mului și a altor servicii. Venitul 
național pe cap de locuitor — expri
mat Jn dolari — sperăm să ajungă 
in 1975 în jur de 1 000 dolari ; in 
1990 el se va ridica la 2 500—3 000 
dolari. Desigur că în aceste condiții 
acțiunea de economisire are largi 
posibilități de dezvoltare, ținînd sea
ma și d« premisele existente pentru

Prin filialele sale din Capita
lă (Calea Victoriei 100 și Bd. 
Republicii 4 și 68), întreprinde
rea de turism, hoteluri și res
taurante București primește 
înscrieri pentru excursii pe 
itinerare atractive, cu petrecerea 
Revelionului '74 in hoteluri ele
gante și vile cochete din cele 
mai frumoase zone turistice șl 
stațiuni balneoclimaterice.

Unul din traseele care se 
bucură de o mare afluență de 
turiști este, fără îndoială, fru
moasa vale a Prahovei. Ținînd 
seama de preferințele și dolean
țele amatorilor de drumeții 
montane, întreprinderea de tu
rism, hoteluri și restaurante 
București organizează în stațiu
nea Sinaia excursii de 4 zile cu 
petrecerea revelionului la pen
siunile „Liliana" și „Vulturul", 
precum și la braseria „Palace". 
In afară de varietatea de pre
parate culinare și vinuri din 
podgorii renumite, I.T.H.R. 
București a inclus în program și 
efectuarea unor excursii la ca
banele „Cuibul Dorului" și „Po
iana Stinii", precum și o vizită' 
la muzeul Peleș.

In timpul celor 4 zile de șe
dere in stațiunea Bușteni, in 
afară de organizarea petrecerii 
revelionului la restaurantul 
„Caraiman" și pensiunile „Șoi
mul" și „Plriul Rece", I.T.H.R. 
va lansa invitația unor excursii 
tentante în împrejurimi. La rin- 
dul său, stațiunea Predeal va 
găzdui oaspeții I.T.H.R. Bucu
rești In cochetele și elegantele 
pensiuni „Meteor" și „Predeal", 
programul sejurului de 4 zile 
aici cuprinzînd și excursii la 
Trei Brazi — Poiana Secuilor și 
la Clăbucet-sosire.

asigurarea stabilității și Întărirea pu
terii de cumpărare a leului. La 
aceasta se vor adăuga și măsurile 
ce se vor lua pentru o și mai bună 
servire a populației prin Casa de 
Economii și Consemnațiuni. Intre 
acestea, menționăm apropierea C.E.C. 
în măsură tot mai mare de populația 
pe care o servește, prin extinde
rea activității mandatarilor C.E.C. In 
întreprinderi, instituții, unități din 
agricultură, noi cartiere ale orașelor 
șl în comune.

La toți factorii la care ne-am re
ferit, care țin de domeniul material 
al problemei, se adaugă încă unul de 
ordin pur subiectiv — educația ce
tățenească de a economisi, de a avea 
un comportament de bun gospodar, 
nu numai în ce privește avutul ob
ștesc, ci șl în ceea ce privește ve
niturile personale. Poate tocmai In 
această direcție va trebui să facem 
eforturi in viitor.

Să întărim deci, în acest sens, ac
tivitatea educativă la toate nivelurile 
de responsabilitate socială, fami
lială și personală. Nu este deloc 
exagerat dacă afirmăm că societatea 
socialistă multilateral dezvoltată ne
cesită atît eforturi pentru economi
sirea muncii sociale, cit șl o rațio
nală folosire a rezultatelor muncii 
individuale, întrucit bunăstarea fie
cărei familii este de fapt o compo
nentă a bunăstării generale, latură 
esențială a societății pe care o fău
rim.
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DIMITRIE CANTEMIR
doilea titlu : Hronicul vechimei a 
romano-moido-viahllor. Două mo
dalități de a sublinia, In același 
timp, unitatea pămtntului și a 
neamului românesc 1

Este meritul nepieritor față de 
cultura românească al celui care, 
fiu de muntoarcă și nepot al glo
riosului Șerban Cantacuzino, sim
boliza, tn chiar plămada ființei 
sale, unitatea etnică proclamată de 
genlalu-i părinte ; este meritul lui 
Antioh Cantemir de a fi ctitorit 
gloria postumă a tatălui său. Dato
rită lui Antioh Cantemir, Occiden
tul la cunoștință do opera cane va 
face din domnul Moldovei un „msre 
european" al secolului luminilor, 
un contemporan și în spirit al lui 
Voltaire, cel care-si va asuma, 
după Academia berlineză, misiunea 
de a scrie cu litere de aur numele 
lui Dimitrie Cantemir pe cerul glo
riilor universale.

Apariția in 1734 a versiunii en
gleze din Istoria imperiului oto
man, dc care o va citi Ime
diat, de la Antioh, perfectul cu
noscător al acestei limbi care era 
Voltaire, marchează, Intr-adevăr, 
debutul gloriei mondiale a lui 
Cantemir. Această carte, tradusă 
curind. după versiunea engleză, și 
tipărită in franceză (1743) și ger
mană (1745), în vreme ce alte două 
traduceri — in rusă și italiană — 
rămineau inedite, va da lui Can
temir aura de istoric pe cit de in
format, pe atit de obiectiv față de 
o realitate nu totdeauna legată de 
amintiri plăcute pentru poporul 
său. Timp de un secol, pînă la 
Hammer, va fi considerat autori
tatea supremă în materie de isto
rie otomană. Era pentru prima oară 
clnd unui cărturar român i se re
cunoștea Intlietatea absolută ln.tr-o 
disciplină științifică !

Antioh Cantemir muri insă tinăr, 
înainte de a vedea tipărită șl cea 
de-a doua operă al cărei manu
scris latin îl adusese cu sine in 
Occident, cind plecase ambasador

atunci complet necunoscută, Istoria 
loroglifică. De această redescope
rire masivă a Operei lui Cantemir 
— una din gloriile vechii Acade
mii Române — este legat numele 
discipolului preferat al iui Hasdeu, 
Grigore Tocilescu, col ce a editat 
și ultimul tom, in 1901, conțin! nd 
Hronicul vechimei a romano-mol- 
do-vlahllor.

în 1900, cu un an înainte de re
tipărirea, după original, a Hronicu
lui, Nicolae Iorsa scrisese In alun 
de a împlini 30 de ani, col mal 
pătrunzător, mai inspirat și mal 
patetic studiu monografic despre 
incontestabilul său model și emul. 
El a rămas neegalat pînă ce un 
alt geniu de factură cantemirea- 
nâ, G. CSUnescu, în Istoria litera
turii române dc la origini pină in 
prezent va revela pe marele scriitor 
ce se îngemăna cu savantul istoric, 
geograf și etnograf.

Oricit de neașteptată ar părea 
constatarea, în afară de aceste două 
studii geniale și mereu actuale, tot 
ceea ce a apărut pină la instaura
rea puterii populare, cu excepția 
studiului lui Teodor Burada des
pre Scrierile muzicale ale lui Di
mitrie Cantemir (1911) și al lui 
George Vilsan, descoperitorul hăr
ții autentice a Moldovei (Ilarta 
Moldovei de Dimitrie Cante
mir, 1926), este departe de 
importanța șl valoarea obiectului.

Abia în ultimele două decenii se 
poate vorbi de adevărata valorifi
care multilaterală, masivă și susți
nută, a moștenirii cantemirene, de 
o redescoperire și în bună măsură 
de o descoperire a măreției perso
nalității șl operei sale. Cît de in
spirată a fost hotărirea partidului 
nostru de a conferi nu unui mo
ment aniversar, ci unui întreg an, 
datoria de a răscoli, relua și spori 
sursele documentare, ca șl aceea 
de a medita mai stăruitor asupra 
destinului, personalității si operei

Dimitrie Cantemir, 
de mult un învățat german îl nu
mea ,.Leibniz al românilor", face 
parte din constelația spiritelor in
vestite cu rarul privilegiu de a fi 
, actuale" in vremea lor și de a-și 
păstra această actualitate pentru 
generațiile următoare, crescînd prin 
secole, in loc să se piardă in de
părtările timpului.

Abia ieșit din adolescență, fiul 
de domn moldovean șl ucenicul 
lui Ieremia Cacavela cel școlit in 
Germania șl Italia, ducea din Mol
dova sa natală pe malul Bosforu
lui cunoașterea celor trei limbi uni
versale de cultură ale evului me
diu — greaca, latina și slavona, 
precum și o apreciabilă învățătură 
dobindită in cuprinsul tradiției 
culturale autohtone, veche de patru 
secole. Contemporanii l-au privit, 
curind, ca pe un adevărat „feno
men". Pentru cercurile, intejeqtuale 
șl politice . din; capitala- celui, mai 
întins imperiu al epocii, ale cărui 
granițe îmbrățișau trei continente 
și * cărui civilizație moștenea 
Orientul afro-asiatic, Elada și Bi
zanțul, Incepînd totodată să se des
chidă Occidentului modem, tinărul 
Cantemir devine repede un fami
liar. Studentul strălucit al „Marii 
Școli", creată și patronată de pa
triarhia din Constantinopol după 
modelul Universității din Padova, 
este cunoscut și stimat de dascălii 
săi.

Descendentul celor ce luptaseră 
la Vaslui și Valea Albă înțelege 
însă din primul moment deosebirea 
ce trebuia să o facă între instru
mentul de opresiune și exploatare 
care era imperiul sultanilor și al 
oligarhiei stăpinitoare, și poporul 
turc, tradițiile lui spirituale, carac
terul său cavaleresc și geniul lui 
creator. In consecință, cel ce se 
perfecționa la Academia grecească 
în latină și elină, deprinzind tot
odată filozofia șl științele moderne 
cite și cum se predau acolo (intre 
care geografia ?i cartografia Ii vor 
fl de nemăsurat folos mai tirziu), 
începe să frecventeze concomitent, 
cu aceeași asiduitate, pe invățații 
otomani. De la ei dobindește cheile 
pătrunderii In feerica lume a 
Orientului persan, arab și turcesc, 
precum și o știință a muzicii orien
tale care-1 va transforma pe „ghiau- 
rul“ fiu al lui Constantin Vodă 
ia clasicul muzicii turcești, Kante- 
miroglu („fiul lui Cantemir").

Dar emulul lui Miron Costin (cel 
ce studiase in Polonia Renașterii și 
barocului, spre a deveni lntiiul 
rapsod al Romei originilor și al 
Italiei vremii sale „leagan al tutu
ror dăscăli dor") și ginerele făgăduit 
ai lui Șerban Cantacuzino, (fratele 
stolnicului cu studii la Padova și 
cu adinei cunoștințe de italiană) se 
orientează cu pași siguri și o cu
riozitate vie spre Occidentul euro
pean către care-1 fac să privească 
evenimentele epocii, prieteniile cu 
ambasadorii apuseni și pasiunea 
lut poliglotă. După greaca veche și 
nouă, latină, slavonă, turcă, arabă 
și persană, Cantemir lși insușeș.e 
la perfecție franceza film bă in care 
va citi și cita pe scriitorii francezi 
despre treburile otomane) și ita
liana. Se inițiase, probabil, și in 
engleză și germană.

Pe lingă limbile și realitățile 
politice occidentale, muzicianul de 
geniu devine un adine cunoscător 
al muzicii occidentale. El lși pune 
probleme teoretice care-I fac pre
cursor al lui Bach și dobindește 
putința de a prezenta Occidentului 
muzica turcească și de a face po
sibilă, pentru aceasta din urmă, 
consemnarea în scris de care bene
ficia, de șecoie. muzica apuseană 
și răsăriteană — bizantină.

Cu o pregătire atit de complexă 
— unică In epocă — și cu un ge
niu de structură davinclanâ. capa
bil Să se realizeze major in mu
zică, desen, literatură, filozofie, 
istoriografie, politică teoretică $i 
practică, geografie și etnografie, 
vădind totodată aptitudini remar
cabile pentru științele naturale si 
cunoștințe apreciabile in domeniile 
botanicii, zoologiei și chiar medi
cinii, Cantemir se profilează, firesc. 
p« fundalul civilizației Întregului

geniu romanesc
și universal

Răsărit european de tradiție bizan- in Anglia și apoi în Franța. Abia 
tină, drept cea mai complexă ș”l*H',;‘1 ,'T<îQ iwai-'
mai puternică personalitate cultu
rală a epocii. Nimeni, in această 
parte a lumii, de la căderea Bizan
țului și pînă In pragul „secolului 
lui Voltaire", nu mai poate înfățișa, 
pentru pantheonul gloriilor univer
sale, un exemplar similar ! Un sin-, 
gur om în veacul său îl va urma 
și—1 va repeta : Lomonosov, carc 
se năștea la Arhanghelsk în 1711.

Iată de ce gloria lui Cantemir 
a fost timpurie și promptă. Ea se 
înfiripă din patrie, unde debutează, 
la 25 de ani. cu Divanul, prima 
creație filozofică originală scrisă de 
un român șl în limba română, și 
prima carte nebisericească și neju
ridică tipărită in românește. Se 
împlinește apoi la Constantinopol, 
unde prințul moldovean devine cel 
mai vestit interpret al muzicii tur
cești. un muzicolog universal citat 
in dicționarele și tratatele de spe
cialitate ale veacului al XVIII-lea 
și mai tirziu. în sfirșit, această 
glorie culminează prin consacrarea 
internațională conferită de Acade
mia din Berlin în 1714. in mod sem
nificativ nu unul ilustru cărturar, 
in exil, ci domnului Moldovei.

Fruntea lui Cantemir primește, 
astfel, cea dinții in Europa, de la 
colegii lui Leibniz și In ctitoria 
acestuia, cununa de lauri la care 
vor rlvni, cu atita ardoare, după 
aceea, „despoții luminați" ai veacu
lui : Frederic al II-lea, Ecaterina a 
Il-a, Iosif al II-lea, iar la noi Con
stantin Mavrocordat.

Moartea, la numai 50 de ani. In 
plină putere de creație, și in clipa 
in care trebuia să-și dea măsura 
supremă a geniului și a științei 
sale, a Împiedicat pe Cantemir 
să-și desăvirșească și să-și tipă
rească, sub directa supraveghere, 
cele trei opere monumentale de 
știință, cugetare și artă lLterară în 
același timp : Istoria creșterii și 
scăderii curții otomane, Descrierea 
Moldovei șl Hronicon a toată Țara 
Românească (care apoi s-au îm
părțit In Moldova, Muntenească și 
Ardeal), Este titlul Înscris de În
suși Cantemir in fruntea textului, 
după care tot el a compus, pentru 
coperta destinată tiparului, un al

șF‘'^îiț'1769 fu rindul Descrierii Mol
dovei să intre în plină actuali
tate, și este meritul unui compa
triot al destinatarilor inițiali al 
cărții, G. F. Muller, în mîinile că
ruia, după multe peripeții, ajun
sese manuscrisul, de a-i fi intuit 
valoarea.

încă din 1730, capodopera isto
rică a lui Cantemir, scrisă inițial 
în latinește, și păstrată în această 
limbă doar 
insă Integral 
suși autorul, 
deși vor mai 
să vadă lumina tiparului, la Iași, în 
1835—1836. O copie de pe Hronic fu
sese obținută, intr-adevăr, la Vie- 
na, de la un neguțător, de către 
Inocentiu Micu-Clein si după ce o 
folosise pentru memoriile sale epo
cale în numele drepturilor româ
nești. acesta o lăsase moștenire, 
ca pe un scump odor. Blajului. 
Aici, Cantemir va ctitori sufletește 
și va forma orizonturile inițiale ro
mânești ale lui Samuil Micu, ne
potul episcopului vizionar, ale lui 
Sincai și Maior. Prin ei. si apoi 
direct prin ediția de la Iași, ca 
șl prin cele trei ediții românești 
din Descrierea Moldovei, Cantemir 
va fi un contemporan și un tova
răș de luptă al ziditorilor statului 
și culturii române moderne.

Această cultură și-I va descoperi, 
și revendica drept prototipul, sim
bolul, modelul și ambiția- supremă 
a celor mai mari cărturari ai săi. 
Cultul lui Cantemir este viu în fa
milia Hasdeilor și aceasta explică, 
pe lingă geniul nativ, structura șl 
dimensiunile personalității lui B. P. 
Hasdeu. Alexandru Hasdeu pune, 
In 1869, Academia Română pe ur
mele operei manuscrise — în mare 
parte incă necunoscută — a lui 
Cantemir, și astfel, după ce in 
1865 B. P. Hasdeu reeditase In „Ar
hiva istorică a României" Divanul, 
Intre 1872—1883 asistăm la apariția 
a șapte dintre cele opt -volume de 
Opere patronate de Academie, care, 
alături de texte deja cunoscute, 
aduc la lumină pentru prima oară 
pe logician, pe metafizician și mai 
ales pe întemeietorul beletristicii 
naționale, prin capodopera pină

fragmentar,' tradusă 
în românește de in- 
ajunsese la adresă, 
trece încă 100 de ani

lui Cantemir s-a văzut în efortul -----
colectiv a 'zeci de cercetători.- din • deși ’■ în ț 
toate sectoarele de activitate, âl 
noilor editori și traducători, a nu
meroși publiciști, care proiectează 
asupra lui Cantemir lumina epocii 
noastre.

In perspectiva secolelor scurse și 
a datelor și observațiilor ce se 
acumulează în fiecare zi, destinul 
dramatic, dar fecund, și locul pe 
care acest geniu românesc și uni
versal îl ocupă în istoria culturii 
ne devin astfel tot mai clare.

Dacă existența omului a fost 
aparent un sir de eșecuri, geniul a 
știut, cu măiestria proprie poporu
lui său atit de încercat, să facă din 
fiecare stavilă ridicată înainte-l și 
din fiecare lovitură a sorții o 
treaptă în urcușul ce-1 va duce pe 
culmile celei mai mari și mai în
delungi glorii românești.

Obligat să trăiască majoritatea 
anilor vieții departe de patrie, 
Căntemir schimbă destinul desțără- 
rii in prilej de a-și ascuți și adinei

nemăsurat — prin dorul de pămîn- 
tul natal — privirea cu care va cu
prinde trecutul, prezentul și viito
rul acestei țări, cum nici un alt 
român, pină La Bălccșcu, nu o va 
mal face.

Trimis la Constantinopol în pri
mul rind ca ostatic, apoi stînd 
mulți ani ca pretendent domnesc, 
va folosi această consecință tristă 
a condiției țării sale spre a-i gindl 
și pregăti eliberarea, șl pentru a 
culege, asemenea unei albine, din 
florile a două mari civilizații ce se 
întilneau, mierea unei opere In 
care, pentru intlia oară pe conti
nentul nostru, Europa Eladel și 
Romei antice și irtedlevale, a Occi
dentului șl Răsăritului modern, 
s-au Intilnit cu străvechile sale iz
voare, țișnlte, in zorii umanității, 
pe păminturile Asiei și Africii. Cu 
un secol înainte de Goethe, 
Cantemir, care citea pe poeții per
sani șl arabi In original, a devenit 
astfel premergătorul unei uriașe 
sinteze planetare pe care-1 va fl 
dat abia veacului al douăzeci și 
unulea să o împlinească I

înfrînt in lupta de culise pentru 
domnie de către congenialii săi ri
vali, stolnicul Constantin Cantacu
zino și Brincoveanu, a transfor
mat, arghezian, veninul în artă și 
a creat Istoria ieroglificâ (1705) in- 
tila capodoperă beletristică a lim
bii românești, care este totodată 
unul din primele „travestiuri" lite
rare ale unei satire politice, anti- 
clipind pe Montesquieu cu Scriso
rile persane (1722), pe Swift cu 
Guliver (1726), pe Voltaire cu ro
manele și povestirile sale, pe Ion 
Budal-Deleanu cu Țiganiada.

Deși a pierdut tronul și țara atit 
de îndelung rivnlte după numai 
clteva luni de guvernare, în urma 
războiului ruso-turc din 1711, Can
temir folosi ’ totuși această primă 
mare înfruntare a celor două impe
rii. a căror rivalitate lși va 
pune pecetea pe destinul Țâ
rilor Române timp de două 
secole dUDă aceea. pentru a 
face prima titanică încercare de a 
recuceri independența Moldovei și 
de a-i apăra integritatea teritorială 
și politică „spre toate azimuturile" 
printr-un tratat de alianță care, 
după dpinia recentă a unul istoric 
american, reprezintă „un document 
de importanță istorică neobișnuită... 
de importanță capitală pentru în
țelegerea teoriei și practicilor poli
tice din secolul al XVIII-lea“.

Obligat să-și părăsească pentru 
totdeauna țara, Dimitrie Cantemir, 
cu 137 de ani înaintea pașoptiștilor, 
ca un Bălcescu al începutului de 
veac iluminist, schimbă sabia cu 
condeiul, continuind lupta de elibe
rare a patriei și pregătind timpu
rile ce vin. Personalitate de ului
toare anticipații „risorglmentale", 

granițele fatale a)6 ’țunei*J *7 
ideologii șl mentalități incă feuda
le, Cantemir, într-o Europă absolu- 
tistă și cosmopolită, ajunge să în
trupeze, sub mistuirea dorului de 
țară și străfulgerat de viziunea 
viitorului ei. patriotismul național. 
Patosul patriotic al Descrierii Mol
dovei este unic în epocă, Jar multe 
pagini din Hronicul vechimei ro- 
niano-moldo-vlabilor reprezintă, de 
fapt, ale sale „Cuvintări către na
țiunea româna". Cuvintări de care 
se leagă direct, așa cum aminteam, 
renașterea și plămădirea conștiin
ței de sine a acestei națiuni, pe 
ambele- versante ale Carpaților.

Și nu este deloc o întîmplare că 
astăzi acest ctitor perpetuu al con
științei de sine a neamului său 
vine să se descopere mai bogat și 
mai adine decit in oricare alt mo
ment al istoriei noastre.

„Neamul nostru, 
al românilor66

„Din romani s-au inceput".
„Aceștia dară mal sus pomeniți 

și in țoală lumea cu nume nemuri- 
torlu vestiți romani... sint moșii 
strămoșii noștri a moldovenilor, a 
muntenilor, ardelenilor șl a tuturor 
ori unde se află a romanilor, pre
cum și singur numele cel de mo
șie ne arată (români chemlndu-ne) 
șl limba cea părlnțiască (care din 
românlascft sau latinească taste) ne
biruit martur nl este...

De aicea dară șl dintr-aceștla ro-

mani s-au început neamul nostru 
al românilor. Șl Tralan, marele îm
părat, iaste sădltoriul și răsădllo- 
riul nostru. Romanii sînt bucimlî 
vii Dachii noastre șl noi vlăstările 
lor. De atunce pină acum pentr-a- 
titea clătirl șl mutări’de vremi ne 
stârpiți și nedezrădăcinați Înverzind 
și dreaptă și adevărată roadă de 
slava șl cinstea fl vitejia româ- 
niască".

.Necurmat tn Dachia au lăcuit..."!>•
„Ce precum el (Tralan) cu mina 

lui, ca pre un sad ales intr-o liva
dă, i-au inplantat și l-au sădit, 
așea neolătiți șl in veac! nemutați 
i-au lăsat : carii și pină astăzi toa
tă lumea ii veade și-i cunoaște tot 
acel vechiu neam românesc a fi în 
Moldova șl in Țara Munteniască și 
Ardealul, tot acel vechiu și a mai 
marilor săi nume de romani tiind...

„Cea mai de temei socoteală iaste 
acelora, carii adeveresc că romanii 
din Dachia și tot neamul lor ori 
unde să află să fie adevărat oa
menii pre carii Ulpie Traian de la 
Roma și din toată Italia adueîn- 
du-i i-au așezat prin toată Dachia 
șl încă și in Iliria și aceiași romani

să fl lăcuit necurmat Intrinsa pre
cum și pînă astăzi lăculcsc...

Precum au Început romanii, din 
descălecătura lor, de la Traian îm
părat prin toată Dachia așea au șl 
ținut. Și măcar că pre vremile nă- 
păzilor vărvărești... mult s-au clă
tit și s-au strănciunat ; însă de pe 
hotarăle Dachii de tot afară n-au 
ieșit, ce numai de la cîmp 
munți.... să trăgea. Iară după 
trecea 
reștl, 
și cu 
toate 
acum
nia Iaste, ținea".

spre 
ce 

fortuna acelor prăzi vărvă- 
iarăși la locurile sale leșla 
toții supt o stăpînlre fiind, 
locurile șl cetățile 
Ardialul, Moldova șl

„Slobozi și neclintiți în hotarele lor"
Sulelman acela, a Ghermanii 

groaza, a Ungarii domolitoriu, a 
sirbilor ?i a bulgarilor supuitoriu... 
carile cum din scrisele, așea din zi
sele bătrînilor săi înțelegind, pre
cum împotriva romano-moldo-vla- 
hilor. cu neprietinie a merge iaste 
cea mai de săvîrșit nebunie... și a- 
supra a niam ca acesta, cu armele 
nebiruit fiind, cu arme și cu răz- 
bolu mai mult a ispiti, altă să nu 
fie fără numai lucru de batjlocura 
și de primejdia slavii Aliosmănești. 
Așea, ca unul foarte bine știind 
socotia, de cite ori și cîți Muhome-

Dan ZAMFIRESCU

unde 
Munte-

In clm- 
si mii

zi, cîți Baeziți, cîți Murați 
pii moldovenești sfărîmase . ...........
de mii de turcii săi valurile Dună
rii, a Prutului, a Șiretului, a Bîrla- 
dului... înghițisă. Așea dară și 
într-acesta chip. cu paternele 
si primejdiile altora si ale
sale învățîndu-să, legătura șl pa
cea, carea Bogdan, ficiorul lui Ște
fan Vodă Marele, II aducea, foarte 
cu drag au Imbrățișat-o..„

(Din „Hronicul vechimei 
romano-moldo-vlahilor")

„Muma cea dreaptă 
și adevărată a graiului 

românesc.ii
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Paginq de titlu a „Istoriei crește
rii și descreșterii Imperiului Oto

man"

„Noi nu avem de gind să vădim 
mai pe larg în ce chip s-a păstrai 
neamul roman colonizat în Dacia 
atitea veacuri de-a rindul de la 
Traian și pină in vremurile noas
tre. Vrem să facem acelora care 
mai au vreo îndoială o singură do- 

. v. .vadă și anume că limba moldove- .<

nească, ce se potrivește mal mult 
decit oricare altă limbă cu cea ro
mană, ne duce prea lămurit la stră
moșii neamului nostru, fără ca ci
neva să mai poată tăgădui în 
vreun chip...

(Din „Descrierea Moldovei")
E Ș'ÎJ i'.-; J; JZ .c, x

V •„Nu se pot afla nicăieri 
locuri minunate ca aici46

• ••

..Nu se poate afla nicăieri în vreo 
altă țară, cit Moldova de mică, ati
tea ape și natura împodobită cu a- 
semenea locuri minunate ca aici. 
...Spre Apus, la hotarul dintre Ar
deal șl Valahia, Moldova este îm
presurată aproape din toate păr
țile de munți foarte înalți... Cel mai 
înalt dintre munți este Ceahlăul, 
care, dacă ar fi intrat în basmele 
celor vechi, ar fi fost tot atit de 
vestit ca și Olimpul, Pindul sau 
Pelias.

In Tazlăul Sărat, aproape de sa
tul Moinești, în ținutul Bacăului, 
țîșnește dintr-un izvor păcură a- 
mestecată cu apă, pe care țăranii 
noștri au obicei de o folosesc la 
unsul osiilor de la căruțe...

...Cimpiile Moldovei, lăudate pen-

tru rodnicia lor atit de scriitorii 
vechi, cît și de cei mai noi, în
trec cu mult bogăția munților des
pre care am vorbit pină acum. 
Cele așezate in mijlocul ținuturilor 
despărțite prin munții și riurile 
Moldovei dau hrană tuturora, mi- 
nunind pe oricine;..

Nu se găsesc grădini cu pomi 
roditori, ci păduri întregi de pomi 
cu roade.... Toate celelalte bogății 
ale pămîntului le întrec viile ale
se, înșiruite pe o lungă fîșie între 
Cotnari și Dunăre. Vinul cel mai 
ales este cel de Cotnari, un tîrgu- 
șor în părțile Hîrlăului. Cutez să 
susțin că este mai ales și mai bun 
decit alte vinuri evropenești...".

(Din „Descrierea Moldovei*')

> . .V v.

TOMBA I.

M Bl I «•

•x Ști (Jraitvi

Pagina de titlu a lucrârii „Hroni
cul vechimei romano-moldo-vlahi- 

lor"

Paginâ din prima ediție în ro
mâna a lucrârii „Descrierea Mol

dovei"
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Miniaturâ la lucrarea „Istoria le- 
roglificâ"

Prețuirea peste veacuri, în țară și în lume
„Cel intil mare învățat moldovan din veacul al XVli-lea este prin

cipele Dimitrie Cantemir... Cind vezi pe de o parte imensa lui eru
diție In complicatele izvoare ale istoriei originei neamului româ
nesc șl pe dc altă parte aceeași însușire documentată In conoștința 
acelor ale istoriei turcești, atunci rămli intr-adevăr inminunat îna
intea bogăției nesfirșite a științei acestui bărbat, unul din luceferii 
Europei de la zfirșitul veacului al XVIl-lea si începutul celui de-al 
XVIII-lea."

A. D. XENOPOL

(Opera lui Dimitrie Cantemir) „a fost opera largă, variată, plini 
de o dorință imensă dâ a ști mai mult, a unui om cari a iubit știinta 
mai mult decit acea domnie pe cari de două ori soarta i-a dat-o, 
pentru a i-o răpi brusc și crud, a unui suflet cari putea fi mindru 
de atitca cunoștințe șl de atita muncă, dar cari nu o dată se sme
rește, In greutatea urmăririi adevărului, a unui puternic al lumii, 
prețuit și cerut in multe părți, dar cari a rămas și in locuri atit de 
depărtate un om al țării sale".

N. IORGA

„Măiestria caligrafică a lut Cantemir cunoaște toate mașinăriile 
retoricei și le folosește cu exuberanța unui clasic francez ; dar, ii 
place să spună și istorii, anecdote și are limbuția lui Creangă in de
bitarea xicătorilor populare : numeroasele elegii din cursul operei 
(Inorogului) In aceeași cadență populară și cu nespus de inteligentă

tratare cultă a metaforei țărănești premerge pe Eminescu... Ariosto, 
continuind in Renaștere miraculosul oriental, n-a dat tablouri mai 
frumoase ca ale lui Cantemir... Plângerea pe un spațiu enorm a Ino
rogului, aceste „eleghil căielnlce și trăghiceștl". cu toată mecanica 
retorică pe care insă o cultiva Shakespeare, sint primele adevărate 
poeme române. Cantemir are talent, evident in „muzica" frazei, in 
ideea de a percepe concret figurile simbolice ale constelațiilor. Cro
nicarii au farmec lingvistic și dar de povestire. Cantemir e scriitor, 
creator, aducind idei și combinații, (...) Dimitrie Cantemir este Lo
renzo de Medici al nostru".

G. CĂLINESCU

„Lucrările erudite ale prea vestitului principe Dimitrie Cantemir 
intitulate : „Incrementa atque Decrementa Ottomanici Imperii" nu 
iți sint necunoscute (cititorule), zic ale principelui prea învățat care 
ne-a fost răpit nu de mult de un destin crud, pe care totuși știința 
lui l-a sustras de la moarte și vrea să supraviețuiască cenușii sale. 
Cu atit mai luminos începe să strălucească aleasa natura a virtuții 
Cantemirlene. care, cu toate obstacolele turcești întimpinate, a făcut 
să biruiască o prețuire atit da scumpă a neamului $i a erudiției lui 
in așa măsură, incit credem că niciodată nu vom putea preamări 
îndestul sufletul unui atit de mare principe, vrednic să fie cinstit 
după moarte",

MIHAIL SKENDOS VANDERBECH 
Invitat grec din secolul XVIII

„Istoria turcilor" de principele Cantemir depășește In autoritate și 
metodă orice operă tratlnd același subiect, scrisă in orice limbă eu
ropeană. A fost educat la Constantinopol și obișnuit cu manierele 
turcilor $f a cunoscut la perfecție limbile arabă, persană și turcă și 
a fost capabil sd-jl ia cunoștințele de la izvoarele cele mai autori- 
zate ; nimic din ce este afirmat intr-insa n-are aparenta de a fi fals 
nimic dtn ceea ce este esențial — omis.

SIR WILLIAM JONES
Orientalist englez (1746—1794)

„Analele..z redactate la Constantinopol de răposatul prinț Dimitrie 
Cantemir mă invați că după 49 de zile de asediu împăratul Con
stantin a fost obligat să capituleze... Aceste anale par a fi foarte ade
vărate in cele pe care le afirmă... Sint de acord că Dimitrie Cantemir 
ne-a povestit multe fabule vechi, dar el nu s-a putut înșela niciodată 
asupra momentelor moderne pe care le-a văzut cu ochii săi...

VOLTAIRE
„Dimitrie Cantemir citea și scria in mod curent In latină, italiană 

și franceza, pe lingă limba sa maternă, româna, cunoștea greaca ve
che și modernă, slavona veche care constituia moștenirea sa cultu
rala de creștin ortodox, de asemenea, turca, persana si araba ce-i 
fuie>eri necesare ca funcționar de stat otoman; Moria Imperiului 
otoman scrisa dc el In latină, apoi publicata In franceza ti enaleză 
dental" '>°at‘ ““ lucrare ace,t ,eI ,crl’4 lnir-un tdl occl-

ARNOLD TOYNBH
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Pregătirea cadrelor didactice, 25 OCTOMBRIE-ZIUA ARMATEI

in concordantă cu orientarea REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA

generală a școlii noastre
Dac8 școala înseamnă profesor și 

dacă prestigiul si seriozitatea unei 
scoli suie sau coboară duoă calita
tea profesorilor pe care-i are. 
atunci aoare absolut firească cerce
tarea condițiilor in care au loc pre
gătirea cadrelor didactice, conținu
tul acestei pregătiri. Actualitatea 
acestei teme este conferită de mai 
multe Împrejurări. între care cea 
mai importantă socot a fi înfăptui
rea amplului program national de 
dezvoltare si perfecționare a invătă- 
mlntului stabilit dc Plenara C.C. 
al P.C.R. din iunie a.c.. schim
barea revoluționară a opticii asupra 
conținutului si telurilor învătămin- 
tului. asupra rolului său in dezvol
tarea economică si social-culturală 
a tării noastre.

Unele cadre universitare îmbrăți
șează teza „academizării" formării 
viitorilor profesori, concretizată in 
predarea științei fără o raporta
re cit de cit temeinică și logi
că la practica lor pedagogică de 
perspectivă, cu motivarea — erona
tă. după părerea mea — că cine 
s ie materia de studiu o poate și 
preda elevilor. In ce privește pre
gătirea pe plan pedagogic, situația 
este oarecum asemănătoare : unele 
cadre universitare de pedagogie, in 
loc de o stiintă concretă, cu noți
uni. principii, legi si teorii pedago
gice la zi si intr-o prezentare ar
gumentată si convingătoare, predau 
o serie de generalități care plicti
sesc pe studenti. nu-i aiută să în
țeleagă parametrii concreti ai vii
toarei lor profesiuni. Cit privește 
practica pedagogică lasă și ea de 
dorit, atit din cauza sărăciei de 
forme eficiente, cit si a lipsei de 
unitate în concepție.

Desigur, de-a lungul anilor, mai 
ales al ultimilor ani, pe porțile in
stituțiilor de invătămint superior au 
ieșit numeroși tineri profesori cu 
o temeinică pregătire de specialita
te. cu reale calități si trăsături spe
cifice educatorului comunist Fără 
a nega asemenea reușite — datorate 
In bună măsură unor perfecționări 
parțiale aduse De parcurs învătă- 
mintului universitar pedagogic. îm
bogățirii orizontului pregătirii poli- 
tico-ideologice si de cultură gene
rală al studenților — trebuie insă 
să recunoaștem deschis că pregăti
rea de azi a cadrelor didactice este, 
ca structură, un sistem rămas in 
urmă, care nu asigură o sinteză or
ganică de activități convergente 
spre un scod unitar si precis al in- 
vătămintului nostru : pregătirea
pentru muncă, pentru viată. în strin-

să legătură cu cerințele social-eeo- 
nomice ale societății.

Ca urmare, totul ne obligă sâ re
flectăm si să concepem un sistem 
nou. modem de pregătire a cadre
lor didactice, in acord perfect cu 
cerințele societății socialiste româ
nești. un sistem in care sâ se con
topească într-un tot organic tradi
țiile si experiențele valoroase ale 
scolii pedagogice românești, cu cric 
mal noi cuceriri ale civilizației și 
științelor contemporane. în care să 
aoară distinct, cu formele sale spe
cifice. etapa pregătirii viitorului pro
fesor in anii de facultate. precum 
si etana perfecționării ulterioare a 
profesorului de la catedră, a men
ținerii lui constante, permanente în 
actualitatea si modernitatea profe
siunii pe care o servește. Cum cred 
eu că ar trebui conceput un aseme
nea sistem ?

Dacă intr-un sistem elementul 
diriguitor îl constituie SCOPUL 
pentru care a fost creat, atunci mă 
cindesc că in pregătirea cadrelor 
noastre didactice scopul nu poate fi

puncte de vedere

activități

Primul salon
național al cărții 

de informare
Ieri s-a inaugurat în holul aulei 

Bibliotecii centrale universitare din 
Capitală primul Salon național al 
cărții de Informare. Organizat de So
cietatea română de bibliofilie și de 
Biblioteca centrală universitară din 
București, el se înscrie in rindul 
manifestărilor culturale de prestigiu 
menite să faciliteze contactul între 
carte și cititor, să-i ghideze pașii a- 
cestuia, in funcție de interese și 
preferințe, printre numeroasele apa
riții editoriale.

— Salonul încearcă să reflecte di
versitatea publicațiilor documentare 
editate in ultimii doi ani de către 
centrele documentare, biblioteci, edi
turi și alte nuclee de informare — 
na-a spus conf. dr. Constantin Nuțu, 
directorul Bibliotecii centrale uni
vers.tare București. El cuprinde sin
teze. publicații periodice și biblio
grafice de informare generală, re
pertorii generale, cărți, reviste de 
biblioteconomie și informare din cele 
mai diverse domenii de activitate : 
filozofie, psihologie, logică, etică, a- 
teism, sociologie, probleme sociale, 
politice și economice, invățămint, 
educație, artă, literatură etc. Biblio
tecile și centrele documentare d:n 
București și d.n țară, care participă 
la salon, iși demonstrează astfel po- 
s.u-litâțiie largi informaționale de 
care dispun. în același timp, mani
festarea (și aceasta este de fapt ra
țiunea organizării ei) demonstrează 
necesitatea unei mai bune coordo
nări a activității in acest sector, pe 
baza unui plan național unitar, ca și 
perspect.vele de raționalizare care se 
deschid ca urmare a unei fructuoase 
colaborări între toate aceste institu
ții științifice.

Primul Salon național al cărții de 
Informare va râmine deschis pină la 
3 noiembrie. Cu acest prilej vor mai 
avea loc o masă rotundă despre mo
dernizarea activității de informare in 
țara noastră, simpozionul „Al 
VIII-lea Congres internațional al 
bibliofililor", o gală de filme de in
formare, lansarea unor noi colecții 
da informare și documentare. In în
cheierea manifestărilor va, fi acor
dată, de către Societatea română de 
bibliofilie, „Diploma pentru cea mai 
frumoasă carte de informare".

decit „educatorul", deci FORMA
REA VIITORILOR PROFESORI CA 
BUNI EDUCATORI. Acesta-i țelul 
pe care-1 propune astăzi pedagogia 
și tot acesta-i obiectivul De care 
ni-1 solicită astăzi conducerea de 
partid si de stat, poporul nostru. 
Adoptind acest punct de vedere în
seamnă. de fapt, să faci din fieca
re tinăr — viitor profesor — un 
transmițător al ..logosului", propu- 
nind elevilor stiinta. adevărul ; un 
factor de trezire și de dezvoltare 
a forțelor spirituale ale elevilor ; 
un animator care să insufle elevi
lor entuziasm si interes pentru cu
noașterea valorilor materiale si spi
rituale ale umanității, ale societății 
in care trăiesc, dindu-le totodată o 
orientare realistă pentru viată, pen
tru muncă, pentru producție si. in 
fine, un profesor care să participe 
Ia integrarea lor socială.

Pornind de la acest scod maior, 
trebuie să ne ocupăm îndeaproape 
de grupele de activități care se 
cer astăzi pentru formarea de buni 
educatori : activități complexe. cu 
un inalt conținut de idei, diferen
țiate după necesități. Astfel. cred 
că. pe lingă cele trei tipuri de ac
tivități clasice — studierea materiei 
de specialitate, a pedagogiei si prac
tica pedagogică — mai . sint necesa
re alte două : activitatea de a for
ma tinerilor ethosul pedagogic (mai 
direct spus a dragostei, interesului 
si aplicației pentru profesiunea de 
educator) si dc a le asigura forma
rea unei solide concepții si pregă
tiri politico-idcologice marxist-leni- 
niste. în privința conținutului, a ca
lității pregătirii studenților, se im
pune o pregătire de specialitate în 
care să se împletească organic stă- 
Dînirea temeinică a chintesentei ma
teriilor de predat, atit pentru lega
rea științei de muncă, de viată și 
de producție, cit si pentru o justă 
si accesibilă problematizare a mate
riei de predat. Se cere apoi o prac
tică, pedagogică de calitate, diferen
țiată pentru noile forme si metode 
de predare prezente astăzi in învă-

tămîntul de toate gradele — lecții 
pe bază de mijloace audiovizuale 
și de mașini de învățat și verificat ; 
lecții pe bază de lucru cu grupe de 
școlari ; lecții de laborator, de ate
lier. pe lot școlar șl in producție 
— care Dresuoun însușirea de că
tre studenti a tehnicii corespunză
toare. Nu pot să nu amintesc aici, 
măcar In treacăt, un aspect al prac
ticii pedagogice care-mi stă la ini
mă. O anumită unitate de concep
ție In acest domeniu reclama, evi
dent un organism special : semina
rul pedagogic. Reînființat in anul 
1971. el era o mare promisiune, care 
din nefericire in multe cazuri nu 
s-a împlinit, iar bogata lui moșteni
re progresistă n-a fost fructificată. 
Drept care se poate observa că se
minarul pedagogic in loc să devină un 
promotor activ al practicii pedago
gice complexe, diferențiată. în cit mai 
deplină concordanță cu cerințele pro
fesiunii didactice de astăzi și 
miine.

în sfîrsit. pentru a organiza 
sistem complex și eficient de 
mare a cadrelor didactice se impu
ne si asigurarea unei pregătiri mai 
diferențiate a studenților in funcție 
de tipurile de scoli in care vor lu
cra ca viitoare cadre didactice — 
ciclurile I. II si III ale scolii gene
rale. licee de diferite specialități, 
scoli profesionale etc. — cunoscute 
fiind cerințele diverse cărora tre
buie să le facă față profesorii in 
fiecare dintre aceste tipuri de scoli, 
în legătură cu acest aspect al pro
blemei analizate, mi se pare că este 
oportună discutarea locului si rolu
lui institutelor pedagogice în noile 
condiții de dezvoltare ale scolii ro
mânești. Pină acum ele pregăteau 
profesori pentru clasele V—VIII. 
Prin generalizarea scolii de 10 ani 
s-ar putea propune ca aceste insti
tute să-și formeze studenții in 
asa fel incit să facă fată cerințelor 
întregii scoli generale obligatorii. 
Apoi ele ar putea să-și lărgească 
activitatea si prin pregătirea cadre
lor didactice pe care nu le pregă
tește universitatea : profesori de 
muzică, de educație fizică, desen și 
caligrafie, chiar si profesori de spe
cialități industriale — economice și 
pentru atelierele școlare. După cum 
s-ar putea discuta mai atent proble
ma evitării paralelismelor in pregă
tirea cadrelor didactice de cultură 
generală — între universitate și 
institutele pedagogice sau a pregă
tirii unor cadre didactice pentru li
ceele de specialitate si in cadrul 
unor institute tehnice de învătă- 
mint superior sau de subingineri — 
pentru profesorii-maiștri.

Complexitatea si importanta pro
blemei puse în discuție impun evi
dent o atentă analiză a tuturor di- 

«rectiilor posibile — pentru a alege 
soluția optimă — consultarea tutu- ■ 
ror factorilor interesați, a pedagogi
lor si specialiștilor cu experiență și 
capacitate profesională. Am convin
gerea că o asemenea dezbatere, rea
lizată operativ și eficient sub egida 
Ministerului Educației și învățămin- 
tului. se va finaliza prin conturarea 
unui -sistem modern și de calitate 
pentru pregătirea viitoarelor cadre 
didactice, a noilor promoții de edu- 
catori-comuniști.

dc
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Prof. dr. docent
Ștefan BARSĂNESCU 
membru corespondent 
al Academiei

A apărut Nr. 10/1973 al revistei

„PROBLEME ECONOMICE"
— Din cuprins —

Articolul „Procese noi în eco
nomia mondială" de Cornel 
Burtică.

La rubrica PENTRU ÎNDE
PLINIREA ÎNAINTE DE TER
MEN A CINCINALULUI, ar
ticolele : Dezvoltarea creativită
ții la baza creșterii productivi
tății muncii si eficientei eco
nomice de Trandafir Cocîrlă, 
Măsuri convergente pentru eco
nomisirea combustibilului și 
energiei electrice de Victor 
Partenie si Multiplicarea efor
turilor pentru folosirea intensi
vă a suprafețelor de producție 
de Nicolae Ghiță.

Rubrica INVESTIGAȚII ȘI 
SINTEZE — C. Moisuc : Core
lația dintre creșterea producției 
industriale și a exportului ; 
D. Tudorache : Direcții ale per
fecționării activității fermelor 
de producție din agricultura 
cooperatistă ; L. Stroja : Facto
rul uman in gindirea nemarxis- 
tâ contemporană. TRICENTE- 
NARUL NAȘTERII UNUI MA
RE CĂRTURAR ROMAN — 
L Nicolae Văleanu și George 
Virgil Stoenescu : Gîndirea eco
nomică a lui Dimitrie Cantemir. 
CREȘTERE ȘI EFICIENȚA E-

CONOMICA — Rudolf Dootz: 
Optimizarea deciziei de înlocui
re a utilajelor ; Emeric Dîmbu : 
Noile dimensiuni economice ale 
Dunării. INSTRUMENTAR MO
DERN DE CONDUCERE ȘI 
PLANIFICARE — Nicolae Flo- 
rescu : Determinarea conținutu
lui real al prețului de cost.

LA RUBRICA DEZBATERI : 
Rolul și locul activităților de 
marketing în unitățile economi
ce (III) și Mutații cantitative și 
calitative în relațiile economice 
internaționale (VI) : Strategiile 
comerciale și eficiența comerțu
lui exterior.

Revista cuprinde rubricile sale 
obișnuite : CONSULTAȚII : ÎN 
SPRIJINUL CANDIDAȚILOR 
LA ADMITEREA ÎN ÎNVĂȚA- 
MINTUL ECONOMIC SUPE
RIOR • RĂSPUNSURI LA ÎN
TREBĂRILE CITITORILOR : 
VALORIFICAREA CREAȚIEI 
TEHNICO-ȘTIINȚIFICE RO
MANEȘTI ; ECONOMIE MON
DIALA ; RECOMANDĂRI PEN
TRU ÎNVATAMÎNTUL DE 
PARTID ȘI RECICLARE, CRI
TICA ȘI BIBLIOGRAFIE: NOTE 
BIBLIOGRAFICE ; CONSEM
NĂRI ; SCRISORI CĂTRE RE
DACȚIE.
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PROGRAMUL I

8,00 Curs de limbă engleză. Lec
ția 62.

8,30 Curs de limbă germană. Lec
ția 64.

10,00 Telex.
10,05 Cărți și idei. Opinii despre 

lucrarea „Matematică mo
dernă pentru reciclarea pă
rinților*.

10,25 Publicitate.
10.30. Film artistic. 
12.00 Telejurnal.
16,00-17,00 Teleșcoală.
17 J0 Emisiune în limba maghiară.
18,30 De strajă patriei. Emi——

festivă consacrată Zilei 
matei Republicii 1
România.
întrebări și răspunsuri • 
Sistematizarea satelor • O- 
rlginea religiei : Geneza sa
crului.

1630 lOOtt de seri 5 Heckle fi 
Jeckle (V).

1?,» Telejurnal a Cincinalul lna-

in te de termen. 1973 
hotărî tor.

20,00 Cintecul săptămlnli : „Legen
dar pămint străbun".

M.fră Publicitate.
20.10 Seară pentru tineret.
20.10 Scurtă convorbire cu toam

na — moment de poezie șl 
muzică.

20.27 Ce aduce cuvîntul secreta
rului U.T.C. In consiliul pro
fesoral ? rald-anchetă.

20,47 In scenă, tinerețea.
21,00 Culisele performanței — Ilea

na Szlllai.
21,12 Noi șl codul eticii comunis

te : „Tinerețea înseamnă șl 
răspundere" — anchetă 
Vartan Arachellan.

21.25 Floarea din grădină.
22,15 24 de ore • România 

lume.

de

în

Emisiune 
_11— ar- 
Socialiste

PROGRAMUL II

17,30 Telex.
17,35 Telecinemateca pentru 

pil : „împăratul _ Cioc^ 

urilor cinematografice din 
R.D. Germană.

18,45 Tineri soliști de muzici
populară din Moldova.

19,00 Film documentar : „Amin

co-
------------- -------

Sturz" — producție a studio-

ORDIN DE ZI Adunarea festivă
din Capitală

al Republicii Socialiste România
La 25 octombrie aniversăm Ziua armatei Republicii Socialiste România, 

In condițiile in care oamenii muncii de pe intreg cuprinsul țării înfăptuiesc 
neabătut programul adoptat de Congresul al X-lea și Conferința Națională ale 
partidului privind făurirea societății socialiste multilateral dezvoltate, acțio
nează cu dăruire și abnegație pentru îndeplinirea înainte de termen a pre
vederilor planului cincinal.

Cu prilejul acestei sărbători, poporul nostru aduce un cald omagiu bra
vilor ostași care au participat cu bărbăție, alături de toate forțele patriotice, 
la insurecția națională antifascistă armată, organizată și condusă de Partidul 
Comunist Român, și au luptat In continuare vitejește, împreună cu glorioșii 
ostași sovietici, eliberind, la 25 octombrie 1944, ultima brazdă a pămintului 
străbun de sub ocupația hitleristă. Sint cinstite, totodată, faptele de eroism 
săvirșite de armata română pe teritoriul Ungariei și Cehoslovaciei, aportul 
întregii țări la zdrobirea fascismului german. Această sărbătoare semnifică, 
în același timp, înalta prețuire pe care poporul o aduce ostașilor de astăzi 
ai armatei, care străjuiesc cu devotament și hotărire interesele supreme ale 
României socialiste.

Purtind mai departe tradițiile luminoase făurite de înaintași, identifidn- 
du-se pe deplin cu aspirațiile vitale ale națiunii, militarii armatei române 
obțin succese de seamă în pregătirea de luptă și politică, precum și în acti
vitățile desfășurate în economia națională. In spiritul înaltelor răspunderi ce 
le revin față de patrie, popor și partid, comandanții, organele și organiza
țiile de partid și ale U.T.C. muncesc cu pasiune pentru sporirea rolului ar
matei ca școală de educație politică, patriotică și ostășească, dezvoltă între
gului personal sentimentele nobile ale patriotismului socialist și internațio
nalismului proletar, militează cu consecvență pentru formarea de luptători 
temeinic pregătiți, gata oricînd la datorie in slujba intereselor poporului, a 
idealurilor sale socialiste.

De Ziua armatei, militarii de toate gradele raportează conducerii de par
tid și de stat, tovarășului Nicolae Ceaușescu, comandantul nostru suprem, 
că, ridicind necontenit capacitatea combativă a unităților și marilor unități, 
sint gata in orice moment să apere, în strinsă unitate cu militarii trupelor 
Ministerului de Interne, cu membrii gărzilor patriotice, ai detașamentelor 
de pregătire a tineretului pentru apărarea patriei șl ai celorlalte formațiuni 
de apărare, cuceririle revoluționare, libertatea, independența și suveranitatea 
României socialiste. Totodată, armata noastră este gata oricînd ca, împreună 
cu armatele țărilor membre ale Tratatului de la Varșovia, ale tuturor țărilor 
socialiste, să-și aducă contribuția la apărarea cauzei socialismului și păcii.

Cu prilejul Zilei armatei adresez cele mai calde felicitări tuturor milita
rilor și le urez noi și importante succese în întreaga lor activitate, in înde
plinirea exemplară a misiunilor încredințate.

în cinstea celei de-a 29-a aniversări a Zilei armatei Republicii Socialiste 
România.

ORDON:

La 25 octombrie, ora 21, la București se vor trage, in semn de salut, 21 
de salve de artilerie.

Trăiască Partidul Comunist Român, conducătorul încercat al poporului, 
inspiratorul și organizatorul victoriilor noastre !

Trăiască scumpa noastră patrie, Republica Socialistă România !
Trăiască armata Republicii Socialiste România

Ministrul apărării naționale, 
general de armată 

ION IONIȚĂ

Miercuri după-amiază a avut loc, 
în Capitală, adunarea festivă con
sacrată Zilei armatei Republicii So
cialiste România.

La adunare au luat parte tovarășii 
Virgil Trofin, membru al Comitetu
lui Executiv, al Prezidiului Perma
nent al C.C. al P.C.R., vicepreșe
dinte al Consiliului de Miniștri, 
Gheorghe Cioară, membru al Co
mitetului Executiv al C.C. al P.C.R., 
prim-secretar al Comitetului muni
cipal București al P.C.R., general de 
armată Ion Ioniță, membru supleant 
al Comitetului Executiv al C.£. al 
P.C.R.. ministrul apărării naționale. 
Emil Bobu, ministru de interne, ge
neralul Colonel Ion Coman, șef de 
secție la Comitetul Central al P.C.R., 
reprezentanți al unor instituții cen
trale si organizații obștești, veterani 

’din războiul antihitlerist, generali 
și ofițeri, maiștri militari si subofi
țeri. reprezentanți ai gărzilor pa
triotice și ai formațiunilor de pregă
tire militară a tineretului, oameni al 
muncii din întreprinderile si institu
țiile bucureștene. ziariști.

Au luat parte, de asemenea, ata
șați militari ai unor misiuni diplo
matice la București.

A fost intonat Imnul de Stat al 
Republicii Socialiste România.

Adunarea a fost deschisă de tova
rășul Petre Constantin, secretar al 
Comitetului municipal București al 
P.C.R.

Despre semnificația Zilei armatei 
Republicii Socialiste România a vor
bit generalul maior Constantin O- 
priță, adjunct al ministrului apără
rii naționale și secretar al Consi
liului politic superior. Ziua de 25 
Octombrie, a arătat vorbitorul, este 
întipărită în conștiința poporului 
nostru ca un simbol al virtuților os
tășești. al cinstirii tradițiilor milita
re străbune, a faptelor eroice și 
jertfelor ostașilor români pe frontul 
antihitlerist. Ea reprezintă, deopotri
vă, un simbol al prețuirii pe care 
făuritorii socialismului din patria 
noastră o acordă celor ce servesc as
tăzi patria sub drapelele de luptă 
ale armatei noastre populare.

De ziua lor, militarii de toate gra
dele își îndreaptă cu nemărginită 
dragoste gîndurile către Partidul Co
munist Român, către secretarul ge
neral al partidului. președintele 
Consiliului de Stat, comandantul su
prem al forțelor armate — tova
rășul Nicolae Ceaușescu.

Sărbătorirea Zilei armatei prile
juiește. totodată, o retrospectivă a 
activității pe care Partidul Comu
nist Român a desfășurat-o în scopul 

' consolidării și' apărării înfăptuirilor 
istorice ale poporului român pe ca
lea luminoasă a socialismului. In 
înfăptuirea programului său militar, 
partidul a ținut seama de tradițiile 
înaintate ale armatei române, care 
în toate momentele hotăritoare pen-

Mai presus de orice iubirea de țară
(Urmare din pag. I)

Acum facem politică pen
tru interesele noastre.

— Cine ride la urmă, 
rîde mai bine.

— Păi asta-i adevărat, 
dar vedeți dumneavoastră, 
că urma-i acum, și nu 
dumneavoastră rideți.

★
...Ostașul statuilor putea 

fi cel din contingentele din 
anii revoluției și construc
ției socialiste. Cel care, 
scăpat din iadul frontului, 
a intrat in iadul cimpurilor 
de mine, ca să elibereze pă- 
minturile pentru plug sau 
a pus mina pe tîrnăcop și 
pe lopată în efortul refa
cerii. Cel care. într-o noap
te cum n-a mai fost — 
noaptea de 30 spre 31 de
cembrie 1947, noapte

regi — a mers 60 de kilo
metri pe jos ca să ducă 
într-o garnizoană izolată 
de nămeți uri ordin legat 
de înstăpînirea republicii 
populare. Cel care a în
fruntat, în munți, bandele 
înarmate alei dușmanului 
de clasă. Sau viscolele. Sau 
revărsările apelor. Cel care 
a învățat, stringind din 
dinți. Și buchea abecedaru
lui, și mecanismele com
plicate ale armelor noi ce 
i-au fost încredințate de 
puterea celor ce muncesc. 
Cel care a 9emnat actul de 
constituire a cooperativei 
agricole de producție sau 
care, înainte de a fi lăsat 
la vatră, și-a convins tova
rășii de arme din grupă și 
din pluton să plece îm
preună pe un șantier.

care și-a făcut totdeauna 
datoria.

★
...Ostașul statuilor poate 

fi cel de astă2i. Cel care a 
crescut sub ochii noștri și, 
deși poartă acum uniforma 
bărbaților, ni se pare încă 
a fi doar un copil. Cel 
care stăruiește să deprin
dă, cu temei, tot ce-i tre
buie santinelei și se con
fruntă cu o tehnică mereu 
mai complicată, care-i so
licită intens agerimea min
ții și vigoarea și pe care, 
la rîndu-i, o solicită astfel 
ca ea să dea tot ce poate. 
Cel care, cu arma intr-o 
mină și cu unealta de lu
cru în 
muncitorul cu unealta 
lucru într-o mină 
arma în cealaltă. 
Cel care, ca acel 
care mai deunăzi

cu 
a-

tiri“ — producție a studiou
rilor „Al. Sabla". Regla Mi- 
rel Illeșiu.

19,20 1001 de seri : Heckle 
Jeckle (V).

19,30 Telejurnal • Cincinalul Îna
inte de termen. 1973 — an 
hotârîtor.

20,00 Stagiune lirică. „Emani" de 
Giuseppe Verdi. Interpretea
ză corul șl orchestra de stu
dio ale Radlotelevizlunil. Di
rijor — Carol Litvin. In pau
ze : • Telex • Giuseppe 
Verdi, muzicianul renaște
rii naționale a Italiei • De
sene animate.

cinema
• Mult zgomot pentru
PATRIA — 10; 12.30; 15,30; 
20,30.
• Despre o anume fericire : FA
VORIT — 9,15; 11,30; 13.45:
18,15; 20,30, GLORIA 
13,30; 16; *** .
— •; 11,15; 13,30; 16; 18,30: 21.

i«;
______  9; 11,15;

18,15; 20.30, VICTORIA

pălăria !

Și

20, PROGRESUL — 16; 18

15,30:

comedie 
cuminte,

nimic : 
ia:

Charley 
13.45; 16 
9: 11,15

cărțile pe față î AURORA 
11,15; 13,30-, 15,45; 18; 20,15. 
și eu : MOȘILOR — 15,30;

• Radioteleviziunea româna (Stu
dioul din str. Nuferilor) : Con
certul Orchestrei de studio. în 
program opera „Emani" de Ver
di. Dirijor : Carol Litvin — 20.
• Opera română : Doamna Chiaj- 
na — 15,30.
• Teatrul de operetă : My fair 
lady — 19,30.
• Teatrul Național „I. L. Cara- 
giale“ (sala Comedia) : Prizonie
rul din Manhattan — 20.
• Teatrul de comedie : Nicnic — 
20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulan- 
dra" (sala din bd. Schitu Mfi- 
gureanu) : Casa de mode — 20.
• Teatrul Mic : StIIpll societății
— 19,30.
• Teatrul 
Studio) ;
— 20.

„C. I. Nottara" (sala 
Bărbați fără neveste

• Doi pe un balansoar : SALA 
PALATULUI - 17,15 (seria de bi
lete — 4752) ; 20,15 (seria de bi
lete — 4753), SCALA — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18.30; 21, FESTIVAL — 
9; 11,15; 13.30; 16; 18,30; 21.
• Mafia albă : LUCEAFĂRUL —
9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45,
BUCUREȘTI - 8,30; 11; 13,30; 16; 
18,30; 21.
• Cu mllnile curate ; Ultimul car
tuș : TIMPURI NOI — 9—19,30 în 
continuare.
• Paradisul : MELODIA
11,15; 13,30; 16; 13,30; 20,45, 
DERN — 9; 11,15; 13,30; 16;
20,30, EXCELSIOR — 0;
13.30: 16; 18.15; 20,30.
• Șapte zile : COTROCENI 
15.30; 18; 20,15, POPULAR — 15,30; 
18; 20,15.
• Legenda negrului 
CENTRAL — 9,15; 11.30;
18.15; 20,30, GRIVIȚA - 
13,30; 16; 18,15; 20,30.
• Pisica junglei : PACEA — 15,30
17,45; “* — "—...................- —
20.
• Cu
— 0;
• Tu , _____ ,_____
18; 20,15.
• Urmărire la Amsterdam : LU-

runcat în valurile mării 
răscolite de furtună să 
salveze un om, e gata să 
ia pieptiș orice primejdie 
in numele solidarității 
semenii săi pentru ca.
tunci cînd i se spune că 
s-a comportat eroic, să se 
mire și să se simtă stinje- 
nit. deoarece consideră că 
a făcut doar ceea 
buia - să facă. Cel 
care comandantul 
al forțelor noastre 
vorbește cu atîta 
și cu atîta prețuire. Osta
șul României socialiste, 
mereu și mereu la postul 
de luptă, purtind cu sine 

_____________ dragostea de țară, de popor 
cealaltă, precum și partid, crezul constructo

rului și apărătorului de 
viață nouă, liberă. Cel în 
care s-ar recunoaște și de 
care ar fi mindru ostașul 
statuilor.

de 
și cu 

zidește, 
marinar 
s-a a-

ce tre- 
despre 

suprem 
armate 
căldură

tru destinele țării a slujit poporul, 
luptlnd cu vitejie pentru cucerirea 
și apărarea independentei patriei. 
Totodată, el a avut în vedere sem
nificația și consecințele profunde ale 
participării armatei la înfăptuirea 
insurecției naționale antifasciste ar
mate din august 1944 și la războiul 
antihitlerist.

Su5 lnrlurirea puternică a profun
delor transformări care au avut loc 
în România, pe drumul dpschis de 
marele act istoric din august 1944. 
armata s-a legat pentru totdeauna 
de cauza oamenilor muncii, devenind 
un puternic instrument al puterii 
populare.

Pierind de la concepția că. în con
dițiile noastre, apărarea patriei so
cialiste este nu numai cauza, ci și 
opera nemijlocită a întregului popor. 
Partidul Comunist Român a realizat 
un sistem corespunzător de pregătire 
a populației pentru apărare, in care 
armata este componentă principală, 
sistem consfințit prin Legea cu pri
vire la organizarea apărării naționale.

în continuare, vorbitorul a relevat 
faptul că armata noastră a cunoscut 
un puternic proces de modernizare, 
dispune de un corp de cadre ce se 
disting prin temeinice cunoștințe 
militare, politice și de specialitate, 
prin pasiune în îndeplinirea sarcini
lor. Intrarea în rindul cadrelor acti
ve ale armatei a primei promoții de 
ofițeri și subofițeri din rindul femei
lor evidențiază creșterea rolului fe
meii în toate domeniile vieții social- 
politice a țării, inclusiv în cel al 
apărării naționale. Tinerii chemați 
să-și satisfacă serviciul militar în
vață cu sirguință să mînuiască arma
mentul și tehnica de luptă, acționea
ză cu hotărire pentru îndeplinirea 
misiunilor încredințate.

In spiritul cerințelor Programului 
de educație socialistă a maselor, or
ganele și organizațiile de partid și 
cele ale tineretului comunist aduc o 
contribuție hotăritoare la întărirea 
spiritului partinic, la dezvoltarea 
conștiinței socialiste a militarilor, la 
educarea lor în spiritul sentimentelor 
nobile ale internaționalismului și so
lidarității frățești cu popoarele și ar
matele țărilor socialiste, cu toate po
poarele care luptă împotriva impe
rialismului, pentru eliberare socială 
și independență națională.

Susținînd și înfăptuind neabătut 
politica externă promovată de parti
dul nostru privind întărirea colabo
rării între popoare, stingerea tuturor 
focarelor de încordare și conflicte ce 
mai persistă în diferite zone ale lu
mii, militarii români sînt totodată ln- 
măsură să contribuie la zădărnicirea 
oricărei agresiuni imperialiste. în a- 
cest scop, armata noastră întărește 
colaborarea cu armatele țărilor par
ticipante la Tratatul de la Varșovia, 
cu armatele tuturor țărilor socialiste, 
în conformitate cu principiile care 
stau la baza relațiilor dintre aceste 
state.

Bucurindu-se de grija și Îndruma
rea permanentă a Partidului Comu
nist Român, înconjurată cu dragoste 
și încredere de către întregul popor, 
armata noastră populară își desfă
șoară plenar energiile, pentru a fi 
gata în orice moment să-și îndepli
nească nobila misiune de a apăra cu
ceririle revoluționare ale poporului, 
libertatea, independența șl suverani
tatea patriei, de a contribui la apă
rarea cauzei socialismului și păcii in 
lume.

La adunarea festivă au rostit cu
vin țări de salut Ion Ionescu. secre
tar al comitetului de partid, coman
dantul gărzii patriotice din Fabrica 
de mașini-unelte și agregate Bucu
rești, eleva Aniela Georgescu, secre
tar al comitetului U.T.C., comandant 
de grupă de pregătire militară a ti
neretului din liceul „Dimitrie Bolin- 
tineanu". și general-maîor în rezer
vă Ion Rădulescu, veteran din răz
boiul antihitlerist.

în încheierea festivității, ansam
blul artistic „Doina" al armatei a 
prezentat un frumos program artistic.

(Agerpres)

• Teatrul Giuleștl : Simbătă Ia 
Veritas — 19,30.
• Teatrul „Ion Creangă" : lan- 
cu Jianu — 9, (in sala Studio a 
Teatrului Național ,,T. L. Cara- 
glale") : Scufița cu trei iezi —16.
• Teatrul „Țăndărică" (sala din 
str. Academiei) : Răi șl nătărăi
— 17.
• Teatrul evreiesc de stat : Lo
zul cel mare — 19,30.
• Teatrul satiric-muzlcal „C. Tă
nase" (sala Savoy) : La Savoy, 
Boema 1 — 19,30, (sala din Calea 
Victoriei nr. 174) : Jos -------  *
19,30.
• Teatrul de revistă șl 
„Ion Vasilescu" : Fii 
Cristofor 1 — 19,30.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" : Pe plaiurile Mioriței
— 19,30.
• Circul „București" : Al treilea 
gong la... circ — 19,30.

MINA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30;
20.45, UNIREA — 15,30; 17,45; 20,
• Neamul Șoimăreștllor : ÎNFRĂ
ȚIREA INTRE POPOARE — 15,30; 
19.
• Efectul razelor gamma asupra
crăițelor : CAPITOL — 9,30; 11,45; 
14; 16,15; 18,30; 20,45, TOMIS —
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18,15; 20,30, 
FLAMURA — 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,15; 20,30.
• Weekend Ia Zuydcoote — 9,45; 
11,45; 14; 16,15, Luminile varleteu- 
lui — 18,30, Uraganul — 20,30 : 
CINEMATECA (sala Union).
• Copernlc : BUCEGI — 16; 19.
• SUre de asediu : BUZEȘTI — 
8.30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21, MIO
RIȚA — 6,30; 11; 13,30; 16; 18,30;
20.45.
• Cartea Junglei : FLOREASCA
— 15,30; 18; 20,15.
• Clovnii : VIITORUL — 15,30; 
18; 20,15.
• Albă ca zăpada și cel șapte 
pitici Î DOINA — 9,45; 11,45; 14; 
16; 18; 20, VOLGA — 9,43; 11,45; 
13.45; 15,45; 18; 20.
• Cel șase urși șl clovnul Clu-
bulka : DRUMUL SĂRII .........
18; 20,15.
• O afacere pe cinste : DACIA
- 9; 11,15; 13,30; 16; 13,15; 30,30, 
GIULEȘT1 — 15,30; 18; 20,15.

Lucrările sesiunii științifice cu tema

în Capitală au continuat miercuri 
luorările sesiunii științifice cu parti
cipare internațională pe tema 
„Probleme ale făuririi și dezvoltării 
bazei economice a socialismului".

în cadrul dezbaterilor din această 
zi au luat cuvîntul în ședință ple
nară : prof. dr. Constantin Borgeanu, 
de la academia „Ștefan Gheorghiu", 
care a vorbit despre multilateralita
tea progresului istoric în etapa ac
tuală de dezvoltare a României; 
I. F. Suslov, de la Academia de 
științe sociale de pe lingă C.C. al 
P.C.U.S., despre naționalizarea mij
loacelor de producție și lărgirea sfe
rei intereselor economice ale celor 
ce muncesc; prof. dr. docent Alexan
dru Tănase, direatorul Institutului 
de filozofie ; Pek-Nîng-Ghi, prorector 
la școala superioară de partid „Kim 
Ir Sen", din R.P.D. Coreeană, despre 
experiența și semnificația naționali
zării principalelor mijloace de pro
ducție în etapa revoluției antiimpe- 
rialiste și antifeudale în țara sa; 
conf. Stana Buzatu. de la academia 
„Ștefan Gheorghiu" ; avocat Emile 
Torbey. reprezentant al Partidului 
Socialist Progresist din Liban, despre 
semnificația sociopolitică și econo
mică a naționalizării principalelor 
mijloace de producție ; prof. Vladi
mir Trebici, de la Academia de stu
dii economice ; Pierre Joye, mem
bru al C.C. al P.C. din Belgia, 
despre unele caracteristici de bază ale 
economiei actuale belgiene ; prof. 
N. N. Constantinescu. de la Acade
mia de studii economice, despre de
mocrația economică ; cont dr. Ion 
Velea, de la academia „Ștefan 
Gheorghiu" ; prof. Nicolae Marcu, de 
la Academia de studii economic^, 
despre proprietatea de 6tat in Româ
nia presocialistă ; prof. dr. Rovo 
Jenă, de la Școala superioară politi
că a C.C. al P.M.S.U. — R. P. Un-

gară, despre relațiile de proprietate 
capitalistă în prima fază a democra
ției populare ungare ; prof. Vasile 
Nichita, de la academia „Ștefan 
Gheorghiu" ; Henry Claude, de Ia 
Centrul de studii și cercetări marxis
te al / Partidului Comunist Francez, 
despre rolul naționalizării în cadrul 
luptei împotriva capitalismului mo
nopolist de stat francez ; prof. Ale
xandru Gheorghiu, de la Academia 
de studii economice^ prof. M. N. 
Lozanov, de Ia Institutul supe
rior economic din Sofia, despre 
socializarea mijloacelor de pro
ducție și dezvoltarea colaborării din
tre țările socialiste ; conf. Aneta 
Spornic, de la Academia de studii 
economice, despre dubla calitate de 
producător și coproprietar al mijloa
celor de producție a oamenilor mun
cii din țara noastră ; Gerhard 
Schultz, de la Institutul de științe 
sociale de pe lîngă C. C. al P.S.U.G., 
din R. D. Germană, cu privire la ex
periența țării sale în construirea so
cietății socialiste dezvoltate ; Ion 
Rachmuth, de la academia „Ștefan 
Gheorghiu", despre sistemul de pre
țuri și locul lui în conducerea eco
nomiei • prof. K. Mikulski. de la 
Academia de științe a U.R.S.S.. des
pre direcțiile principale de realizare 
a superiorității modului de produc- • 
ție socialist în procesul edificării și 
consolidării societății socialiste dez
voltate ; Ladislav Tomașek, de la In
stitutul economic din Praga. despre 
etapa construirii societății socialiste 
dezvoltate și experiența cehoslovacă 
în acest domeniu ; dr. Mohamed 
Hashim Ahmed Awad, reprezentant 
al Uniunii Sodialiste Sudaneze, des
pre trăsăturile naționalizării în con
text precapitalist.

Lucrările sesiunii continuă.
(Agerpres)
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Întîlnire la C.C. al P.C.R.
Miercuri, tovarlsul ȘlcUn Andrei, 

tecretar al C.C. al P.C.R.. a-a Intil- 
ml cu Dominique Taddel. secretar 
national al Partidului Socialist Fran
cei. responsabil cu problemele de 
educație, și Pierre Beregovoy, secre
tar național al Partidului 'Socialist 
I rancez, responsabil cu problemele

sociale, care au participat la sesiu
nea științifică internațională pe 
tema ..Probleme ale făuririi și dez
voltării bazei economice a socialis
mului".

Cu acest prilej a avut loc o con
vorbire care s-a desfășurat intr-o 
atmosferă caldă, prietenească.

Delegația Adunării Federale 
a R. S. Cehoslovace în vizită la lași

Continuindu-și vizita oficială pe 
care o face in țara noastră, la Invi
tația Marii Adunări Naționale, dele
gația Adunării Federale a Republicii 
Socialiste Cehoslovace, condusă de 
Alois Indra, membru al Prezidiului 
C.C. al P.C. din Cehoslovacia, pre
ședintele Adunării Federale, a fost 
miercuri oaspete al municipiului 
Iași-

Oaspeții au fost însoțiți de Maria 
Groza, vicepreședinte al M.A.N., 
Dumitru Batal ta. președintele Comi
siei pentru consiliile populare șl ad
ministrația de stat, precum și de 
ambasadorul R. S. Cehoslovace la 
București. Miroslav Sulek.

L-a sediul consiliului popular jude
țean. in cadrul unei întilniri cu 
conducătorii organelor locale de stat. 
Gh. Brehuicscu, prim-vicepreședinte

al Comitetului executiv al Consiliului 
popular județean Iași, a prezentat 
membrilor delegației aspecte ale dez
voltării cconomico-sociale și cultu- 
ral-ștlințifice a orașului și județu
lui Iași in anii construcției socialiste, 
precum și ale modului de organizare 
și desfășurare a activității consilii
lor populare din județ.

In aceeași zi. parlamentarii ceho
slovaci au vizitat Muzeul etnografic 
al Moldovei de la Palatul Culturii, 
combinatul de fire și fibre sintetice, 
universitatea „Al. I. Cuza", monu
mente istorice și cartiere de locuin
țe din localitate.

Seara. Comitetul executiv al Con
siliului popular județean Iași a ofe
rit un dineu în onoarea delegației 
Adunării Federale a R. S. Ceho
slovace. (Agerpres)

Miercuri dimineața, in Capitală, a 
fost semnat Acordul do colaborare 
directă intre Ministerul Educației și 
învățămintulul din țara noastră și 
Ministerul Educației Populare și al 
Tinerelului din Regatul Cambodgia.

Din partea română, acordul a fost 
semnat de tovarășul Paul Nlculescu- 
Mizil. vicc.preșcdlnte al Consiliului 
de Miniștri, ministrul educației și 
învățămintulul, iar din cea cambod- 
glană de Chea San, ambasadorul Re
gatului Cambodgiei la București.

Acordul prevede dezvoltarea rela
țiilor de colaborare între cele două 
țări în domeniul învățămintulul.

acordarea unor burse pentru studii 
universitare și specializare in țara 
noastră, realizarea unor schimburi de 
experiență și informații in legătură 
cu pregătirea și ridicarea calificării 
cadrelor didactice și perspectivele 
dezvoltări i invățămîntului.

La solemnitatea semnării au luat 
parte membri ai conducerii Ministe
rului Educației și învățămîntulul, 
funcționari superiori din Ministerul 
Afacerilor Externe, cadre didactice.

Au fost de față membri ai Amba
sadei Regatului Cambodglei la Bucu
re? tL

(Agferpres)

Adunare festivă dedicată
a„Zilei Națiunilor Unite

La această manifestare, care

Cronica zilei
Președintele Marii Adunări Națio

nale a Republicii Socialiste Româ
nia, tovarășul Ștefan Voitec, a pri
mit din partea președintelui Adu
nării Federale a Republicii Socia
liste Federative Iugoslavia, tovară
șul Miaiko Todorovlci, o telegramă 
în care sint exprimate sincere mul
țumiri pentru felicitările adresate 
cu prilejul celei de-a 60-a aniversări 
a zilei sale de naștere.

Președintele Marii Adunări Na
ționale, Ștefan Voitec, a primit din 
partea președintelui Camerei Re
prezentanților din Belgia, Achille 
Van Acker, o scrisoare de mulțumi
re pentru felicitările adresate cu 
ocazia realegerii sale In această 
funcție.

viața internațională

Primul ministru al Greciei a primit
pe președintele Consiliului Culturii 

și Educației Socialiste din România

Vizita delegației de primari socialiști 
din Franța

Miercuri, delegația de primari so
cialiști din Franța, condusă de 
Charles Hemu. delegat general al 
Federației naționale a deputaților 
municipali cantonali și regionali so
cialiști și republicani, membru al 
Comitetului director al Partidub.il 
Socialist Francez, care face o vizită 
în tara noastră, a avut o întreve
dere la Comitetul pentru problemele 
consiliilor populare cu tovarășul 
Virgil Trofin, membru al Comitetu
lui Executiv, al Prezidiului Perma
nent a] Comitetului Central al 
P.C.R.. vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, președintele Comitetului 
pentru problemele consiliilor popu
lare. A participat tovarășul Nicol ie 
Tâbircă. membru al C.C. al P.C.R.. 
prim-vicepresedinte al Comitetului 
pentru problemele consiliilor popu
lare.

Cu acest prilej s-a procedat la o 
Informare reciprocă privind princi
palele preocupări actuale in dome

niul dezvoltării economico-sociale șl 
cultural-științifice. al nivelului de 
trai, al activității Comitetului pentru 
problemele consiliilor populare și a 
organelor locale ale puterii de stat, 

în aceeași zi. delegația de primari 
socialiști francezi a avut o intilnire 
cu tovarășul Ghporgbe Cioară, mem
bru al Comitetului Executiv al C.C. 
al P.C.R., prim-secretar al Comite
tului municipal București al P.C.R., 
primar general al Capitalei. Au par
ticipat tovarășii Petre Constantin, 
vicepreședinte al consiliului popular 
municipal, Vasile Drăgoescu. secre
tar al consiliului popular municioal, 
și Tiberiu Ricci, membru al comite
tului executiv al consiliului popu
lar municipal, arhitect șef al Capi
talei.

întrevederile și discuțiile care au 
avut loc cu aceste ocazii s-au desfă
șurat într-o ambianță amicală, 
cordială.

_________  __________ ___ a 
avut loc in aula Universității Bucu
rești. au participat Cornel Pacoste, 
adjunct al ministrului afacerilor ex
terne. Dumitru Joița. prim-vicepre- 
ședlnte al Comitetului executiv al 
Consiliului popular al municipiului 
București, reprezentanți ai C.C. al 
U.T.C., conducerii Asociației pentru 
Națiunile Unite. Asociației de drept 
internațional și relații internaționale, 
cadre didactice universitare, perso
nalități ale vieții științifice și cultu- 
ral-artistice .din Capitală, studenți, 
ziariști.

★
Cu același prilej. în Piața Națiu

nilor Unite din București s-a inau
gurat un panou cu fotografii, 
ilustrind div.erse aspecte din activi
tatea O.N.U. și a instituțiilor sale 
specializate.

Vizita delegației guvernamentale economice 
a Republicii Vietnamului de Sud

Miercuri dimineațA. delegația gu
vernamentală economică a «Repuhlicii 
Vietnamului de Sud, care face o-, 
ziiâ In țara noastră.‘a.avut coâvor- ’ 
biri la Ministerul Comerțului Exte

rior în legătura cu colaborarea eco
nomică dintre Republica Socialistă 
România și Republică Vietnamului de; 
Sad.' * •

(Agerpres)

Asociația pentru Națiunile Unite 
din Republica Socialistă România a 
organizat miercuri, în Capitală, o 
adunare festivă dedicată „Zilei Na
țiunilor Unite".

Adunarea a fost deschisă de prof, 
dr. Traian Ionașcu, președintele 
asociației.

Participantil la festivitate au fost 
salutați de Sayed Abbas Chedid, di
rectorul Centrului de informare al 
O.N.U. la București.

Despre semnificația celei de-a 
28-a aniversări a Organizației Națiu
nilor Unite, despre rolul acestei or
ganizații în realitățile vieții interna
ționale și contribuția sa la afirmarea 
și introducerea unor princinii noi. 
progresiste în relațiile dintre state 
a vorbit prof. dr. docent Ioan Ce- 
terchi, președintele Consiliului legis
lativ al Republicii Socialiste Româ
nia. Vorbitorul a relevat pe 
participarea activă a României
acțiunile O.N.U. și ale instituțiilor 
sale specializate, numeroasele pro
puneri și inițiative românești menite 
să ducă la creșterea și întărirea ro
lului organizației, la instaurarea în 
lume a unui climat de pace și secu
ritate. de colaborare între toate na
țiunile.

Vorbitorul a subliniat, de «aseme
nea. că prezența șefului’ statului 
român la tribuna sesiunii jubiliare 
a Adunării Generale O.N.U., pentru 
a prezenta poziția României în ma
rile probleme internaționale contem
porane. recenta vizită a secretarului 
general al O.N.U. la București și 
discuțiile avute cu acel prilej, sta
bilirea in țara noastră a sediului 
unor organisme O.N.U. sint tot 
atitea mărturii ale importantei oe 
care tara noastră o acordă O.N.U.. 
a prestigiului de care România se 
bucură în această organizație dato
rită contribuției sale la eforturile 
pentru împlinirea înaltelor Idealuri 
consfințite prin Carta O.N.U.

Cu prilejul „Zilei Națiunilor Uni
te" și a „Zilei mondiale a informă
rii asupra dezvoltării", miercuri sea
ră. sub egida Asociației de drept 
internațional si relații internaționa
le a avut loc în Capitală o masă 
rotundă cu tema : „Organizația Na
țiunilor Unite — realizări și per
spective".

în cadrul comunicărilor prezenta
te și a discuțiilor au fost dezbătute 
aspecte privind contribuția României 
la elaborarea principiilor fundamen
tale ale dreptului international, 
creșterea rolului O.N.U. în menți
nerea $1 întărirea păcii și securită
ții internaționale. în dezvoltarea co
laborării dintre toate națiunile și 
promovarea normelor dreptului in
ternational în relațiile ' dintre state. 
Au fost abordate, de asemenea, pro
bleme privind activitatea O.N.U., 
democratizarea relațiilor internațio
nale. domenii noi de cooperare în 
atentia organizației, contribuția a- 
cesteia.la dezvoltarea cooperării in
ternaționale pe multiple planuri.

(Agerpres)

T ; « tathe. doi io

Atribuirea numelui „Dimitrie Cantemir" 
Magistralei nord-sud din Capitală

Printr-un decret al Consiliului 5, cuprinsă între podul Șerban 
de Stat al Republicii Socialiste Vodă și strada Gheorghe Șincai, i 
România. Magistralei nord-sud se atribuie numele bulevardul 
din municipiul București, sectorul „Dimitrie Cantemir".

v r a

Seară culturală iraniană
Cu prilejul apropiatei sărbătoriri 3 

Zilei naționale a Iranului, Institutul 
român pentru relațiile culturale cu 
străinătatea a organizat miercuri o 
seară culturală. Ziarista Crina Sirbu, 
redactor la ziarul „România liberă", 
a împărtășit impresii de călătorie din 
Iran. In continuare, publicul prezent 
la această manifestare a audiat un 
recital susținut de violonistul Mihai 
Constantinescu, artist emerit, și mez- 
zosoprana Rodica Mitrică, laureată a 
concursului internațional de canto de 
la ftnrcelona, acompaniați la pian 
de Marta Joja.

Seara culturală s-a încheiat cu 
prezentarea unui film documentar 
iranian.

In asistență erau prezenți Nicolae 
Ghenea, adjunct al ministrului afa
cerilor externe. Andrei Vela, vice
președinte al I.R.R.C.S., funcționari 
superiori din Ministerul Afacerilor 
Externe, oameni de artă și cultură, 
ziariști, un numeros public.

Au participat, de asemenea. Sa- 
degh Sadrieh. ambasadorul Iranului 
in țara noastră, și membri ai amba
sadei.

(Agerpres)

Timpul probabil pentru zilele de 
26, 27 și 28 octombrie. In țară : Vre
mea se menține rece, mai ales la 
începutul intervalului. Cerul va fi 
variabil, mai muit noros in jumăta
tea sudică a țării, unde in primele 
zile se vor mai semnala precipitații 
temporare. în celelalte regiuni aces
tea vor fi izolate. Vint potrivit. In pri
mele două nopți. în nordul Transilva
niei. Maramureș și nordul Moldovei, 
se va semnala îngheț la sol. în Bucu
rești : Vremea se menține rece, cu 
cerul schimbător. Temporar precipi
tații slabe. Vint potrivit. Condiții de 
brumă.

GRĂBIREA MONTĂRII UTILAJELOR
(Urmare din pag. I)
de execuție și forța de muncă di
rijate cu operativitate sporită, a- 
colo unde este nevoie.

Desigur, și beneficiarilor de in
vestiții le revine sarcina de răs
pundere de a participa activ, cu 
toate forțele, la montarea grabnică 
a utilajelor aflate pe șantiere. Fa
cem această precizare, lntrucit unii 
beneficiari din industria chimică, 
industria construcțiilor de mașini 
grele, economia forestieră și indus
tria materialelor de construcții 
n-au asigurat decit in parte nece
sarul de cadre pentru a sprijini pe 
constructori, sau pentru a prelua, 
cu forte proprii, montajul integral 
al unor utilaje si instalații tehno
logice. Această stare de lucruri 
contravine flagrant cu repetatele 
promisiuni și angajamente asumate 
de beneficiarii amintiți, cu multe 
luni In urmă. Consecințele ? Pe 
șantierele rafinăriei III de Ia Gru
pul Industrial pelroch.mic din Pi
tești. liniei nr. 8 de fabricare a ci
mentului din cadrul Combinatului 
da materiale de construcții din Țg- 
Jiu, noilor capacități de la Fabrica 
da ciment din Fienl, dator.tă spriji
nului insuficient, intervenției slabe 
a beneficiarilor, lichidarea unor 
stocuri apreciabile de utilaje teh
nologice are loc Intr-un ritm lent, 
din care cauză instalatorii și izo- 
Latorii nu-și pot încheia lucrările, 
fapt ce periclitează respectarea ter
menelor de punere in funcțiune. 
Participare* din plin a beneficiari
lor la montajul tehnologic consti
tuie o obligație primordială, subli
niată cu claritate de conducerea 
partidului nostru, care trebuie în
deplinită riguros pe toate șantie
rele, mai ales in cazul capacități
lor slnt prevăzute să producă
pină la finele acestui an.

Pe numeroase șantiere, urgenta
rea montării utilajelor. Încheierea 
acestor lucrări depind și de modul 
concret in care furnizorii iși înde
plinesc sarcinile ce le revin. Bună
oară la o instalație de hîrtie din 
cadrul Combinatului de celuloza și 
hîrtie din Drobeta— Tumu Severin,

la intalația „Carom" de la G.I.P. 
Borzești, la instalațiile de po
lietilenă de joasă presiune, etil- 
benzen, benzen din toluen, piro- 
lizâ — etapa a Il-a de pe platfor
ma petrochimică Pitești, in mare 
măsură sint asigurate toate condi
țiile cerute de punerea lor in func
țiune. Totuși, lipsa unui volum 
restrins de utilaje, dar de neînlo- 
cuit, ține realmente in loc pe con
structori șl montori, îndepărtează 
termenul de dare in exploatare a 
unor asemenea obiective productive.

Este de așteptat că. în urma mă
surilor stabilite recent de conduce
rea partidului — subliniate in scri
soarea adresată de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu primilor secretari ai co
mitetelor Județene de partid — fur
nizorii de utilaje tehnologice ișl 
vor onora Ireproșabil obligațiile 
contractuale ce le au față de șan
tiere. Ne referim, de pildă, la în
treprinderile de utilaj chimic din 
Ploiești $i Găești. „Independența" 
din Sibiu. întreprinderile de pom
pe. „Vulcan" și ..Grivița roșie" din 
Capitală, ale căror colective ișl mo
bilizează. in aceste zile, forțele 
șl potențialul de care disDun, în 
vederea lichidării Întârzierilor acu
mulate la livrări, acordind maximă 
atenție și răspundere calității uti
lajelor expediate beneficiarilor de 
investiții. Tocmai de aceea, cores
punzător primirii acestor utilaje, 
constructorii, montorii și beneficia
rii au datoria de a-și uni efortu
rile. de a acționa prin măsuri ener
gice șl hn tari te Dentru intensifica
rea ritmului de montaj tehno
logic.

Prin punerea in valoare a expe
rienței acumulate in ultimele luni, 
promovind noi șl eficiente metode 
de organizare a activității, printr-o 
strlnsă colaborare. constructorii, 
montorii si beneficiarii pot si tre
buie să facă tot ce le stă In pu
tință pentru îndeplinirea exemplară 
a sarcinilor ce le revin In acest an, 
pentru punerea în funcțiune la ter
men a noilor obiective și capaci
tăți cu termene de punere in func
țiune in acest ultim trimestru.

științelor al Greciei, și Ion Brad, 
ambasadorul României la Atena.

★
Tot în cursul zilei de miercuri, 

tovarășul Dumitru PopeMcu a avut 
convorbiri oficiale cu Constantin Pa
nayotakis. Au fost analizate moda
litățile de intensificare a schimburi
lor bilaterale în domeniul culturii șl 
s-au stabilit, de comun acord, mă
suri pentru extinderea șl diversifi
carea acestora. Convorbirile s-au 
desfășurat sub semnul prieteniei tra
diționale, stimei șl înțelegerii reci
proce. care caracterizează relațiile 
dintre România și Grecia.

★
Tovarășul Dumitru Popescu a avut, 

de asemenea, o intilnire. la Funda
ția națională de cercetări din Atena, 
cu oameni de cultură și artă.

ATENA 24 (Corespondență de la 
I. Badea). In cadrul vizitei oficiale 
pc care o întreprinde In Grecia, to
varășul Dumitru Popescu, președin
tele Consiliului Culturii șl Educației 
Socialiste, a fost primit, miercuri, de 
primul ministru, Spyros Marlcezlnis. 
Intilnirea, desfășurată Intr-o atmos
feră cordială, a prilejuit un rodnic 
schimb de păreri privind dezvoltarea 
bunelor relații tradiționale dintre 
România și Grecia. A fost evidenția
tă. totodată, dorința celor două po
poare de a-și aduce contribuția la 
stabilirea unui climat de securitate 
și cooperare în zona Balcanilor, în 
Europa, ca șl în întreaga lume.

La întrevedere au asistat Constan
tin Panayotakis, ministrul culturii șl

★
George Macovescu, ministrul aface

rilor externe al Republicii Socialiste 
România, a primit la 24 octombrie 
pe W. Wachtmeister, director gene
ral în Ministerul Afacerilor Externe 
al Suediei.

în cursul zilelor de 23 și 24 oc
tombrie, oaspetele suedez a avut la 
M.A.E. un schimb de vederi în le
gătură cu evoluția relațiilor româno- 
suedâze șl unele probleme interna
ționale de interes comun, îndeosebi 
cele referitoare la Conferința de la 
Geneva pentru securitate și coopera
re în Europa.

★
Miercuri, 24 octombrie a.c., George 

Macovescu, ministrul afacerilor ex
terne, a primit în audiență pe Pio 
de los Casares y de Illana, ministru 
plenipotențiar, care a prezentat scri
sorile prin care este numit în cali
tate de șef al Reprezentanței consu
lare și comerciale a Spaniei în Re
publica Socialistă România.

★
Marți după-amiază a sosit în Ca

pitală prof. W. Jentschke, directorul 
general al Centrului european de 
cercetare nucleară (C.E.R.N.), care la 
invitația Comitetului de stat pentru 
energie nucleară va face o vizită In 
țara noastră.

Pe aeroportul Otopeni, oaspetele a 
fost întîmninat de prof. Ioan Ursu, 
președintele Comitetului de stat pen
tru energie nucleară, de specialiști 
in domeniul nuclear.

★
Miercuri seara a sosit în Capitală 

Taroslav Radev. președintele Consl- . 
liului legislativ din Bulgaria, care 
va face o vizită în țara noastră.

La aeroportul Otopeni. oaspetele 
a fost întimpinat de loan Ceterchi, 
președintele Consiliului legislativ.

„ ★
Miercuri s-au încheiat la Craiova 

lucrările simpozionului româno-iu- 
goslav prilejuit de aniversarea a 110 
ani de la stabilirea relațiilor diplo
matice româno-sîrbe. Timp de trei 
zile, reputați istorici, cadre didactice 
universitare și cercetători științifici 
din cele două țări vecine și prietene 
au prezentat mai mult de 20 de co
municări și referate științifice și au 
purtat discuții in legătură cu eveni
mentul sărbătorit — participant!! 
subliniind tradiționalele raporturi de 
prietenie, lupta popoarelor din cele 
două țări pentru eliberare națională 
și socială, pentru edificarea noii o- 
...................... J

(Agerpres)
o ițisa
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rinduiri sociale.
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în județul Bacău
însămînțările

[ii
u.

s-au terminat
Dind . viață însuflețitoarelor îndem

nuri cuprinse in scrisoarea adresata 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu or
ganelor și organizațiilor de partid și 
de stat, tuturor lucrătorilor "și spe
cialiștilor din agricultură, oamenii 
muncii de pe ogoarele județului Ba
cău au terminat însămintarea griu
lui pe întreaga suprafață de 46 000 
de ha prevăzută pentru această 
toamnă. în această perioadă, se a- 
rată într-o telegramă adresată 
C.C. al P.C.R., tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, de biroul Comitetului ju
dețean Bacău al P.C.R., mecanizato
rii și țăranii cooperatori lucrează cu 
toate forțele la recoltarea porumbu

lui, sfeclei de zahăr și strugurilor, 
de pe ultimele suprafețe, depozita
rea corespunzătoare a produselor și 
livrarea la fondul central de stat a 
cantităților contractate. Totodată, se 
lucrează cu intensitate la arăturile 
de toamnă, pentru a pregăti condiții 
bune recoltei anului viitor, la toate 
oulturile agricole. Vă asigurăm, iu
bite tovarășe Nicolae Ceaușescu, se 
spune în încheierea telegramei, că 
vom face totul pentru înfăptuirea 
neabătută a prevederilor Congresu
lui al X-lea și Conferinței Națio
nale ale partidului in toate domeniile 
activității economico-sociale.
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FOTBAL: Ieri, în cupele europene

LA BUCUREȘTI: Atletico
Prea multe nu sint de spus pe 

marginea meciului Dinamo—Atletico 
Madrid, disputat ieri la București in 
cadrul „Cupei campionilor europeni". 
Spectatorii și telespectatorii au putut 
vedea că echipa spaniolă a fost mai 
tare in toate privințele decit cea di- 
namovistă (inclusiv la caoitolul du
rităților !). Fie că era vorba de teh
nicitate individuală, de rezistentă și 
viteză sau, mai ales, de tactica jocu
lui, Atletico și-a întrecut adversarul, 
chiar pe terenul de joc al acestuia. 
Rezultatul nu poate fi pus la îndoia
lă. Din formația madrilenă — în rîn- 
durile căreia se numără patru fotba
liști argontineni și unul paragualan 
— am desprins valoarea internațio
nală a fostului centru înaintaș al 
echipei Argentinei. Ayala (nr. 7), cel 
mai bun de pe teren.

Cit ii privește pe bucureșteni. ră- 
mine de neînțeles pentru ce antre
norul lor, Ion Nunweiller, a prezen
tat o formație „defensivă", ca și cînd

Madrid - Dinamo 2-0
ar fi jucat „în deplasare", nu pe sta
dionul propriu ! Se poate invoca, de
sigur. indisponibilitatea lui Dumitra- 
che sau faptul că Moldovan a jucat 
fără să fi fost pe deplin restabilit. 
Dar de-aici și pină la soluția cu trei 
fundași centrali, cu mai multi mijloc 
cași și cu numai unul sau două vir- 
furi de atac veritabile, intr-un meci 
„acasă" — unde se presupune că 
trebuie să obții un avantaj de scor 
— e cale foarte lungă. Dinamo — 
echipa, antrenorul, jucătorii — nu a 
dat satisfacție suporterilor proprii și 
nici amatorilor de fotbal, in general, 
care se așteptau la o altfel de evolu
ție a .campionilor noștri in competi
ția europeană.

Golurile partidei au fost marcate 
de Beccera (min. 18) șl Eusebio 
(min. 83). Partida retur Atletico — 
Dinamo se va disputa la Madrid, La 
7 noiembrie.

Valeriu MIRONESCU

LA LIEGE: Standard - Universitatea Craiova 2-0
în situația in care desfășurarea și 

deznodămintul partidei de la Bucu
rești dintre Dinamo și Atletico Ma
drid le erau cunoscute din timpul 
după-amiezii. amatorii de fotbal — 
păstrind. firește, dezamăgirea insuc
cesului dinamovlst — s-au așezat cu 
speranțe, aseară, din nou. în fața 
televizoarelor sau a aparatelor de 
radio, spre a urmări meciul de la 
Liege, pentru „Cupa U.E.F.A.", din
tre Universitatea Craiova și echipa 
locală Standard. Este adevărat, fot
baliștii craioveni nu se arătaseră în 
formă prea bună în derbiul de sîm- 
bătă. susținut pe teren propriu,, dar 
nici în tabăra adversă ultimele me
ciuri de campionat nu fuseseră prea 
fructuoase. Din pdnet de vedere al 
moralului deci, o anume „egalitate" 
între cele două formații. Se înțele
ge însă — și aveam să vedem acest 
lucru chiar de la primele pase — 
nimeni nu a avut timp să se gin- 
dească la meciurile trecute...

Echipa craioveană are lovitura de 
începere. Belgienii insă caută să 
surprindă printr-un joc rapid, cu 
driblinguri șl pase scurte. De cîte- 
va ori pătrunderile pe partea stin
gă. ale lui Rora. și centrările aces
tuia sint deosebit de periculoase, 
Manta și colegii lui din apărare În

lătură majoritatea pericolelor. în mi
nutul 20. la o pătrundere impetuoa
să. Rora centrează In stilul său ca
racteristic (sus, în fața porții) și 
Bukal — recunoscut pentru detenta 
sa și loviturile cu capul — inter
vine decisiv și finalizează. 1—0 pen
tru Standard Liege. Un mijlocul te
renului. jocul se echilibrează. Craio- 
venii nu sint. totuși, suficient de 
deciși și atenți în încercările lor o- 
fensive. Puținele mingi care aiung la 
Oblemenco nu pot fi nici ele. din 
păcate, fructificate, atacantul nostru 
central fiind strict marcat de fun
dașii centrali adverși, Dewalque și 
Jeck, mult mai bine „legați" decit 
Oblemenco.

După pauză. în jocul craiovenilor 
nu s-a schimbat nimic in bine. Poa
te doar finalul de meci le-a apar
ținut. Dar, oricum, era prea tîrziu. 
lntrucit — intre timp — belgienii 
majoraseră scorul la 2—0. In min. 
64. Deselnicu a făcut henț in ca
reul propriu (deci penalti) și același 
Bukal a transformat imparabil (l-a 
trimis pe Manta în colțul opus...).

Vor reuși craiovenil să refacă han
dicapul. la 7 noiembrie. în partida 
retur de la Craiova ? Destul de posi
bil, dar trebuie să joace foarte bine.

I. D.

Actualitatea 
automobilistică

• VICTORIE ROMANEASCA ÎN 
RALIUL SINAIA — I’AMPOROVO. 
Disputat pe distanța Sinaia — Pam- 
porovo (627 km), cu două probe, spe
ciale de viteză in coastă, raliul in
ternațional purtînd denumirea celor 
două cunoscute stațiuni turistice a 
revenit automobiliștilor noștri. Echi
pajul P. Vezeanu — V. Olariu (de la 
Uzina de automobile din Pitești) a 
ocupat locul I in clasamentul gene
ral individual. De remarcat, de ase
menea. faptul că ambele probe spe
ciale au revenit automobiliștilor ro
mâni : M. Dumitrescu — Fl. Dumi
trescu (la Sinaia). P. Vezeanu — V. 
Olariu (la Pamporovo).
• „RALIUL BALCANIC" ÎN

CHEIE SEZONUL INTERNAȚIO
NAL. Cea de-a IX-a ediție a „Ra
liului balcanic" va avea loc în zilele 
de 2, 3 și 4 noiembrie în Iugoslavia, 
întrecerea . presupune parcurgerea 
unui traseu1 de 1 352 km (de la Sko
plje la Ohrid (în 11 etape), cu o 
medie orară impusă (60 km !), șapte 
probe speciale (de viteză in coastă) 
și — pentru departajare, în caz de 
egalitate in clasamente — o probă, de 
•indeminare.

Ing. I. Alexandrescu, secretarul fe
deral al forului nostru automobilistic, 
ne spunea ieri că-echipajele româ
nești se pregătesc cu atenție, dorind 
să reconfirme forma bună demon
strată anul trecut cînd. după cum se 
știe, au ciștîgat „Raliul balcanic". 
Sportul automobilistic din România 
va fi reprezentat la raliul din Iu
goslavia de cinci echipaje : frații Eu
gen și Alexandru Ionescu-Cristea. 
Horst Graef — Iuliu Borcsa. frații 
Dorin și Cornel Motoc, V. Olariu — 
P. Vezeanu și I. Șanta — C. Rădu- 
cănoiu (primele trei echipaje — pe 
mașini R 12 Gordinif celelalte două 
— pe „Dacia 1 300").
• CONCURSUL NAȚIONAL DE 

CARTING. Automobil Clubul Român 
organizează la Giurgiu, pe pista spe
cial construită, concursul național de 
carting 1973. Dezvoltarea ce a luat-o 
.(mini-automobilismul“, In special In 
cercurile de pe lingă casele pionie
rilor, anticipează succesul de partici
pare și frumusețea întrecerilor la 
concursul național. Antrenamentele 
oficiale — obligatorii pentru toți 
partlcipanții — sint programate sîm- 
bătă, 3 noiembrie. Competiția pro- 
prlu-zisă (două manșe de calificare 
și finala) — duminică, 4 noiembrie, 
de la ora 9,

Cu prilejul Zilei armatei 
Republicii Socialiste România
MOSCOVA 24 (Corespondență de 

la N. Crețu). In cadrul manifestări
lor consacrate Zilei armatei Repu
blicii Socialiste România, la Muzeul 
central al forțelor armate ale 
U.R.S.S., din Moscova, a avut loc, 
miercuri, vernisajul unei expoziții 
organizate de Ministerul Apărării al 
Uniunii Sovietice, dedicată acestui 
eveniment. Cu acest prilej, au luat 
cuvintul Gheorghe Dinculescu, ata
șatul militar, aero și naval al Româ
niei în U.R.S.S., și general locote
nent în rezervă I. S. Anoșîn.

La deschiderea expoziției au par
ticipat generali și ofițeri superiori 
sovietici, activi și în rezervă, repre
zentanți ai presei, radioului și te
leviziunii din Moscova.

k
BELGRAD 24 (Corespondență de 

la S. Morcovescu). — In cadrul ma
nifestărilor prilejuite de aniversarea 
Zilei armatei Republicii Socialiste 
România, atașatul militar aero și 
naval al țării noastre la Belgrad, co
lonel Nicolae Catană. a oferit o gală 
de filme la Casa sindicatelor. Au 
luat parte general It. col. Dane 
Petkovski. adjunct al secretarului 
federal pentru apărarea națională, 
general-colonel Kovaci Dușan. in
spector principal al apărării națio
nale populare, generali, ofițeri su
periori. șefi ai unor misiuni diplo
matice acreditați la Belgrad, atașați 
militari.

★
VARȘOVIA 24 (Corespondență de 

la.?Gh?. Cjobanu). — Colonelul Ni-. 
col?$e> Djnu. atașatul militar aero ALp 
naval al țării noastre la Varșovia. - 
s-a întîlnit cu militari din două 
unități ale armatei populare polo
ne. cărora le-a vorbit despre sem
nificația Zilei armatei Republicii 
Socialiste România, despre partici
parea armatei noastre la războiul 
antifascist, despre activitatea milita- 
’rilor de astăzi a țării noastre.

■k
TIRANA 24 (Agertffes). — Amba

sada română din Albania a organi

zat, la Palatul culturii din Tirana, 
o gală de filme documentare Infăți- 
șind aspecte ale pregătirii de luptă, 
și politice a militarilor români, pre
cum și realizări in dezvoltarea eco
nomiei țării noastre. Au participat 
Xenofon Nushi, adjunct al ministru
lui afacerilor externe al R. P. Alba
nia, Gogo Kozma. adjunct al minis
trului comerțului, Ilo Prifti, adjunct 
al șefului Direcției politice a ar
matei populare albaneze. Misto 
Treska, președintele Comitetului al
banez pentru relațiile de prietenie 
și culturale cu străinătatea, funcțio
nari superiori din instituțiile centra
le albaneze, militari, reprezentanți ai 
presei, un numeros public. Amba
sadorul Ion Stoian, a vorbit despre 
semnificația Zilei armatei Repu
blicii Socialiste România. despre 
realizările țării noastre și perspec
tivele dezvoltării ei economice și so
ciale.

★
BERLIN 24 (Corespondentă de la 

C. Varvara). Atașatul militar, aeroșl 
naval al țârii noastre la Berlin, co
lonel Constantin Ghiță, a oferit, la 
24 octombrie, o gală de filme româ
nești în sala Casei ziariștilor din ca
pitala R. D. Germane. Au participat 
adjunctii ministrului apărării națio? 
nale al R.D.G., generaMocotenent 
Erich Peter, și general-maior Wolf
gang Reinhold, generali și ofițeri su
periori.

A fost de față ambasadorul Româ
niei în R.D.G., Vasile Vlad. Au 
participat șefi ai unor misiuni di- 

'plbmatice la Berlin, atașați militări.
‘ - «I ' pF
VIENA^’24 (Agerpres). — Atașatul 

miilitar și aero român la Viena, loco- 
tenent-colonel Gheorghe Siea, a ofe
rit în saloanele ambasadei un cocteil, 
la care au participat : ministrul fe
deral al apărării, Karl F. Lutgen- 
dorf, inspectorul general al trupelor, 
generalul de infanterie Anton Leeb, 
șefi ai direcțiilor centrale din Mi
nisterul Federal al ADărării, generali 
și ofițeri superiori din armata aus
triacă.

PROTEST ÎMPOTRIVA INTENSIFICĂRII ACJEIOR 
DE RĂZBOI DE CĂTRE ADMINISTRAȚIA SAIGONEZĂ
VIETNAMUL DE SUD 24 (Ager

pres). — Comitetul pentru denunța
rea crimelor de război comise în 
Vietnamul de sud a dat publicității 
o declarație în care denunță Admi
nistrația saigoneză pentru intensifi
carea actelor de război si comiterea 
unui mare număr de acțiuni crimi
nale împotriva populației.

Declarația arată că. în prima par
te a lunii octombrie, aviația saigo

neză a efectuat numeroase bombar
damente împotriva regiunilor afla
te sub controlul Guvernului Revo
luționar Provizoriu al Republicii 
Vietnamului de Sud. ucîgînd 6i ră
nind. în zonele Tay Ninh si Thu 
Dau Mot. sute de persoane, distru- 
gînd așezări si provocind populației, 
pierderi evaluate la sute de milioa
ne de dongi.

Scrisoarea lui Le Duc Tho 
adresată președintelui Comitetului pentru Premiul Nobel 

al parlamentului norvegian
HANOI 24 (Agerpres). — Le Duc 

Tho. consilierul special al delegației 
R. D. Vietnam la Conferința cvadri- 
partită de la Paris asupra Vietna
mului, a adresat președintelui Comi
tetului pentru Premiul Nobcl al par
lamentului norvegian o scrisoare în 
legătură cu Premiul Nobel pentru 
pace pe anul 1973 care i-a fost acor
dat.

„Pacea nu a fost încă instaurată

cu adevărat în Vietnamul de sud ~ 
scrie Le Duc Tho in scrisoarea, sa. 
în aceste împrejurări, consider im
posibil să accept Premiul Nobel pen
tru pace pe anul 1973. Cind Acordul 
de la Paris asupra Vietnamului va fi 
respectat, cind vor tăcea armele și o 
pace reală va fi instaurată în Viet
namul de sud, voi putea avea In ve
dere acceptarea acestui premiu".

Ședința Comisiei permanente a C.A.E.R.
PENTRU PROBLEME VALUTAR-F1NANC1ARE

BERLIN 24 (Agerpres). — Zilele 
acestea, a avut loc. la Karl Marx 
Stadt. în R. D. Germană, cea de-a 
douăzeci și cincea ședință a Comi
siei permanente a C.A.E.R. pentru 
probleme valutar-financtare.

La ședința comisiei au participat 
delegațiile țârilor membre ale 
C.A.E.R. : Bulgaria, Cehoslovacia. 
Cuba, R. D. Germană, Mongolia. Po
lonia. România. Ungaria și U.R.S.S. 
în conformitate cu Convenția dintre 
C.A.E.R. și guvernul R.S.F. Iugo
slavia. privind particinare.a R.S.F.I. 
Ia lucrările organelor -C.A.E.R., Ia șe
dința comisiei au participat repre
zentanți ai Iugoslaviei.

La ședința comisiei au participat, 
de asemenea, reprezentanți ai Băn
cii Internaționale de Colaborare E- 
conomică și Băncii Internaționale de 
Investiții.

Comisia a adoptat planul său de 
lucru pe anul 1974 și a examinat pro
bleme referitoare la realizarea Pro
gramului complex al adlncirii și 
perfecționării In continuare a colabo
rării și dezvoltării integrării econo
mice socialiste a țărilor membre ale 
C.A.E.R., în partea care privește ac
tivitatea comisiei, examlnlnd «i alte

probleme care prezintă interes reci
proc.

Ședința s-a desfășurat într-o at
mosferă de lucru tovărășească, in 
spiritul înțelegerii reciproce depline 
și al prieteniei frățești.

MOSCOVA

Reuniunea Consiliului 
Băncii Internaționale 

de Colaborare Economică
MOSCOVA 24. (Agerpres). — La 

Moscova a avut loc ședința ordinară 
a Consiliului Băncii Internaționale de 
Colaborare Economică. Consiliul a 
examinat raportul cu privire la acti
vitatea dirț ultimii zece ani a 
B.I.C.E., prezentat de conducerea o- 
perativă a aparatului internațional al 
băncii, precum și probleme referi
toare u activitatea curentă a băncii.

Partidub.il


viața internațională
Evoluția evenimentelor din Orientul Apropiat Vizita în R. P. D. Coreeană Sesiunea O. N.

REZOLUȚIA CONSILIULUI DE SECURITATE CONFIRMĂ HOTĂRÎREA SA 
CU PRIVIRE LA ÎNCETAREA FOCULUI

Dezbaterile asupra
problematicii dezarmării

Azi, Ia Moscova 
se descinde

NAȚIUNILE UNITE 24 (Agerpres). 
— Consiliul de Securitate al O.N.U. 
ș-a_intrumt din nou. Fnarți. la ora 
20,37 GMT. la cererea Republicii 
Arabe Egipt, pentru examinarea pro
blemei nerespectării încetării focului 
hotârită prin rezoluția consiliului nu
mărul 338 din 22 octombrie 1973. In 
afara celor 15 membri ai Consiliu
lui de Securitate, la dezbateri au 
fost invitați și reprezentanții Egip
tului, Israelului. Siriei. Arabiei Sau
dite și Nigeriei. La începutul ședin
ței au luat cuvintul ministrul afa- 

ilor externe al Egiptului. Moha- 
d Hassad El Zayyat, și reprezen

tantul permanent al Israelului la 
O N.U., Yosef. Tekoah.

In continuare, reprezentantul per
manent al Statelor Unite, ambasado
rul John Scaii, a prezentat in ca
drul consiliului un proiect de rezo
luție, elaborat de delegațiile U.R.S.S.

ce:

șl S.U.A., care are următoarea re
dactare :

Consiliul dc Securitate.
„Roferlndu-se la rezoluția sa numă

rul 338 din 22 octombrie 1973 ;
1. — Confirmă hotârirea sa cu 

privire la Încetarea imediată, com
pletă. a focului și a tuturor activi
tăților militare și cere cu insisten
ță ca forțele color două părți să fie 
readuse pe pozițiile pe care le ocu
pau in momentul in care încetarea 
focului a devenit efectivă :

2. — Cere secretariatului general să 
în'reprindă măsuri privind trimite
rea imediată a unor observatori ai 
Națiunilor Unite pentru suprave
gherea respectării încetării focului 
intre forțele Israelului și Republicii 
Arabe Egipt, folosind, in acest scop, 
personalul Națiunilor Unite care se 
află in prezent in Orientul Apro
piat și, in primul rind, personalul

★
DAMASC 24 (Agerpres). — Un co

municat difuzat de postul dc radio 
Damasc anunță că Siria a acceptat 
rezoluția Consiliului de Securitate 
nr. :>38, din 22 octombrie a.c., pri
vind Încetarea focului in Orientul 
Apropiat — transmit agențiile M.E.N.. 
Reuter și United Press International. 
Se relevă că ministrul sirian de ex
terne, Abdel Halim Khaddam. l-a 
informat pe secretarul general al 
O.N.U., Kurt Waldheim, despre a- 
ccastă hotârire.

Ulterior, postul de radio Damasc 
a anunțat că accepiarca încetării fo
cului de către Siria este efectivă in- 
ceoind de miercuri, de la ora 0.15 
(ora locală).

★
ționează că aprovizionarea forțelor 
egiptene dislocate pe malul de est 
se desfășoară normal.

O știre de ultimă oră. transmisă 
de agențiile U.P.I. și France Presse, 
care citează postul de radio Cairo, 
informează că președintele R.A.E., 
Anwar Sadat, a cerut convocarea u- 
nei reuniuni de urgență a Consiliu
lui de Securitate, pentru a examina 
..violarea încetării focului de către 
Israel".

★
CAIRO 24 (Agerpres). Un comuni

cat oficial, dat publicității de postul 
de radio Cairo a anunțat miercuri 
că echipe de observatori ai O.N.U., 
alcătuite fiecare din două persoane, 
au plecat, miercuri, din Cairo spre 
liniile frontului Misiunea lor este de 
a supraveghea aplicarea rezoluției 
cu privire la încetarea focului pe 
fronrul israeliano-egiptean — rela
tează agențiile Reuter și Associated 
Press.

★
CAIRO 24 (Agerpres). — în di

mineața zilei de 24 octombrie, pe 
frontul egipteano-israelian a fost 
realizat un acord de încetare a fo
cului. prin intermediul observatori
lor O.N.U. din regiune — relatează 
din Cairo agenția T.A.S.S.

Un comunicat militar al Coman
damentului forțelor armate egiptene, 
dat publicității in dimineața acele
iași zile, anunță câ Israelul a vioj 
lat încetarea focului, incercind 6a 
taie calea rutieră care realizează le
gătura intre orașele Suez si Cairo 
si să cucerească noi poziții pe ma
lul vestic al canalului, sub acope
rirea tirurilor de artilerie — arată 
agenția M.E.N. Comunicatul preci
zează că forțele egiptene au deschis 
focul pentru a împiedica unitățile 
israeliene să-și realizeze obiectivul 
propus.

Un comunicat dat publicității ul
terior menționează că formațiuni 
israeliene de blindate au încercat să 
asedieze orașul Suez. Forțele egip
tene au ripostat, distrugind — 
cursul unor puternice 
tancuri israeliene.

De asemenea, arată 
formațiuni ale aviației 
Întreprins numeroase ___
atacuri împotriva pozițiilor egiptene 
aflate In sectorul sudic al Suezului, 
pe malul de est al canalului. Ele au 
fost interceptate de aviația egiptea
nă. Au avut loc puternice lupte ae
riene. In urma cărora au fost 
doborite opt avioane israeliene.

Pe de altă parte, comunicatul men-

★
TEL AVIV 24 (Agerpres). — Un 

purtător de cuvint militar israelian 
a anunțat că forțele armate israe
liene de pe frontul Canalului 
Suez au primit ordinul să înceteze 
focul miercuri dimineața, la ora 
7.00, ora locală. Purtătorul de cu
vint a precizat câ ordinul respectiv 
a fost dat după ce, prin intermediul 
Cartierului general al observatorilor 
O.N.U.. la Ierusalim a fost primit 
un mesaj in care se menționa că 
Egiptul a acceptat încetarea focului 
la aceeași oră.

Ulterior. comunicatele militare 
date publicității, succesiv, la Tel 
Aviv informează că forțele egiptene 
amplasate in sectorul de sud al Ca
nalului Suez, pe malul vestic al 
acestuia, au violat încetarea focului, 
declanșând, in cursul zilei de 
miercuri, violente tiruri de artilerie 
și tancuri. Ofensiva forțelor terestre 
ale R.A.E., inițiată, conform comu
nicatului israelian, la șapte ore după 
intrarea in vigoare a celei ' 
încetări a focului, a fost 
intens de aviație.

Comunicatul precizează 
militare israeliene aflate

de-a doua 
susținută

că forțele 
pe malul

care se află in momentul dc față la 
Cairo".

La dezbateri au luat cuvintul re
prezentantul permanent al U.R.S.S. 
la O.N.U., Iakov Malik, ministrul 
de externe adjunct al R.P. Chineze, 
Ciao Kuan-hua, reprezentantul per
manent al Arabiei Saudite. Jamil 
Baroody, precum și delegații altor 
state.

Pus la vot. proiectul dc rezoluție 
a fost adoptat cu 14 voturi pentru 
și o neparticiparc la vot.

La încheierea ședinței, care a. du
rat 4 ore și jumătate, președintele 
pe luna in curs al Consiliului de 
Securitate, ambasadorul Australiei 
la O.N.U., Laurence McIntyre, a 
arătat câ membrii acestui organism 
vor continua să acorde cea mai 
marc atenție evenimentelor din 
Orientul Apropiat și vor fi gata să 
se întrunească din nou, imediat, 
dacă circumstanțele o vor cere.

★
vestic al Canalului Suez au înain
tat. desfășurînd o acțiune dc învă
luire de la Ismailia spre Suez, tăind 
axa rutieră Suez-Cairo și intreru- 
pînd legăturile dintre armata a treia 
egipteană aflată pe ambele maluri 
ale canalului și capitala egipteană 
— relatează agențiile internaționale 
de presă. Ultimele comunicate mili
tare date publicității de un purtător 
de cuvint militar la Tel Aviv și re
luate de agenția Associated Press 
informează că localitatea Suez a fost 
înconjurată șj că portul Adabiya, si
tuat la aproximativ 17 km distanță, 
spre sud, a fost ocupat.

In cursul luptelor au fost doborite 
15 avioane egiptene.

Un purtător de cuvînt militar is
raelian a menționat, totodată, potri
vit agenției France Presse, că Israe
lul l-a avertizat pe generalul Ensio 
Siilasvuo, șeful corpului de observa
tori ai O.N.U. in Orientul Apropiat, 
de faptul că R. A. Egipt a violat 
încetarea focului.

★
RABAT 24 (Agerpres). — Regele 

Marocului, Hassan al II-lea, a pro
pus organizarea unei reuniuni ur
gente a miniștrilor de externe și ai 
apărării din statele arabe, pentru 
examinarea situației din Orientul 
Apropiat.

Intr-un mesaj adresat suveranilor 
și președinților țărilor arabe, 
cum și Secretariatului general 
Ligii Arabe, Hassan al II-lea a sub
liniat necesitatea unui schimb de 
opinii între statele arabe și a adop
tării unei poziții comune în ceea 
ce privește situația din zonă — ara
tă agențiile Reuter și France Presse.

pre- 
al

LUCRĂRILE CONSILIULUI INTERPARLAMENTAR

lupte
in
13

comunicatul, 
israeli ene au 
și intensive

GENEVA 24. (De la coresponden
tul nostru). Participantii la cea de-a 
113-a sesiune a Consiliului inter
parlamentar au dezbătut problema 
principiilor fundamentale care tre
buie să guverneze relațiile interna
ționale. îndeosebi cele dintre state 
cu sisteme sociale diferite. Discu
țiile s-au desfășurat pe baza pro
iectului de document prezentat de 
România si Iugoslavia.

în intervențiile 
relevat caracterul 
tor al proiectului 
mintit. subliniind 
cipiilor relațiilor dintre state 
care acesta le include : dreptul 
libertate, independentă si suverani
tate națională : dreptul popoarelor 
la autodeterminare : dreptul fiecă
rui popor de a-si alege propriul său 
sistem social si politic si de a urma 
căile de dezvoltare economică si po
litică oe care le consideră cele mai

lor. vorbitorii au 
larg si cuprinză- 
de document a- 
actualitatea prin- 

pe 
la

potrivite intereselor sale : egalitatea 
în drepturi a tuturor statelor : dato- 

. ria fiecărui stat de a se abține de la 
forță sau de la amenințarea cu fo
losirea acesteia si datoria de a re
zolva diferendele prin mijloace paș
nice : inviolabilitatea si integritatea 
teritorială a statelor : obținerea de 
la orice amestec în treburile interne 
ale altor state : suveranitatea per
manentă a fiecărui stat asupra re
surselor naturale : colaborarea între 
state, indiferent de sistemul lor po
litic. economic si social.

★
La o reuniune a grupurilor națio

nale ale Uniunii Interparlamentare 
din țările Europei, S.U.A. și Canada, 
unde s-au examinat problemele secu
rității și. cooperării în Europa, s-a 
convenit asupra organizării, la Bel
grad, a unei noi reuniuni interparla
mentare privind aceste probleme.

pe principiul egalității suverane a

(Agerpres). - La 
Muncii 
R.P.D. 

Phe-

PHENIAN 24 . .
invitația C.C. al Partidului 
din Corcea si a guvernului- 
Coreene, miercuri n sosit la 
nian. intr-o vizită oficială de prie
tenie. o delegație de partid si gu
vernamentală bulgară, condusă de 
Todor Jivkov, prim-secretur al C.C. 
al P.C. Bulgar. Drcședintele Consi
liului de Stat al R. P. Bulgaria.

Kim Ir Sen. secretar general al 
C.C. al Partidului Muncii din Co
reea. președintele R.P.D. Coreene, a 
primit ne Todor Jivkov. cu care a 
avut o convorbire cordială, priete
nească. în aceeași zi. potrivit agen
ției B.T.A., la Phenian au început 
convorbirile oficiale.

ANIVERSAREA LUI
DIMITRIE CANTEMIR

PESTE HOTARE
SOFIA. Împlinirea a 300 de 

ani de la nașterea lui Dimitrie 
Cantemir a fost marcată, 
Bulgaria, prin deschiderea, 
Biblioteca națională „Kiril 
Metodi", din Sofia, a unei 
poziții de fotografii 
Cantemir — ilustru 
tant al istoriei și culturii româ
nești". Ambasadorul României, 
Trofin Simedrea, a vorbit des
pre viața și opera lui Dimitrie 
Cantemir.

in 
la 
Și 

ex- 
„Dimitrie 
reprezen-

MADRID. Prof. univ. George 
Ivașcu, directorul revistei 
„România literară'', a conferen
țiat. in aula Institutului de cul
tură hispanică din Madrid, despre 
viața și opera marelui umanist 
român Dimitrie Cantemir. Cu 
același prilej, a fost prezenta
tă expoziția documentară de 
fotografii „Dimitrie Cantemir".

NAȚIUNILE UNITE 24. (Cores
pondentă de la C. Alexandroaic). — 
In principalul organism al Adunării 
Generale. Comitetul pentru probleme 
politice și de securitate, au început 
dezbaterile asupra problematicii de
zarmării, capitol in care sint înscrise 
opt puncte, intre care și cel româ
nesc privitor la „consecințele econo
mice și sociale ale cursei Înarmări
lor și efectele sale profund dăună
toare asupra păcii și securității 
lumii". Dezbaterile asupra acestei 
probleme majore au ca bază de por
nire două rapoarte, elaborate in ulti
mii ani de O.N.U., privind consecin
țele nefaste ale cursei înarmărilor 
și, respectiv, dependența accelerării 
procesului dezvoltării de înfăptuirea 
unor pași spre dezarmare.

Celelalte puncte ale •• • • • 
dezarmării privesc lipsa 
semnificative in cadrul 
conferinței Comitetului 
zarmare de la Geneva, 
experiențelor nucleare, __  ..
chimice și bacteriologice, a na pal
mului. conferința mondială pentru 
dezarmare, denuclearizarca conti
nentului latino-american și transfor
marea regiunii Oceanului Indian in
tr-o zonă a păcii.

Escaladarea cheltuielilor militare 
— potrivit estimărilor O.N.U. aces
tea vor ajunge, in 1973, la 225 de 
miliarde dolari — faptul că trata
tivele de dezarmare nu au dat re
zultate pe măsura urgenței acestei 
probleme și nu au răspuns așteptă
rilor popoarelor, dezvoltarea nestin
gherită a armamentului nuclear, 
eșecul acordurilor încheiate pină în 
prezent de a răsturna cursul pericu
los al înarmărilor, de a limita bu
getele militare, de a facilita interzi
cerea armelor nucleare și a tuturor 
celorlalte arme de distrugere in 
masă — toate aceste date conținute 
în documentele care însoțesc punc
tele menționate în dezbateri eviden
țiază răspunderea pe care o poartă 
O.N.U. în fața popoarelor pentru li
chidarea cursei înarmărilor și nece
sitatea recomandării de către O.N.U. 
a unor noi linii directoare in nego
cierile de dezarmare pentru a le 
scoate din impas.

Comitetul are în atenția sa, de 
asemenea, propunerile avansate de 
diverși șefi de delegații in cadrul

capitolului 
de progrese 
negocierilor 
pentru de- 
interzicerea 
a armelor

dezbaterilor generale din plenară, 
intre cai'e și ideea guvernului român 
de a se reactiviza £omisia de dezar
mare a O.N.U., fapt care ar permite 
desfășurarea unor negocieri intense 
și continue, in cadrul Națiunilor 
Unite, asupra complexei problematici 
a dezarmării, cu participarea tuturor 
statelor.

Dezbaterile au fost deschise de 
președintele Comitetului politic, Otto 
Borsh (Danemarca). Vorbitorul a evi
dențiat importanța majoră a proble
melor abordate și necesitatea identi
ficării celor mai eficace mijloace de 
soluționare a lor.

Reprezentantul U.R.S.S., A. A. 
Rosein, a declarat că Națiunilor 
Unite le revine, potrivit Cartei, obli
gația de a se ocupa de problemele 
dezarmării și de a ajunge la soluțio
narea lor, intrucit consecințele ne
gative ale înarmărilor afectează in
teresele tuturor statelor lumii. O 
responsabilitate majoră — a spus el 
— revine și acelor state care dețin 
cel mai măre potențial militar.

Reprezentantul S.U.A., Joseph Mar
tin, a făcut o trecere in revistă a 
acordurilor și tratatelor internațio
nale privitoare la diverse aspecte ale 
înarmărilor, încheiate în ultimii ani. 
El și-a exprimat speranța încheierii 
cu succes a negocierilor sovieto-ame- 
ricane din cadrul S.A.L.T.

F. Hoveyda, reprezentantul Iranu
lui, a subliniat că, în ciuda destin
derii în relațiile internaționale, nu 
s-a realizat incâ nimic concret în 
direcția dezarmării nucleare, a redu
cerii cheltuielilor militare, a tempe
rării cursei înarmărilor, ceea ce im
pune mobilizarea tuturor eforturilor 
comunității internaționale pentru a 
urni negocierile de dezarmare din 
impasul in care se află în prezent.

Congresul mondial 
al forțelor

iubitoare de pace

Conferința pentru securitate
și cooperare în Europa

GENEVA 24. — Corespondență .de 
la Corneliu Vlad : La Centrul 
Internațional de Conferințe de la 
Geneva continuă, in cadrul dife
ritelor organe subsidiare, lucră
rile celei de-a . doua faze a Con
ferinței pentru' securitate și coo
perare în Europa.

în subcomisia pentru știință și 
tehnică au început dezbaterile pri
vind domeniile de cercetare tehnico- 
științifică menite să constituie ca
drul de dezvoltare al cooperării în
tre statele europene. In intervenția 
sa, delegatul român, Claudiu Io- 
nescu-Bujor, s-a pronunțat pentru o 
largă cooperare pe plan european 
în diferite domenii ale științei și 
tehnicii. Evidențiind importanța ex
tinderii, sub forma unor programe și 
proiecte concrete, a domeniilor . de 
cooperare, de la cercetările cu ca
racter fundamental pină la aplicarea 
rezultatelor obținute in diferite sec
toare economice de interes comun 
pentru țările participante, el a ac
centuat necesitatea de a se ține 
seama de interesele tuturor țărilor

participante,, îndeosebi ale celor. în 
curs de dezvoltare, alegerea dome
niilor de cooperare urmînd să con
tribuie la progresul economic și so
cial al tuturor statelor continentu
lui.

Luînd cuvintul, reprezentanții An
gliei. Bulgariei, Cehoslovaciei. Fran
ței, Italiei, Poloniei. U.R.S.S. și ai 
altor țări au sprijinit diferitele pro
puneri- concrete formulate de repre
zentantul României.

în subcomisia pentru cooperare in
dustrială, numeroși delegați s-au re
ferit. pe larg, la aspectele de ordin 
tehnic, economic ‘și organizatoric pe 
care le ridică inițierea și realizarea 
de proiecte de interes comun în do
menii cum sint resursele naturale, 
energia electrică, transporturile etc. 
Delegatul român. Constantin Niță, a 
arătat că astfel de proiecte ar putea 
contribui la valorificarea complexă 
și superioară a resurselor de care 
dispun diferite țări, ar permite o 
mai bună utilizare a mîinii de lucru, 
ar asigura o mai bună garanție îm
potriva perturbărilor create de o lip
să de energie sau de alte resurse. 
Crearea unui sistem energetic la ni
velul întregii Europe, prin interco
nectarea sistemelor electrice națio
nale, a spus el, ar asigura avantaje 
economice și tehnice incontestabile.

Mesaje cu prilejul 
Zilei Națiunilor Unite
NAȚIUNILE UNITE 24 — Trimi

sul Agerpres. Victor Martalogu, 
transmite : Cu prilejul Zilei Națiu
nilor Unite, au fost publicate mesa
jele secretarului general al O.N.U., 
Kurt Waldheim, și președintelui A- 
dunării Generale pentru această se
siune, Leopoldo Benites.

în mesajul său. Kurt Waldheim 
apreciază, între altele : „Această zi 
ne oferă ocazia de a examina suc
cesele Națiunilor Unite, problemele 
si sarcinile lor. Aceasta ne permite 
să înțelegem mai bine că cea mai 
mare parte a problemelor sint glo
bale si reclamă un răspuns global. 
Războiul, rasismul si colonialismul, 
sărăcia , si . foametea, pretutindeni 
uncțe..pla. exisță. ne privesc De. toți. 
Națiunile Unite, acum foarte a- 
proape de universalitate, rămîn sin
gura organizație capabilă să reflec- 

. te complet această realitate. care 
este faptul dominant al epocii noas
tre.

Națiunile Unite au cunoscut mul
te succese si. de asemenea, multe 
decepții. Dar epoca noastră nu ne 
permite să fim descuraiati sau să 
ne pierdem încrederea în această 
mare inițiativă întreprinsă de ome
nire. De fapt, mai mult ca orieînd. 
lumea are nevoie de o Organizație 
a Națiunilor Unite puternică, uni
versală si respectată. în slujba în
tregii umanități".

In mesajul său. Leopoldo Benites 
a evocat semnarea Cartei si crearea 
Organizației Națiunilor Unite în ur
mă cu 28 de ani. Statele semnatare 
— a spus el — ieșiseră dintr-un răz
boi dus împotriva teoriilor fondate 
pe discriminarea exercitată de unii 
contra altora, de către o rasă contra 
alteia. Din acest război s-a născut 
hotărîrea tuturor popoarelor de a 
elimina pentru totdeauna acest fla
gel. de a trăi in Dace si in bună ve
cinătate. de a se uni oentru a a- 
junge la o cooDerare internațională, 
care să conducă la bunăstarea eco
nomică si socială a Donoarelor".

(De la corespondentul nostru). 
In marea sală a Palatului 
Congreselor din Kremlin își 
începe astăzi lucrările Congre
sul mondial al forțelor iubitoa
re de pace. Această amplă ma
nifestare internațională reuneș
te reprezentanți ai opiniei pu
blice din aproximativ 130 de 
țări — intre care și România 
precum și din partea a circa 
100 de organizații internaționale 
dintre cele mai diferite.

După cum s-a anuntat, nu
mărul total al participanților la 
congres va fi de aproximativ 
3 000.

In cele șapte zile cit va dura 
congresul lucrările se vor des
fășura atit in ședințe plenare 
(una la început și alta in în
cheiere), cit și in cele 14 
comisii pe următoarele teme: 
coexistența pașnică și secur&j* 
tea internațională ; Indochina ; 
Orientul Apropiat; securitatea 
și colaborarea europeană : pa
cea și securitatea în Asia ; de
zarmarea ; eliberarea națională, 
lupta împotriva colonialismului 
și rasismului ; ^dezvoltarea și 
independenta economică : co
laborarea în domeniul ocrotirii 
mediului înconjurător : colabo
rarea in domeniul învățămintu- 
lui și culturii ; colaborarea eco
nomică si tehnico-stiintifică ; 
probleme sociale, drepturile o- 
mului și pacea ; colaborarea în
tre organizațiile guvernamenta
le și neguvernamentale : situa
ția din Chile (comisie creată 
recent).

Așa cum au arătat repre
zentanții Comitetului interna
țional de pregătire, congresul 
este menit să contribirie la 
crearea unei largi platforme a 
celor mai diferite forte sociale, 
pentru consolidarea procesului 
de destindere in lume, pentru 
dezvoltarea colaborării si întă
rirea prieteniei între toate po
poarele. pentru asigurarea păcii.

1. DUȚA

PATRIOȚII CAMBODGIENI
PROVOACĂ PIERDERI GRELE

TRUPELOR LONNOLISTE
CAMBODGIA 24 (Agerpres). — In 

perioada 15 septembrie — 15 octom
brie, forțele armate de eliberare na
țională ale poporului cambodgian au 
ucis, rănit sau capturat peste 10 000 
de militari lonnoliști, intre care circa 
40 de ofițeri — relatează ■ Agenția 
khmeră de informații (A.K.I.).

De asemenea, forțele patriotice au 
capturat importante cantități de arme 
și muniții, 80 autovehicule militare 
și 27 stații de radio. Totodată, pa- 
trioții au scufundat 66 de ambarca
țiuni și au avariat 12 avioane ale 
forțelor lonnoliste.

Agenția khmeră relevă că, în a- 
ceeași perioadă de o lună, un foarte 
mare număr de persoane au trecut 
din teritoriul controlat de regimul 
lonnolist in zonele controlate de for
țele de eliberare cambodgiene.

Regimul lonnolist de la Pnom Penh 
a procedat la devalorizarea rielului. 
stabilind noul curs de schimb valu
tar la 300 rieli pentru un dolar. De
valorizarea, care reflectă dificultățile 
financiare crescânde ale regimului 
lonnolist, este a treia măsură de 
acest fel aplicată în intervalul scurs 
din iulie a.c. și a doua in decurs de 
numai o săptămînă.

agențiile de presă transmit
Tn rindul participa»(ilor la Confe

rința general-europeană se afirmă 
tot mai . mult ideea că secu
ritatea europeană poate fi rea
lizată numai prin instituirea u- 
nor relații interstatale noi, de 
egalitate, stimă și încredere re
ciprocă, bazate pe principiile drep
tului internațional. Aoceptind aceas
tă idee, statele participante au făcut 
un prim pas înainte prin definirea 
normelor de conduită internațio
nală, ce-și găsesc întruchipare în 
cele zece principii înscrise in 
recomandările de la Helsinki. Pa
sul următor derivă din însăși 
menirea istorică a conferinței — 
aceea de a consacra aceste principii, 
de a le însoți de angajamente clare 
și precise privind aplicarea lor in 
practică, de măsuri care să ofere 
tuturor popoarelor garanția că se 
află în afara oricărui pericol de 
agresiune sau de amestec in trebu
rile lor interne, pulindu-se dezvolta 
liber, in conformitate cu voința și 
interesele lor fundamentale.

Ghidate de acest obiectiv cardinal, 
dezbaterile din cadrul conferinței și, 
îndeosebi in Comisia întâi, care se 
ocupă de aspectele juridice și mili
tare, precum și in subcomisia pentru 
principii, au pus în evidență necesi
tatea clarificării și precizării de la 
bun inceput a conținutului fiecăruia 
din principiile menite să guverneze 
relațiile dintre state in Europa

România socialistă care, așa cum 
se știe, afirmă si promovează cu 
consecvență in relațiile sale interna
ționale normele fundamentale ale 
dreptului și moralei Internationale, 
s-a pronunțat pentru o formulare cit 
mai clară a acestor principii, adu
când in această privință o contribu
ție constructivă ce se bucură de a- 
preeiere in rindul delegațiilor parti
cipante.

Pe primul loc în decalogul de 
principii, adoptat la Helsinki, figu
rează egalitatea suverană și respec
tarea drepturilor inerente suverani
tății. Dezbaterile aprofundate. pe 
această temă, care s-au prelungit pe

parcursul a mai multor ședințe, pro
punerile și aprecierile privind com
ponentele esențiale ale acestui prin
cipiu sint ilustrative pentru preocu
parea majorității participanților de a 
nu se limita la proclamarea unor 
deziderate, ci de a concretiza esența 
angajamentelor asumate și de a asi
gura o unică interpretare a normelor 
stabilite.

O primă constatare ce s-a impus 
atenției observatorilor la conferință 
este, fără îndoială, importanța acor
dată acestui principiu, caracterizat, 
pe bună dreptate, ca piatra unghiu-

pentru o prezentare — in documen
tele ce vor fi adoptate de conferință 
— cit mai completă a conținutului 
egalității suverane, astfel incit să se 
poată defini cu exactitate sfera 
drepturilor și obligațiilor ce decurg 
din acest principiu pentru toate sta
tele participante.

Dezbaterile au conturat astfel un 
larg acord aj delegaților asupra 
faptului că, in virtutea acestui prin
cipiu, toate statele au dreptul invio
labil la existență liberă și la inde
pendență șl că fiecare stat se bucu
ră, pe teritoriul său, în mod exclusiv,

CORESPONDENȚĂ DIN GENEVA

Iară a unor relații normale Intre sta
te. Subliniind legătura organică ce 
există intre diferitele principii, pre
cum și necesitatea respectării lor în 
ansamblu de către toate statele par
ticipante. majoritatea vorbitorilor au 
reliefat locul central pe care il ocu
pă principiul egalității suverane in 
procesul de edificare a securității 
in Europa. Se poate spune — re
producând una din aprecierile din 
cadrul dezbaterilor — că egalitatea 
suverană reprezintă punctul de 
plecare pentru securitatea și coope
rarea europeana. Nu intîmplător, 
primul acord de fond intervenit 
încă la debutul consultărilor pen
tru pregătirea conferinței a fost ace
la asupra faptului că „toate statele 
participante la conferință iau parte 
ca state suverane și independente și 
in condiții de deplină egalitate".

Dar, desigur, conferința europeană 
nu se poate rezuma doar la reafir
marea acestui principiu — înscris de 
altfel in numeroase documente in
ternaționale — așa cum s-a mani
festat tendința din partea unor dele
gații. In cursul schimbului de păreri 
ce a avut loc pină acum, majorita
tea participanților s-a pronunțat

de drepturile inerente deplinei suve
ranități — toate celelalte state 
avind obligația de a respecta aceste 
drepturi. Este vorba, in primul rind, 
de dreptul fiecărui stat de a-și alege 
și dezvolta liber sistemul său politic, 
social, economic, fără nici un ames
tec din afară. Pe aceeași linie, a în
trunit un acord general ideea, pre
zentată de România, conform căreia 
statele participante au obligația de 
a-și respecta reciproc personalitatea 
Îi elementele politice, economice, cul- 
urale ale personalității lor.

Un deosebit interes au suscitat 
dezbaterile privitoare la reflectarea 
egalității suverane și drepturilor ine
rente suveranității pe plan extern, 
in relațiile internaționale ale statelor 
participante. Numeroase delegații au 
subliniat că egalitatea suverană se 
exprimă pe planul relațiilor externe 
in faptul că statele participante au 
drepturi și îndatoriri egale, 6Înl 
membri egali ai comunității interna
ționale, indiferent de mărime, po
tențial economic sau militar, situație 
geografică, sistem economic șl Boclal. 
Cu atit mai importantă este a- 
ceastă precizare, cu cit statele par-

ticipante la conferință sint foarte 
diferite ca mărime sau putere econo
mică și militară ; este vorba de țări 
mari și foarte mari, al căror rol în 
viața internațională este cunoscut, 
dar și de țări mijlocii și mici, a că
ror pondere și contribuție în evolu
ția vieții internaționale devin — așa 
cum o dovedește viața — din ce în 
ce mai importante.

In acest context s-a bucurat de un 
larg sprijin aprecierea formulată de 
România in sensul că toate statele, 
în condiții de egalitate, au dreptul 
de a lua parte și au datoria de a 
contribui la soluționarea tuturor pro
blemelor privind securitatea și coo
perarea în Europa, a tuturor proble
melor internaționale care le inte
resează.

în același timp, potrivit concepției 
unui mare număr de delegații, in
dependența statelor participante — 
ca element esențial al principiului 
egalității și respectului drepturilor 
inerente suveranității — trebuie să-și 
găsească expresia în afirmarea drep
tului fiecărei țări de a stabili și 
dezvolta in mod liber relațiile salo 
internaționale, potrivit voinței și in
tereselor sale fundamentale. Dezvol- 
tind această idee, unele delegații, 
cum ar fi cele ale Franței — care, 
de altfel, a prezentat recent spre 
examinare un proiect propriu de 
Declarație asupra principiilor meni
te să guverneze relațiile dintre sta
tele participante la conferință — Sue
diei, Elveției, au arătat că, in virtu
tea principiului amintit mai sus, este 
dreptul fiecărui stat de a participa 
sau nu la alianțe militare.

Din gama de idei exprimate in 
cursul dezbaterilor se detașează ast
fel preocuparea de a defini cu toată 
claritatea elementele constitutive ale 
egalității suverane, aceasta repre- 
zentind o garanție esențială pentru 
respectarea sa întocmai, alături de 
celelalte principii destinate să alcă
tuiască cheia de boltă a securității 
europene.

Sesiunea științifică cu 
tema „Dezvoltarea și cola
borarea internațională a 
națiunilor socialiste",13 care 
participă oameni de știință din Bul
garia, Cehoslovacia, R. D. Germană, 
R. P. Mongolă, Polonia, România, 
Ungaria. U.R.S.S. și R. D. Vietnam, 
și-a început lucrările la Moscova. 
Delegația română este condusă de 
Gheorghe Zaharia, director-adjunct 
al Institutului de studii istorice și 
social-politice de pe lingă C.C. al 
P.C.R.

Reuniunea Comitetului 
de negocieri din cadrul ac
tualei runde de tratative 

s-a deschis *er* Ia Ge
neva. Participă reprezentanții a 61 de 
țări membre ale Acordului general 
pentru tarife și comerț — G.A.T.T., 
între care și România, și din 19 state 
nemembre, dar care doresc să par
ticipe la negocierile vizînd liberaliza
rea schimburilor comerciale interna
ționale.

Vizita în R. P. Chineză a 
lui Henry Kissinger, Mcretar 
de stat al S.U.A., consilier al preșe
dintelui Nixon pentru problemele 
securității naționale, a fost aminată 
pentru perioada 10—13 noiembrie 
1973, după consultări intre cele două 
părți, anunță agenția China Nouă.

D. ȚINU

Delegația Comitetului 
foștilor luptători antifas
ciști și a Comitetului orga
nizatoric al veteranilor din

războiul antifascist, “^usă 
de loan Gluvacov, membru al C.C. 
al P.C.R., membru al Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste Româ
nia, care a făcut o vizită în Iu
goslavia, la invitația Uniunii asocia
țiilor de combatanți din războiul de 
eliberare — SUBNOR — a avut o 
convorbire cu Marian Țvetco- 
vici, președintele Comitetului federal 
SUBNOR.

obținut cele mai multe medalii, In
tre care opt de aur.

„SAPTAMINA 
INDUSTRIEI UȘOARE 

ROMANEȘTI"

HAGA 24 (Agerpres). — In 
Olanda a luat sfirșit „Săptă- 
mina industriei ușoare româ
nești", manifestare consacrată 
cunoașterii potențialului de pro
ducție și concepție mereu în 
creștere al fabricilor noastre 
de țesături, confecții și tricota
je, încălțăminte, sticlărie și 
ceramică, cosmetică etc. Cu 
acest prilej, intre 15 și 24 oc
tombrie, la Utrecht a fost or
ganizată o amplă expoziție, in 
cadrul căreia au fost prezenta
te tipuri noi de produse, au 
avut loc parăzi ale modei, s-au 
realizat contacte cu parteneri 
olandezi și au fost perfectate 
impdrtante aranjamente comer
ciale.

Al 24-lea Congres al A- 
pimondiei șl_a lncbela* lucr&rue 
la Buenos Aires. Cu acest prilej au 
fost decernate medaliile pentru expo
ziția de specialitate deschisă în 
timpul congresului și pentru produ
sele prezentate. Din cele 22 de țări 
reprezentate la congres, România a

Un colocviu internoțio- 
Udi cu tema »Istanbul — punct de 
legătură între culturile balcanice, 
mediteraneene, slave și orientale — 
secolele XVI—XIX“, a avut loc in
tre 15 și 20 octombrie la Istanbul. Au 
participat oameni de știință din 
Bulgaria, Grecia, Iugoslavia și Tur
cia, precum și din Franța, R. P. Un
gară, R. F. Germania, Tunisia și 
U.R.S.S. Din România a participat 
un grup de oameni de știință, al
cătuit din acad. Emil Condurachi, 
prof. Mihail Berza și prof, /ptefan 
Ștefănescu.

Adjunctul ministrului In
dustriei chimice al Româ
niei, Ion M. Nicolae, care se află 
într-o vizită în U.R.S.S^ a avut, 
miercuri, convdrbiri cu S. A. Orud- 
jev, ministrul industriei gazelor" al 
U.R.S.S. Cu acest prilej, au fost dis
cutate probleme tehnice, legate de 
extinderea, în continuare, a colabo
rării multilaterale dintre cele două 
ministere.

Sediul Federației provin
ciale din Messina a P. C. 
Italian 3 fost devastat șl Incendiat 
în noaptea de luni spre marți de uri 
grup de huligani fasciști. In semn 
de protest, reprezentanții organiza
țiilor locale ale Partidului Democrat- 
Creștin, Partidului Socialist Italian 
Partidului Socialist-Democratic Ita
lian, Partidului Radical Italian și 
Partidului Comunist Italian au ho- 
tărît să organizeze în cursul zilei de 
vineri o amplă manifestare unitară 
antifascistă.
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